Esse informativo contém notícias não oficiais, elaboradas a partir de
ementas fornecidas pelos Gabinetes dos Desembargadores Federais
e de notas tomadas nas sessões de julgamento por servidores da
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Primeira Seção
Juizado Especial Federal e Juízo Federal. Inexistência de anulação de ato administrativo.
A vedação prevista no art. 3º, §1º, III, da Lei 10.259/2001 deve ser entendida em relação às demandas
complexas de anulação de ato administrativo de alcance geral, já que em tais casos, os princípios próprios dos
juizados especiais, como a celeridade, oralidade, simplicidade e composição, não se mostram compatíveis com a
complexidade da causa. Unânime. (CC 0053793-34.2010.4.01.0000/AC, rel. Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa
(convocado), em 14/12/2010.)

Segunda Seção
Ação de desapropriação por utilidade pública. Conflito negativo de competência. Criação de Vara especializada em
matéria ambiental e agrária na capital. Local do imóvel. Competência territorial absoluta.
Em ação de desapropriação por utilidade pública, a competência territorial é absoluta, devendo o processo
permanecer no Juízo da respectiva Subseção Judiciária, local em cuja jurisdição se encontra a área desapropriada,
independente da criação de vara especializada na capital do Estado. Art. 95 do CPC e precedentes do STJ.
Unânime. (CC 0053798-56.2010.4.01.0000/MA, rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes (convocado),
em 15/12/2010.)

Primeira Turma
Servidor. Demissão. Processo Administrativo Disciplinar. Suspeição de membro sindicante.
Nos termos do art. 150 da Lei 8.112/1990, o acusado tem o direito de ser processado por uma comissão
disciplinar imparcial e isenta. A participação de um dos membros da comissão na fase preparatória (investigatória)
macula a isenção que se espera dos membros da comissão que integrará o Processo Administrativo Disciplinar,
hipótese em que o integrante da comissão investigatória já formou seu convencimento e juízo de valor sobre os
fatos objeto da inquirição. Unânime. (ApReeNec 2007.35.00.018601-0/GO, rel. Juiz Federal Charles Renaud Frazão
de Moares (convocado), em 15/12/2010.)

Segunda Turma
Aposentadoria. Renúncia. Concessão de novo benefício.
É admissível a renúncia à aposentadoria para fins de aproveitamento do tempo de contribuição e concessão
de novo benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, uma vez que a aposentadoria constitui direito
patrimonial disponível. Tal situação não implica devolução dos valores percebidos durante a aposentadoria, pois

enquanto o segurado esteve nesta condição fazia jus ao benefício. Unânime. (Ap 2009.38.00.001436-0/MG, rel.
Des. Federal Mônica Sifuentes, em 15/12/2010.)

Terceira Turma
Invasão de terras públicas. Recebimento da denúncia por juízo relativamente competente. Eficácia interruptiva
sobre a prescrição.
O recebimento da denúncia por juízo relativamente competente em razão do território (ratione loci)
não compromete a eficácia interruptiva da prescrição, uma vez que a Justiça Federal detém a prerrogativa
de processamento e julgamento de ação penal por invasão de terras públicas em razão da matéria. Unânime.
(RSE 2009.39.01.001976-3/PA, rel. Des. Federal Tourinho Neto, em 14/12/2010.)
Execução penal. Transferência de preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima. Necessidade de
inclusão emergencial. Previsão legal.
A transferência de preso para o sistema penitenciário federal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.671/2008,
prescinde de prévia manifestação da defesa ou de completa instrução do processo, quando as circunstâncias
do caso concreto exijam a remoção imediata do custodiado. Unânime. (HC 48971-02.2010.4.01.0000/RO, rel.
Des. Federal Assusete Magalhães, em 13/12/2010.)

Quarta Turma
Atividades de radiodifusão. Autoria e materialidade comprovadas.
Não é necessário o título de proprietário da rádio para que o réu incorra nas penas do art. 183 da Lei
9.472/1997, bastando, para tanto, ser o responsável pelo funcionamento e desenvolvimento clandestino de
atividades de telecomunicação. Unânime. (Ap 2006.38.02.001699-5/MG, rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de
Alvarenga Lopes (convocado), em 14/12/2010.)
Falsificação de documento público. Absorção do delito de falso pelo crime de sonegação de contribuição
previdenciária.
É cabível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que o delito de falso em tese praticado ocorrera
em momento anterior à suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do
CP), qualificando-se, portanto, como meio necessário para a realização do delito de sonegação fiscal. Unânime.
(HC 0013971-38.2010.4.01.0000/MG, rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes (convocado), em
13/12/2010.)

Quinta Turma
Infração de trânsito. Aferição da velocidade por equipamentos eletrônicos. Poder de polícia. Indelegabilidade. Atos
materiais prévios ou sucessivos. Transferência a particulares. Possibilidade
O poder de polícia, modo de atuar pelo qual a autoridade administrativa intervém no exercício das
atividades individuais em prol do interesse coletivo, é indelegável a particulares. Nada impede, que determinados
atos materiais prévios ou sucessivos aos atos de polícia sejam contratados a entidades privadas, não havendo
nisto “atribuição alguma do poder que invista os contratados em qualquer supremacia engendradora de
desequilíbrio entre os administrados, pois não está aí envolvida expedição de sanção administrativa e nem
mesmo a decisão sobre se houve ou não violação de norma de trânsito, mas mera constatação objetiva de
um fato” (Celso Bandeira de Mello). Unânime. (ApReeNec 2001.38.00.043516-2/MG, rel. Des. Federal Selene
Almeida, em 15/12/2010.)

2

Boletim Informativo de Jurisprudência n. 123

Sexta Turma
Contratos de mútuo. Comissão de permanência. Legitimidade da cobrança.
A cobrança da comissão de permanência é legítima, nos contratos de abertura de crédito, depois
de caracterizada a mora do devedor, desde que não cumulada com outros encargos (juros moratórios
ou remuneratórios, correção monetária, taxa de rentabilidade e multa contratual). Unânime. (Ap
2006.35.00.010626-2/GO, rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, em 17/12/2010.)

Sétima Turma
Agravo Regimental. Intempestividade de apelação. Inocorrência. Improvimento.
Pendente o julgamento dos embargos de declaração da parte contrária, intempestiva a interposição de
apelação sem a devida reiteração posterior dos seus termos, por não ter ocorrido o necessário exaurimento da
instância. Unânime. (AI 0011358-45.2010.4.01.0000/MG, rel. Des. Federal Reynaldo Fonseca, em 13/12/2010.)

Oitava Turma
Irregularidade no procedimento fiscal. Não oportunidade ao direito de defesa. Ausência de notificação.
Desconstituição do título. Ofensa ao princípio da ampla defesa.
Se o título que originou a ação executiva não atendeu às normas legais do devido processo legal, devese afastar a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pois tal atributo não é absoluto
e pode ser elidido por prova inequívoca, conforme dispõe o art. 204 do CTN. É imprescindível a notificação do
sujeito passivo, em respeito à garantia constitucional da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV). Unânime. (Ap
2001.33.00.013057-3/BA, rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, em 14/12/2010.)
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