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Direito Administrativo
Servidora pública. Licença maternidade. Mãe adotiva. Prazos diferenciados entre
gestantes e adotantes, ou em decorrência da categoria profissional. Impossibilidade.
Regulamentação no regime estatutário. Direito à ampliação do prazo regular e da
prorrogação. Situação de fato consolidada.
Administrativo. Constitucional. Servidora pública. Licença maternidade. Mãe adotiva. Art.
210 da lei n. 8.112/90. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, em regime de repercussão
geral. Prazos diferenciados entre gestantes e adotantes, ou em decorrência da categoria profissional.
Impossibilidade. Art. 7º, XVIII e art. 227, § 6º, ambos da CF/88. Regulamentação no regime
estatutário. Decreto n. 6.690/2008. Lei n. 11.770/2008. Aplicabilidade imediata. Direito
à ampliação do prazo regular e da prorrogação. Situação de fato consolidada. Honorários
advocatícios.
I. Em que pese a orientação da Primeira Seção desta Corte Regional, proferida quando
do julgamento do processo n. 0043378-31.2006.4.01.0000, no sentido de não acarretar em ofensa
ao princípio da isonomia a concessão de prazos distintos de licenças para a servidora gestante à
servidora adotante, a jurisprudência hodierna do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE
778.889/PE, sob o regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 210 da Lei
n. 8.112/90, assim como do art. 3º, §§ 1º e 2º, da Resolução/CJF n. 30/2008, e adotou as teses de
que “os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo
valendo para as respectivas prorrogações” e que “em relação à licença adotante, não é possível fixar
prazos diversos em função da idade da criança adotada”.
II. A prorrogação, em 60 (sessenta) dias - conforme previsão da Lei n. 11.770, de
09/09/2008 - do prazo de licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, concedido pelo art.
7º, XVIII, da CF/88, teve por escopo a tutela dos interesses da mãe e da criança, objetivando
possibilitar o convívio entre elas por um período maior, de forma que importa em ofensa à Carta
Magna a fixação de critérios discriminatórios ou a criação de óbices de qualquer natureza para a
concessão deste benefício em decorrência da categoria profissional a que pertence a genitora, tal
como ocorre com a inércia da Administração Pública em regulamentar tal direito em favor das
servidoras públicas estatutárias.
III. Hipótese em que pretende a autora, servidora pública estatutária, a fruição de licença
maternidade, como mãe adotante, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo forçoso reconhecer
haver direito à ampliação da referida licença, quanto aos prazos regular e de prorrogação, em razão
do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei n. 8.112/90 e da impossibilidade
de se conceder prazos diferenciados entre mães gestantes e mães adotivas, ou, ainda, entre categorias
profissionais, incluídas as respectivas prorrogações, mormente em virtude da edição do Decreto
n. 6.690, em 12/12/2008, que regulamentou a Lei n. 11.770, de 09/09/2008, possibilitando a
mencionada prorrogação também para as servidoras públicas.
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IV. Reconhecimento, no caso em tela, da consolidação da situação fática pela concessão
da liminar, já tendo a autora usufruído da licença em testilha pelo prazo total de 180 (cento e
oitenta) dias.
V. Não se mostram excessivos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
mediante apreciação equitativa do juiz, ainda mais por ser inferior a 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, em consonância com o quanto disposto no, então vigente, art. 20, §§ 3º e 4º, do
CPC/73 e com o princípio da razoabilidade.
VI. Apelação e remessa oficial desprovidas. (AC 0022887-80.2009.4.01.3400 / DF, Rel.
Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, Unânime, e-DJF1 de 08/08/2017.)

Militar temporário. Acidente em serviço. Vítima de agressão física. Sequelas. Erro
da sindicância. Licenciamento indeferido. Interrupção de tratamento. Direito à
agregação na condição de adido. Dano moral. Reparação.
Administrativo. Militar temporário. Acidente em serviço. Vítima de agressão física. Sequelas.
Erro da sindicância. Licenciamento indeferido. Interrupção de tratamento. Direito à agregação
na condição de adido. Dano moral. Reparação.
I. Não caracteriza transgressão disciplinar, hábil a afastar a configuração de acidente em
serviço, o fato de haver o militar sofrido agressão, por parte de outro castrense, ainda que resultante
esta de anterior hostilidade entre ambos, se o sinistro ocorreu durante a prestação de serviço militar.
II. Hipótese em que o Autor, militar temporário, sofreu agressão física em serviço , o que
lhe causou fratura da perna direita, inclusive com encurtamento desta e limitação do movimento
de flexão do joelho direito, com resultado de incapacidade temporária. Incorreta se afigura, no caso
dos autos, a Sindicância que concluiu pela não configuração de acidente em serviço.
III. Faz jus o militar, ainda que temporário, à agregação, na condição de Adido, enquanto
perdurar a necessidade de submeter-se a tratamento médico-hospitalar. In casu, o Autor também faz
jus à reparação pelos danos causados à recuperação de sua saúde, máxime em virtude do indevido
licenciamento, que resultou na interrupção do tratamento de saúde a que era submetido.
IV. Mantida a sentença na sua totalidade, inclusive no que pertine à condenação da
Requerida ao pagamento de indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do
Autor, bem como os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa, e devolução
das custas processuais, se houver.
V. Apelação não provida. (AC 0001096-77.2008.4.01.3501 / GO, Rel. Desembargador
Federal Francisco Neves da Cunha, Segunda Turma, Unânime, e-DJF1 de 07/08/2017.)

Improbidade administrativa. Funcionária fantasma da Câmara dos Deputados.
Violação aos princípios administrativos. Enriquecimento ilícito. Dolo configurado.
Processual civil. Improbidade administrativa. Funcionária fantasma da Câmara dos
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Deputados. Violação aos princípios administrativos. Enriquecimento ilícito. Dolo configurado.
Sentença mantida. Apelações não providas.
I. Considerando o princípio da unicidade recursal, interposta a apelação, opera-se o
fenômeno da preclusão consumativa, não mais se admitindo a veiculação de nova impugnação
contra o mesmo julgado. Não conhecimento do segundo recurso de apelação interposto.
II. Caracteriza improbidade administrativa toda ação ou omissão dolosa ou culposa
praticada por agente público ou por quem concorra para tal prática, ou ainda dela se beneficie,
qualificada pela deslealdade, desonestidade ou má-fé, que acarrete enriquecimento ilícito (art. 9º),
lesão ao erário (art. 10) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11).
III. Para a configuração do ato de improbidade não basta somente a presença de uma das
hipóteses acima elencadas, sendo imperiosa a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado
pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa grave, nas hipóteses do
art. 10, de sorte que a improbidade administrativa não se caracteriza por meio de responsabilização
objetiva dos agentes públicos (MS 16385/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe
de 13/06/2012).
IV. Na hipótese, o requerido, ex-deputado federal, no período compreendido entre
06/02 a 11/09/2003 e 05/10/2004 a 28/03/2005, contratou sua neta para o cargo de Secretária
Parlamentar do seu gabinete.
V. A prova documental juntada aos autos, todavia, comprova que a requerida, efetivamente,
não exerceu o cargo citado acima, por incompatibilidade de horários, uma vez que estagiava na
empresa TIM Nordeste Telecomunicação S/A e cursava engenharia elétrica-telecomunicação na
Escola Politécnica de Pernambuco, na cidade de Recife/PE.
VI. Os documentos acostados aos autos demonstram, de fato, que os réus praticaram
ato de improbidade, caracterizando enriquecimento ilícito (art. 9º, caput), lesão ao erário (art. 10,
caput), bem como atentando contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA).
VII. Considerando a gravidade da conduta praticada pelos apelantes, que detinham a
obrigação de respeitar a moralidade administrativa e zelar pelos princípios que regem a Administração
Pública, tenho como razoáveis e proporcionais as penas aplicadas pelo Juízo a quo, bem como o
quantum fixado a título de ressarcimento ao erário e de multa civil, os quais são suficientes para a
reprimenda do ato ímprobo, garantindo-se assim o restabelecimento da ordem jurídica.
VIII. Apelações não providas. (AC 0028762-31.2009.4.01.3400 / DF, Rel.
Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 de 10/08/2017.)

Anistia. Ex-empregado da Portobrás. Readmissão obtida no STJ por meio de
mandado de segurança. Anulação do ato administrativo de revisão por violação ao
devido processo legal. Restabelecimento. Percepção de valores anteriores à impetração.
Impedimento legal. Efeitos financeiros apenas a partir do efetivo retorno ao serviço.
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Administrativo. Processual civil. Ex-empregado da Portobrás. Anistia. Readmissão obtida no
STJ por meio de mandado de segurança. Anulação do ato administrativo de revisão da anistia
por violação ao devido processo legal. Restabelecimento da Portaria/Ministério do Trabalho
n. 698/94. Percepção de valores anteriores à impetração. Impedimento legal. Art. 6º da lei n.
8.878/94. Efeitos financeiros apenas a partir do efetivo retorno ao serviço.
I. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a reintegração dos servidores públicos em decorrência do reconhecimento de seu direito de anistia,
com fulcro na Lei n. 8.878/94, não gera efeitos financeiros retroativos, sendo vedado o pagamento
de remuneração em período anterior ao efetivo retorno à atividade, por força do quanto disposto
em seu art. 6º.
II. Hipótese em que não há que se falar em efeitos financeiros retroativos à Portaria/
Ministério dos Transportes nº698/94, ainda que reconhecido o direito à anistia em decorrência
de decisão judicial, transitada em julgado, proferida no bojo do Mandado de Segurança n. 7.216
pelo Superior Tribunal de Justiça - até porque tal acórdão apenas reconheceu a impossibilidade de
revogação daquela portaria sem o devido processo legal, sem que isso possa importar em violação
de expressa disposição legal do art. 6º da Lei n. 8.878/94 -, isso porque o retorno do anistiado ao
serviço está condicionado aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
sendo admissível o pagamento da remuneração tão somente com o efetivo retorno ao serviço e a
correspondente prestação laboral, sob pena de enriquecimento ilícito do agraciado por aquele favor
legal.
III. Não se comprovando que o autor efetivamente exerceu suas atividades laborativas
no período de 30.12.1994 a 17.10.2000, não faz jus ao recebimento das verbas de remuneração
reclamadas, ou de seus reflexos, até porque tal requerimento viola expresso impedimento legal do
art. 6º da Lei n. 8.878/94.
IV. Apelação desprovida. (AC 0023770-66.2005.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador
Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, Unânime, e-DJF1 de 08/08/2017.)

Pensão temporária. Servidor público. Filha maior, solteira e sem cargo público
permanente. Reconhecimento administrativo do direito. Prestações pretéritas. Prazo
prescricional contado do requerimento administrativo deferido. Inocorrência de
demora imputável à Administração Pública.
Processual civil. Administrativo. Servidor público. Pensão temporária. Lei n. 3.373/58. Filha
maior, solteira e sem cargo público permanente. Reconhecimento administrativo do direito.
Prestações pretéritas. Prazo prescricional contado do requerimento administrativo deferido.
Inocorrência de demora imputável à Administração Pública. Inaplicabilidade do art. 4º do
Decreto n. 20.910/32. Redução dos honorários advocatícios. Consectários legais.
I. Não há que se falar em falta de interesse de agir das autoras por ter sido concedida
administrativamente a pensão por morte, na medida em que postulam o recebimento das parcelas
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anteriores à data em que concedido referido benefício, não havendo prova nos autos de que a
Administração Pública efetuou os correspondentes pagamentos aqui postulados, reputando
indevidos, também, os valores anteriores a 16/04/1997.
II. Analisando os procedimentos administrativos colacionados aos autos, é possível notar
que foram protocolizados quatro requerimentos distintos, em datas diferentes, postulando benefícios
com fundamentos legais divergentes, o que, consequentemente, não possibilita a aplicação do quanto
disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, que determina não correr a prescrição ali disciplinada
enquanto houver demora das repartições ou funcionários encarregados e estudar e apurar dívidas
líquidas, isso porque não houve demora a ser imputada à Administração ou aos seus servidores na
análise dos três primeiros requerimentos.
III. Hipótese em que foram feitos três requerimentos, postulando a pensão especial da Lei
n. 6.782/80, datados de 06/07/88, 27/09/1990 e 16/01/1992, e indeferidos em 08/1988, 11/1990
e 03/1992, todos em virtude de não se enquadrar o falecimento de Francisco Gonçalves Solano no
art. 178, III, da Lei n. 1.711/52, com redação dada pelas Leis n. 5.678/71 e n. 6.481/77 - em relação
aos quais, portanto, fluiu o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32 para as
autoras exercerem eventual direito de ação contra o ato administrativo de indeferimento -, somente
sendo concedidos administrativamente os benefícios quando do requerimento da pensão da Lei n.
3.373/58 c/c Lei n. 8.112/90, formulado em 13/11/2001, sendo devidas, em consequência, tão
somente as parcelas vencidas deste último benefício, respeitado o prazo prescricional em relação
às prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu tal requerimento, ainda que
reconhecido o termo inicial deste benefício em data anterior, eis que a demora na busca do direito
a que efetivamente faziam jus é de ser imputada às autoras.
IV. Em que pese ser admissível o requerimento de pensão a qualquer tempo e ser devida
a pensão por morte desde a data do óbito do instituidor, fica o benefício sujeito à prescrição das
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao requerimento do benefício, à luz
do quanto disposto no Decreto 20.910/32, mormente diante da constatação de culpa exclusiva das
autoras na percepção tardia do benefício a que fazem jus, por não requererem o benefício correto,
nem recorrerem, seja administrativa ou judicialmente, das decisões administrativas indeferitórias.
V. Há de ser reconhecido o direito a valores atrasados referentes apenas ao requerimento
administrativo formulado em 13/11/2001, no qual formulado pedido de pensão a que efetivamente
faziam jus as autoras, sendo reconhecida a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao
quinquênio que antecede a tal data, fazendo elas jus ao pagamento das parcelas pretéritas a contar
de novembro de 1996 até março de 2002, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros moratórios, compensados eventuais valores já pagos a este mesmo título.
VI. Em se tratando do pagamento de diferenças de vencimentos para servidores públicos,
em ação proposta após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, os juros de mora
são devidos a partir da citação até 29/06/2009, à base de 0,5% ao mês (art. 1º-F da lei 9.494/97,
na redação conferida pela referida medida provisória), aplicando-se, de 30/06/2009 em diante, os
critérios definidos pela Lei n. 11.960/2009, ao passo que a correção monetária deve observar os
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índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com a aplicação do IPCA-E, eis que o Superior
Tribunal de Justiça elegeu-o como melhor índice a refletir a inflação acumulada do período, no
Recurso Especial n. 1.270.439/PR, em feitos da mencionada natureza e em razão de não ter sido
definido pelo Supremo Tribunal Federal, após a declaração de inconstitucionalidade parcial do
artigo 5º da Lei n. 11.960/2009, outro índice a ser aplicado, tendo sido explicitado, todavia, no
julgamento das ADIs n. 4.357 e n. 4.425, que a taxa básica de remuneração da poupança não
mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção
monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
VII. Não tendo havido adiantamento das custas processuais, ante a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, não há que se falar em reembolso, razão pela qual indevida a condenação da
União ao seu pagamento, por força do quanto disposto no art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96.
VIII. Dado o grau de sucumbência de cada parte, reduzo os honorários advocatícios,
mediante apreciação equitativa, para 5% (cinco por cento) sobre o valor das parcelas devidas, todas
anteriores à prolação da sentença.
IX. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, nos termos dos itens 5, 6, 7 e 8.
(AC 0006955-82.2006.4.01.3812 / MG, Rel. Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda
Turma, Unânime, e-DJF1 de 08/08/2017.)

Adicional de hora extra. Servidor público. Vantagem incorporada judicialmente no
regime celetista. Mudança para regime estatutário. Exclusão. Incompatibilidade de
regimes. Impossibilidade de manutenção. Inocorrência da decadência. Controle
externo pelo TCU.
Constitucional e Administrativo. Processual civil. Servidor público. Adicional de hora extra.
Vantagem incorporada judicialmente no regime celetista. Mudança para regime estatutário.
Exclusão. Incompatibilidade de regimes. Impossibilidade de manutenção. Inocorrência da
decadência. Controle externo pelo TCU.
I. Os agravos retidos interpostos pela União e pela UFMG às fls. 667/674 e 675/680,
respectivamente, foram conhecidos, já que foram interpostos a tempo e modo e foram reiteradas
suas apreciações nos recursos de apelação, nos termos do § 1º do art. 523 do CPC/1973, contudo,
como dizem respeito ao mérito da apelação, encontram-se prejudicados.
II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade
quando o montante da remuneração não é diminuído em decorrência da alteração do regime jurídico
de retribuição, como na espécie, em que servidores da Universidade Federal de Minas Gerais,
outrora sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sob o qual tinham sentença trabalhista
que reconhecia direito à incorporação de horas extras, perderam essa vantagem, pois a sentença, de
natureza rebus sic stantibus, perdeu sua eficácia em face de superveniente enquadramento funcional
no regime da lei n. 8.112, de 1990, com sua transformação em VPNI, o que só veio a ocorrer,

Número 1.072 de 07.08.2017 a 11.08.2017

9

Ementário de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

entretanto, a partir de 2005.
III. Nesse sentido é expressivo julgado do Supremo Tribunal Federal, em que se
cuida de servidor aposentado, no qual foram resolvidas questões concernentes à inexistência de
direito adquirido e da não ocorrência da decadência, entre outras questões postas neste recurso,
perfeitamente aplicável à espécie: “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do
Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Conclusão pela
ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime
jurídico. Ausência de violação do princípio da coisa julgada. Agravo regimental não provido. 1. O
art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal autoriza o Relator a julgar monocraticamente
o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.
Precedentes. 2. Consoante Jurisprudência da Corte, não há direito adquirido a regime jurídico
referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas
da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida,
embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato
fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou
reestruturação da carreira). 3. Não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos se as parcelas
questionadas tiverem sido pagas de forma ilegal ou no caso de absorção de determinada vantagem por
reajustes sucessivos concedidos na remuneração. 4. A jurisprudência da Corte é iterativa no sentido
de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura-se como ato complexo,
cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a
juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99
somente se opera a partir da publicação do referido registro. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (MS 32683 AgR-segundo, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
23/08/2016, Processo Eletrônico DJe-217 divulg 10-10-2016 public 11-10-2016).
IV. Rejeita-se a prejudicial de decadência para a Administração anular seus próprios atos
de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários. Na relação jurídico-estatutária de trato
sucessivo em que se constata erro da administração no pagamento de vantagens indevidas aos
servidores, de modo reiterado, o prazo decadencial para a Administração rever seu ato renova-se
mês a mês.
V. É pacífica a orientação jurisprudencial, e há orientação administrativa no mesmo sentido,
cf. Súmula n. 106-TCU e Súmula n. 34-AGU, de que não é cabível a efetivação de descontos em
folha de pagamento para fim de reposição ao erário, seja nos vencimentos ou proventos do servidor,
quando se tratar de verba remuneratória por ele percebida de boa-fé, mesmo que seja indevida
ou tenha sido paga a maior, por erro da Administração ou interpretação errônea ou aplicação
equivocada da lei.
VI. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.244.182/PB, admitido
como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, definiu que a interpretação
errônea da Administração que resulte em um pagamento indevido ao servidor acaba por criar-lhe
uma falsa expectativa de que os valores por ele recebidos são legais e definitivos.
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VII. Assim, não é devido qualquer ressarcimento.
VIII. Apelações da parte autora, da União e da UFMG desprovidas. (AC 001609734.2015.4.01.3800 / MG, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira
Turma, Unânime, e-DJF1 de 09/08/2017.)

Direito Ambiental
Ação civil pública. Área de Preservação Permanente. Loteamento. Empreendimento
imobiliário implantado a menos de cem metros de reservatório. Área urbana
consolidada não reconhecida. Dano ambiental existente.
Ambiental e processual civil. Agravo retido não conhecido. Ação civil pública. Área de
Preservação Permanente (Rio Grande). Legitimidade ativa do Ministério Público Federal
e competência da Justiça Federal. Loteamento. Empreendimento imobiliário implantado a
menos de cem metros do reservatório da Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes. Área urbana
consolidada não reconhecida. Dano ambiental existente. Sentença reformada.
I. Não se conhece de agravo retido dos apelados porquanto não requerido expressamente
o seu exame no Tribunal nas contrarrazões de apelação, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
II. A jurisprudência já assentou que em caso de demanda judicial que discute alegado
dano ambiental interestadual, decorrente de empreendimento localizado em Área de Preservação
Permanente situada às margens de represa formada pelo represamento de rio que percorre mais de
um estado da federação, deve prevalecer a regra do art. 109, I, da Constituição da República em
detrimento do art. 2º da Lei 7.347/85, a fim de estabelecer a legitimidade do Ministério Público
Federal e a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (STJ, CC 39.111/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 28/02/2005, p. 178; AC 0002813-20.2010.4.01.3804/
MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, 14/03/2014 e-DJF1 P.
1537; AC 2009.38.02.001489-0/MG, Rel. Desembargador Federal Fagundes de Deus, Quinta
Turma, 20/01/2012 e-DJF1 P. 203).
III. De acordo com o antigo Código Florestal (lei 4.771/65), vigente à época da
implantação do Loteamento denominado “Condomínio Nogueira I”, às margens do Rio Grande,
no Município de São João Batista do Glória/MG, a supressão de vegetação em área de preservação
permanente somente poderia ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto (art. 4º).
IV. O § 1º do mesmo art. 4º era expresso em estabelecer que a supressão de que tratava o
caput do referido artigo “dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com
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anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o
disposto no § 2º deste artigo”.
V. O mesmo código, apesar de definir como de preservação permanente as florestas e
demais formas de vegetação natural, situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água
naturais ou artificiais (art. 2º, alínea b), era omisso na delimitação de parâmetros.
VI. A fixação desses parâmetros se verificou com a Resolução Conama 04, de 18/09/1985,
vigente ao tempo da implantação do questionado empreendimento imobiliário, que estipulou uma
largura mínima de 30 (trinta) metros para áreas urbanas, 100 (cem) metros para áreas rurais e 100
(cem) metros para represas hidrelétricas, sem distinção de área, se urbana ou rural (art. 3º, l).
VII. Essa distinção foi estabelecida pela Resolução Conama 302/2002, que definiu como
área de preservação permanente a situada no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do
nível máximo normal de 30 (trinta) metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas
consolidadas e 100 (cem) metros para áreas rurais (art. 30, I).
VIII. No caso, o ilustre magistrado de primeiro grau entendeu que a implantação do
questionado loteamento foi regularmente autorizada pelos órgãos ambientais competentes e, por se
situar em área urbana consolidada, não se submeteria às normas da Resolução Conama 302/2002,
porque editada em momento posterior à sua implantação, e que deveria ser observada, no caso,
a Lei Estadual 14.309/2002, segundo a qual a faixa de preservação do entorno de reservatórios
hidrelétricos corresponde a apenas 30 (trinta) metros, limite esse que teria sido respeitado pelo
empreendimento imobiliário.
IX. É certo que a Lei 14.309, de 19/06/2002, do Estado de Minas Gerais, editada de
acordo com a competência legislativa suplementar outorgada aos Estados pelo art. 24, inciso VI,
parágrafos 1° a 4°, da Constituição Federal, estipulou em 30 (trinta) metros a faixa de preservação
do entorno de reservatórios artificiais de hidrelétricas.
X. Estando o empreendimento, entretanto, localizado em área de preservação permanente
do Rio Grande, que banha os Estados de Minas Gerais e de São Paulo, constituindo-se, por
conseguinte, em bem de propriedade da União, nos termos do art. 20, inciso III, da Constituição
Federal, a definição das limitações de sua ocupação há de ser estabelecida pelo órgão ambiental
federal, nos termos da legislação e atos normativos de regência, não se sujeitando, por conseguinte,
à disciplina do referido diploma legal estadual.
XI. A implantação do loteamento ocorreu quando se encontrava em vigor a Resolução
Conama 04, de 18/09/1985, que definiu como “Reservas Ecológicas as florestas e demais formas de
vegetação natural, situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais,
desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será de
100 (cem) metros para as represas hidrelétricas” (art. 3º, alínea “b”, inciso II), em sintonia com as
disposições do art. 2º, alínea “b”, da Lei n. 4.771/65 (Código Florestal vigente na época).
XII. O inciso II do art. 2º da Resolução Conama 302/2002, por sua vez, define como
Área de Preservação Permanente “a área marginal ao redor do reservatório artificial e suas ilhas,
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com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica,
a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populações humanas”, enquanto o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma normativo, estabelece que
“constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, no
entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de trinta metros para
os reservatórios artificiais em áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais”.
XIII. Não basta a edição de lei municipal definindo como urbana ou de expansão urbana
determinada área rural, e, ainda que isso fosse possível, a área onde foi implantado o loteamento
não poderia ser considerada área urbana consolidada, porque não foram atendidos os requisitos
de infraestrutura e densidade demográfica (superior a cinco mil habitantes por km2), exigidos
pela Resolução Conama 302/2002, conforme Laudo Técnico elaborado pelo Ibama, onde restou
expressamente destacado que “no local não há captação nem tratamento de esgoto” e “não há como
constatar se elas realmente foram construídas” (fossas sépticas), não havendo ainda informações
sobre a existência de rede de abastecimento de água, recolhimento e tratamento de resíduos sólidos
urbanos.
XIV. Apesar de o juízo de primeiro grau haver reconhecido a competência legal do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama para editar normas sobre a política nacional do
meio ambiente e definir o que seria “área de preservação permanente”, concluiu equivocadamente
que, por ocasião da edição de tais normas, o empreendimento já estaria consolidado, razão por que
haveria de ser preservado.
XV. O empreendimento imobiliário foi implantado quando estava em vigor as restrições
constantes da Resolução Conama 4/1985, sucedida pela Resolução Conama 302/2002, não se
sustentado, portanto, os fundamentos da sentença apelada de que as ocupações antrópicas existentes
naquela área já estariam consolidadas por ocasião da vigência dos referidos atos normativos.
XVI. Não tendo sido observado o disposto no art. 4º e respectivo § 1º do Código Florestal
(Lei 4.771/65), vigente à época, resulta manifesta a irregularidade do empreendimento imobiliário
questionado, que foi implantado sem a salvaguarda da área de preservação permanente de 100
(cem metros), a partir do reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, impondose a reforma da sentença para acolher o pedido inicial, de compelir os réus a desocuparem o
loteamento, situado em área de preservação permanente, a demolir qualquer edificação/benfeitoria
eventualmente existente, a recuperar a área lesada e a pagar indenização pelos danos causados ao
meio ambiente.
XVII. Agravo retido não conhecido.
XVIII. Apelações do Ministério Público Federal, do Ibama e da União a que se dá
provimento. (AC 0001401-59.2007.4.01.3804 / MG, Rel. Desembargador Federal Néviton
Guedes, Quinta Turma, Unânime, e-DJF1 de 09/08/2017.)
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Direito Penal
Crime da lei de licitações. Dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei.
Ausência de dolo específico de causar dano à administração pública e efetivo dano ao
erário. Atipicidade material da conduta.
Penal e processual penal. Crime da lei de licitações. Dispensa de licitação fora das hipóteses
previstas em lei. Ausência de dolo específico de causar dano à administração pública e efetivo
dano ao erário. Atipicidade material da conduta. Absolvição mantida.
I. “A jurisprudência atual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, estribada
em decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, entende que, para fins da caracterização do
crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 é imprescindível a comprovação do dolo específico do
agente em causar dano à Administração Pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário, não sendo
suficiente apenas o dolo de desobedecer as normas legais do procedimento licitatório.” (Precedente:
STJ - RESP 201202182482).
II. Caderno probatório que afasta, a um só tempo, o dolo específico dos réus e a existência
de resultado jurídico desvalioso. Ausente o dolo específico e inexistindo dano ao erário, a conduta é
penalmente irrelevante e não constitui ilícito penal. Absolvição mantida.
III. Apelação do Ministério Público Federal não provida. (ACR 000243511.2012.4.01.3702 / MA, Rel. Juíza Federal Maria Lúcia Gomes de Souza (convocada), Terceira
Turma, Unânime, e-DJF1 de 10/08/2017.)

Receptação. Art.180, Código Penal. Veículo roubado. Placa e chassi adulterados. Uso
de documento falso. CLRV. Art.304 CP. Materialidade e autoria comprovadas.
Penal. Processo penal. Receptação. Art.180, Código Penal. Veículo roubado. Placa e chassi
adulterados. Uso de documento falso. CLRV. Art.304 CP. Materialidade e autoria comprovadas.
Pena. Circunstâncias favoráveis. Recursos improvidos.
I. Caso em que o réu foi surpreendido em abordagem da Polícia Rodoviária Federal
quando dirigia veículo em nome de terceira pessoa, com registro de roubo em outro Estado, estando
com a placa e o número de chassi adulterados, ocasião em que apresentou Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CLRV) falsificado.
II. Réu que alegou ter comprado o automóvel de pessoa que não conhecia, que lhe exibiu
procuração em nome do dono do bem, pagando uma parte à vista, em espécie, afirmando, contudo,
que não tem testemunha ou contrato do negócio realizado e que desconhece o endereço, telefone,
email ou qualquer outro dado do vendedor.
III. Inviável a elevação da pena-bse quando os elementos ou circunstâncias do caso
concreto não extrapolam os limites dos tipos penais. O fato de o réu ser engenheiro civil não
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intensifica o dolo, a culpabilidade. Houve condenação também pelo uso do documento falso de
forma autônoma, em concurso material de crimes e, portanto, não há falar em aumento da pena do
crime de receptação pela utilização do CRLV inidôneo, ainda que de forma premeditada.
IV. Descabe falar em aumento do valor da pena pecuniária substitutiva da privativa
de liberdade quando inexistem nos autos elementos que permitam concluir que o réu dispõe de
condições para arcar com valor superior, por isso que não há qualquer referência quanto às despesas
para o próprio sustento e o de sua família, se possui dívidas, casa própria etc, devendo ser levada em
conta, ainda, sua idade (maior de 60 anos).
V. Apelação do réu e do Ministério Público Federal desprovidas. (ACR 000233508.2012.4.01.4300 / TO, Rel. Juíza Federal Rogéria Maria Castro Debelli (convocada), Terceira
Turma, Unânime, e-DJF1 de 10/08/2017.)

Crime de sonegação de contribuição previdenciária. Constituição do crédito.
Consumação. Tipicidade configurada.
Penal e processual penal. Revisão criminal. Art. 621, I, do CPP. Crime de sonegação de
contribuição previdenciária. Art. 337-A do CP, incluído pela lei nº 9.983/2000. Constituição
do crédito. Consumação. Tipicidade configurada.
I. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidouse no sentido de que o crime de sonegação de contribuição previdenciária é delito de caráter
material que se consuma com a constituição definitiva do crédito sonegado na esfera administrativa.
Neste sentido, entre outros: STJ - AgRg no AgRg no HC 84.573/DF, e, TRF 1 - HC 4307451.2014.4.01.0000/AP.
II. Não merece amparo judicial a alegação de atipicidade da conduta realizada após a
inserção da norma incriminadora no mundo jurídico. Com efeito, o art. 337-A foi incluído no CP
com o advento da Lei nº 9.983, publicada em 17/7/2000, penalizando o crime de sonegação de
contribuição previdenciária cuja consumação, na hipótese dos autos, se deu em novembro de 2000,
com o encerramento do procedimento administrativo fiscal e a constituição definitiva do crédito
tributário.
III. Revisão criminal julgada improcedente. (RVCR 0065323-59.2015.4.01.0000 / MG,
Rel. Desembargador Federal Cândido Ribeiro, Segunda Seção, Unânime, e-DJF1 de 07/08/2017.)
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Direito Previdenciário
Visão monocular. Incapacidade parcial e permanente para atividades que exijam visão
binocular. Possibilidade de reabilitação. Auxílio-doença.
Previdenciário e processual civil. Visão monocular. Incapacidade parcial e permanente para
atividades que exijam visão binocular. Possibilidade de reabilitação. Auxílio-doença. Data
de início. Juros e correção monetária. Lei nº 11.960/09. Honorários. sentença proferida sob a
égide do CPC/73. Aplicação da Súmula 111 do STJ.
I. Diante da condenação ilíquida imposta ao INSS, impõe-se o reexame necessário da
sentença nos termos da Súmula nº 490 do STJ.
II. A concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência
de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal
incapacidade deve ser total e definitiva).
III. O laudo pericial é categórico em afirmar que a parte autora teve degeneração ocular,
com perda total e definitiva do olho esquerdo, devido a trauma, porém mantém eficiência visual de
100% no olho direito, com correção ótica (laudo, item 9, fl. 77).
IV. A visão monocular impede o exercício de atividades para as quais seja imprescindível a
visão binocular, a exemplo do que ocorre com a atividade de motorista, exercida habitualmente pelo
autor (fls. 17/18), pois a cegueira de um olho prejudica a visão de profundidade. Todavia, não há
razão para ser concedida a aposentadoria por invalidez, pois o laudo pericial admite a possibilidade
de reabilitação (item 11, fl. 79), de modo que o auxílio-doença é o benefício mais apropriado para
o caso. Necessidade de correção da sentença neste tópico.
V. A cegueira dispensa carência (Lei nº 8.213/91, art. 151) e a condição de segurado
quando da eclosão da incapacidade (10/01/2000, laudo, fl. 79) é incontrastável, pois o autor se
encontrava em período de graça. A última contribuição vertida pela parte autora antes do início
de sua incapacidade se deu em 31/08/1998, de modo que sua condição de segurado perduraria até
15/10/2000, em razão da prorrogação pelo desemprego (Lei nº 8.213/91, art. 15, §§ 2º e 4º).
VI. A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação
do desemprego por outros meios admitidos em Direito (Súmula nº 27 da TNU). A ausência de
anotação em CTPS, corroborada pela rescisão do vínculo empregatício anterior, pelo saque do FGTS
e pela ausência de contribuições previdenciárias no interregno são elementos hábeis a demonstrar
que o autor se encontrava na inatividade, fazendo jus a tal prorrogação (fls. 17, 24/25, 32/33).
VII. O benefício é devido desde o requerimento administrativo (14/07/2011, fl. 38),
pois na ocasião o quadro incapacitante já havia se instalado e deverá ser mantido até que se ultime
a reabilitação do segurado.
VIII. Sobre as diferenças incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária
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nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Ressalte-se
que tal deliberação não prejudicará a incidência do que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE,
com repercussão geral reconhecida.
IX. Os honorários, fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, proferida
sob a égide do CPC/73, harmonizam-se com os precedentes deste Colegiado e com a Súmula nº
111 do STJ.
X. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas para deferir ao
autor tão somente o auxílio-doença e adequar os juros de mora ao entendimento desta Câmara
(itens 4 e 8). (AC 0053306-73.2014.4.01.9199 / RO, Rel. Juiz Federal Cristiano Miranda de
Santana, 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia, Unânime, e-DJF1 de 08/08/2017.)

Pensão por morte urbana. Qualidade de segurado. Demonstração. Cônjuge separado
judicialmente do instituidor e que, na data do óbito, recebia pensão alimentícia paga
por este, em consequência da celebração de acordo em ação judicial de oferta de
alimentos. Dependência econômica comprovada.
Previdenciário. Pensão por morte urbana. Qualidade de segurado. Demonstração. Cônjuge
separado judicialmente do instituidor e que, na data do óbito, recebia pensão alimentícia paga
por este, em consequência da celebração de acordo em ação judicial de oferta de alimentos.
Dependência econômica comprovada. Apelação e remessa necessária desprovidas.
I. O direito à pensão por morte surge com o óbito do segurado, momento em que
deverão ser analisadas as condições legais para a concessão do benefício, exigindo-se comprovação
da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependentes do(s) beneficiário(s).
II. Para a concessão do benefício de pensão por morte, no caso de cônjuge separado
judicialmente ou de fato, ou ainda divorciado, será presumida a dependência econômica desde que
esta receba pensão alimentícia na ocasião do óbito, nos termos do art. 76, § 2º da Lei n.º8.213/91.
Essa presunção - que decorre do § 2º do art. 76 da Lei 8.213/1991 - não é absoluta, devendo a parte
autora provar a necessidade de alimentos e, por consequência, a dependência econômica em relação
ao ex-marido falecido.
III. Todavia, mesmo havendo dispensa de alimentos por parte do ex-cônjuge no momento
da separação judicial, torna-se possível a percepção do benefício da pensão, hipótese em que deverá
ser comprovada a dependência econômica superveniente e que deve se fazer presente no momento
do óbito. Essa é a inteligência da orientação jurisprudencial sedimentada nas Súmulas 64 do extinto
TFR, 336 do STJ e 379 do STF.
IV. No caso em apreço, o instituidor já se encontrava separado judicialmente da parte
autora desde 10/02/1999 (f. 54), separação esta que foi decretada em processo litigioso, no qual se
reconheceu que ela (autora) provocara a saída do segurado (réu no processo de separação) do ambiente
do lar conjugal, faltando com a assistência afetiva ao marido em momento no qual ela precisava da
esposa. Portanto, quando da separação e mesmo após a dissolução do vínculo matrimonial, não foi
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apreciada a questão específica atinente à dependência econômica da autora em relação ao segurado,
nem, por consequência, foi este condenado ao pagamento de pensão alimentícia à ex-cônjuge,
situação que atrairia a presunção da dependência econômica dela em relação ao ex-marido. Naquela
ocasião, a autora requereu que a pensão alimentícia fosse destinada aos filhos do casal, tendo havido
uma dispensa tácita dos alimentos que poderiam, em tese, ser fixados em favor dela.
V. Aprofundando na análise e valoração do conjunto probatório, observa-se que, à
época da separação judicial, a parte autora não trabalhava, tendo esta situação se mantido por
considerável lapso de tempo após a dissolução do vínculo conjugal. O impresso do CNIS acostado
à f. 62 demonstra que a parte autora manteve vínculos de emprego nos períodos de 01/11/1979 a
30/11/1979 - antes do casamento com o segurado - e de 01/03/2000 a 30/07/2010 (f. 218), este
segundo iniciado três anos após a separação judicial e findo antes mesmo do óbito do instituidor,
ocorrido em 20/04/2011. Esses registros evidenciam que a autora se dedicou, durante a vida de
casada, aos afazeres do lar.
VI. A remuneração oriunda do segundo vínculo de trabalho - como recepcionista (f. 213)
- correspondia, em janeiro de 2009, a apenas R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) (f. 94),
pouco superior ao valor do salário mínimo vigente à época, que perfazia R$ 415,00 (quatrocentos
e quinze reais). Não há, no impresso do CNIS, registro de percepção de remuneração pela autora
à época do óbito do segurado (ocorrido em 20/04/2011), pois o término do vínculo de trabalho
como recepcionista ocorreu em julho de 2010. Em junho de 2011, após o óbito do instituidor,
a remuneração líquida da parte autora correspondia a R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta e nove
reais e noventa e oito centavos) (f. 137), também pouco acima do valor do salário mínimo, que
correspondia na época a R$ 545,00.
VII. Portanto, embora tivesse a autora dispensado o pagamento de pensão alimentícia em
seu favor à época da separação, pode-se inferir, com razoável segurança, que, mesmo assim, desde
aquele momento, ela dependia economicamente do ex-marido. Isso porque, além de não exercer
qualquer atividade laboral quando da ruptura do vínculo conjugal, o emprego que obteve três
anos após a separação como recepcionista garantia-lhe remuneração em valor pouco superior ao do
salário mínimo.
VIII. De igual modo, pode-se concluir que os alimentos estipulados em favor dos filhos
da autora, quando da separação judicial, eram na verdade, ao fim e ao cabo, destinados a todo o
núcleo familiar, inclusive à própria autora, que com eles residia.
IX. Esse cenário fático demonstra, ainda, sem margem a dúvida, que, à época em que
celebrado o acordo judicialmente homologado na ação de oferta de alimentos proposta pelo
instituidor, quando os filhos do casal já se encontravam maiores, a realidade econômico-financeira
da parte autora era muito precária e caracterizava a dependência econômica, vez que auferia renda
pouco superior ao valor do salário mínimo.
X. Valoradas essas circunstâncias fáticas com a celebração do acordo na ação de oferta
de alimentos ajuizada pelo instituidor em favor da autora; com os comprovantes de pagamento de
pensão alimentícia pelo instituidor à autora no período de junho de 2009 a abril de 2001, no valor de
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R$ 500,00 (fls. 128/135); com a comprovação dos gastos pessoais da parte autora, segundo padrões
simples de vida (fls. 95/97, 138/141, 143/146); e, finalmente, com a prova testemunhal produzida
em audiência, conclui-se que restou suficientemente comprovada a dependência econômica dela em
relação ao ex-marido (segurado instituidor) no momento do óbito.
XI. Ademais, o acordo realizado na ação oferta de alimentos, cuja validade não foi
infirmada por prova de qualquer vício capaz de inquiná-lo, restou corroborado pelo conjunto
probatório produzido nos autos, não constituindo prova isolada e única da relação de dependência
econômica demonstrada nestes autos.
XII. Apelação do INSS e remessa necessária às quais se nega provimento.(AC 003965222.2011.4.01.3800 / MG, Rel. Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, 2ª Câmara Regional
Previdenciária de Minas Gerais, Unânime, e-DJF1 de 07/08/2017.)

Salário-família. Requerimento administrativo. Indício de obstáculo criado pelo Inss
para formulação do prévio requerimento. Sentença anulada.
Processual civil. Previdenciário. Salário-família. Requerimento administrativo. Indício de
obstáculo criado pelo Inss para formulação do prévio requerimento. Sentença anulada.
I. Trata-se de apelação da parte autora contra a sentença que, em ação pretendendo a
percepção de salário-família, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de
agir ante a suposta falta do necessário prévio requerimento administrativo, que a apelante - todavia
- diz não ter formulado por impedimento técnico absoluto imputável ao próprio Inss, conforme
documento acostado aos autos.
II. Compreendendo o julgador primário ser necessário o prévio requerimento
administrativo do benefício previdenciário, nas hipóteses de não haver resistência notória ou nos
autos do Inss quanto ao mérito do pedido em si ou, quiçá, comprovada inércia da Autarquia em
responder eventual pleito já porventura formulado, não se pode, fora das balizas (de tempo e modo)
determinadas pelo STF no RE nº 631.240/MG), simplesmente extinguir a demanda.
III. No concreto, consta no processo anotação no corpo do extrato do Ifben/Inss de que o
“sistema não aceita revisão de benefício mantido judicialmente”, o que transparece indicar entraves
técnicos para o aviamento/agendamento do requerimento em si, dúvida que se deve sanar ante de
simplesmente estancar a demanda, por reverência ao princípio “pro misero”.
IV. Apelação provida em parte. Sentença anulada. Autos à origem para que cumpridas
as providências explicitadas no corpo do voto. (AC 0033050-12.2014.4.01.9199 / MG, Rel.
Juíza Federal Lívia Cristina Marques Peres (convocada), Primeira Turma, Unânime, e-DJF1 de
09/08/2017.)
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Direito Processual Civil
Ação civil pública. Anulação de ato normativo. Natureza de controle concentrado de
constitucionalidade. Descabimento. Usurpação da competência do STF. Extinção do
processo sem resolução do mérito.
Processual civil. Servidor público. Ação civil pública. Anulação de ato normativo. Natureza
de controle concentrado de constitucionalidade. Descabimento. Usurpação da competência do
STF. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.
I. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também
foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da
irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se
lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios,
que se regem pela lei anterior.
II. No caso dos autos, pretende o Ministério Público Federal a anulação do inciso XII do
art. 8º da Resolução nº 114/2011, do CJF, bem como dos Acórdãos ns. 1871/2003 e 399/2007 do
TCU, que têm caráter normativo e tratam da utilização de tempo de serviço para fins de concessão de
benefícios com reflexos econômicos, prestado anteriormente por servidor público a uma sociedade
de economia mista ou a uma empresa pública.
III. Predomina no ordenamento jurídico brasileiro o entendimento de que é cabível a ação
civil pública para controle concentrado de constitucionalidade. Contudo, a inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo deve ser deduzida em juízo como causa de pedir, e não como o próprio
pedido da pretensão autoral.
IV. O STF decidiu ser inquestionável que a utilização da ação civil pública como sucedâneo
da ação direta de inconstitucionalidade, além de traduzir situação configuradora de abuso do poder
de demandar, também caracterizará hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal (RCL 1.733-SP, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 01/12/2000).
V. Em que pese as alegações do autor de haver pedido de declaração de ilegalidade, e
não de inconstitucionalidade de norma, o ajuizamento de ação civil pública contra ato normativo,
contra lei em tese, assume os mesmos contornos de controle de constitucionalidade, tendo em vista
o amplo alcance (erga omnes) de uma eventual procedência do pedido.
VI. Apelação desprovida. (AC 0051744-68.2011.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador
Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, Unânime, e-DJF1 de 09/08/2017.)

Conflito negativo de competência. Modificação da base territorial de subseção. Ausência
de determinação para redistribuição de feitos. Declínio de ofício. Impossibilidade.
Mandado de segurança. Competência. Juízo do domicílio da autoridade impetrada.
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Processual civil. Conflito negativo de competência. Modificação da base territorial de subseção.
Ausência de determinação para redistribuição de feitos. Declínio de ofício. Impossibilidade.
Mandado de segurança. Competência. Juízo do domicílio da autoridade impetrada.
I. A competência definida tão somente pela análise do foro do domicílio das partes ou
do local do fato, em regra, não se caracteriza como funcional, mas apenas territorial, ainda que
o âmbito da jurisdição de cada Seção Judiciária ou Subseção Judiciária seja determinado por ato
normativo deste Tribunal Regional Federal. O local do fato fixa a competência de forma relativa,
hipótese na qual a incompetência do Juízo não pode ser reconhecida de ofício.
II. A Resolução PRESI n° 46/2015/TRF1, reconhecendo a elevada quantidade de
processos distribuídos anualmente na Subseção Judiciária de Sete Lagoas e o significativo acúmulo
de feitos para julgamento, não obstante todo o esforço e dedicação dos magistrados e servidores
que atuam naquela Subseção, bem como a impossibilidade de, em curto prazo, obter-se soluções
definitivas para resolução do problema, restringiu a abrangência da jurisdição federal de Sete Lagoas,
com a transferência de vários municípios para a base territorial de Belo Horizonte.
III. Na referida resolução, não há qualquer dispositivo que determine a redistribuição dos
processos em curso. Ao revés, o art. 4º da referida Resolução dispõe que “esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação, alterando, em parte, a Resolução Presi 14 de 30 de abril de 2015,
com efeitos 15 dias a partir de sua publicação”. Assim, deve ser aplicada a regra geral, segundo a
qual a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. No mesmo sentido: CC 006338592.2016.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Terceira Seção,
e-DJF1 de 24/01/2017; CC 0056851-35.2016.4.01.0000 / MG, Rel. Desembargador Federal
Kassio Nunes Marques, Terceira Seção, e-DJF1 de 18/11/2016.
IV. Em se tratando de mandado de segurança, em regra, a competência é absoluta e
definida pelo domicílio da autoridade impetrada, no caso o Município de Diamantina/MG, sede da
UFVJM, à época da impetração ainda sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Sete Lagoas/MG.
Nesse sentido: CC 0032169-16.2016.4.01.0000 / MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian, Terceira Seção, e-DJF1 de 27/09/2016.
V. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Subseção Judiciária de Sete
Lagoas/MG, ora Suscitado. (CC 0032167-46.2016.4.01.0000 / MG, Rel. Desembargador Federal
Kassio Nunes Marques, Terceira Seção, Unânime, e-DJF1 de 09/08/2017.)

Ação anulatória de débito previdenciário. Benefício cassado. Aposentadoria por
invalidez. Má-fé. Retorno ulterior à atividade. Prescritibilidade possível. Discussão
em via processual autônoma consentânea à formação do título de cobrança em si.
Processual civil. Ação anulatória de débito previdenciário. Benefício (aposentadoria
por invalidez) cassado porque então percebido de má-fé. Retorno ulterior à atividade.
Prescritibilidade possível, que se deve debater/resolver (amplitude e concretude), todavia, em
via processual autônoma outra consentânea à formação do título de cobrança em si. Apelação
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provida em parte.
I. Trata-se de apelação da segurada-autora contra a sentença que, em ação pretendendo
anular a cobrança da aposentadoria por invalidez por ela auferida desde abr/1993, cassada em
dez/2013, retroativamente a 13/set/1998, por suposta fraude, dados os registros simultâneos de
labor outro, iniciado em 14/set/1998, julgou improcedente o pedido.
II. A apelante sustenta havida a decadência quinquenal para a revisão (art. 54 da Lei nº
9.784/1999) e que não houve má-fé de sua parte.
III. Art. 46 da Lei nº 8.213/1991: “O aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do
retorno.”
IV. A inicial da demanda é confissão ficta/transversa da má-fé da autora, que, se foi (como
alega) informada, ao tempo em que retomaria suas atividades profissionais (idos de 1998), de que
tal ensejaria o automático cancelamento do benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez),
a pronta percepção - comum a qualquer ser humano - de que os valores continuaram, porém, a
serem creditados, apropriados e gastos desnatura qualquer teórica presunção de inocência.
V. A Administração - em caso de má-fé - tem o direito e o dever de, a todo tempo, anular
os atos ilegais, assim desconstituindo seus efeitos vindouros advenientes. Se, e não é o caso, não
houvesse má-fé, dito prazo decadencial seria decenal; é ler-se: AgRg no REsp nº 1.442.217/SP,
invocando julgado que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos.
VI. Quanto ao prazo prescricional para exigência/cobrança do período auferido ao tempo
do cancelamento/cassação, ele não é indefinido/indeterminado, pois, em se tratando de dívida por
ilícito civil (não por improbidade administrativa), ela não é imprescritível, conforme recente posição
do STF (JUN/2016), já transitada em julgado, que, sob o rito da repercussão geral, examinando o
sentido e o alcance do §5º do art. 37 da CF/1988, explicitou que (RE nº 669.069/MG, Rel. Min.
Teori Zavascki): “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito
civil.”
VII. A cobrança de débitos previdenciários atinentes a valores auferidos de má-fé, por
dolo ou por fraude não se realiza pela via da Execução Fiscal, exigindo ação de conhecimento
para formação do título em si, meio autônomo (extravagante ao atual, cuja existência por ora
se desconhece) no qual se poder/deverá examinar/resolver, dentre vários temas possíveis, qual o
prazo prescricional efetivamente aplicável e seus exatos efeitos concretos sobre o montante devido
(amplitude/concretude para definição do exato “quantum”), aspectos que aqui suplantam a lide
instalada, que se limita a pretender que seja o débito declarado inexigível por ausência de má-fé e
porque havida a decadência do direito de cassar o benefício, o que não procede.
VIII. STJ/T1, AgRg no AREsp nº 116.061/GO: «A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.350.804/PR (...), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
DJe 12/6/13, firmou o entendimento no sentido de que os benefícios previdenciários indevidamente
recebidos, qualificados como enriquecimento ilícito, não se enquadram no conceito de crédito
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tributário ou não tributário previsto no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/64 e tampouco permitem sua
inscrição em dívida ativa. Portanto, o seu ressarcimento deve ser precedido de processo judicial para
o reconhecimento do direito do INSS à repetição e no qual sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa ao acusado.(...)”.
IX. Apelação provida em parte (apenas para afastar a tese da imprescritibilidade do débito
previdenciário). (AC 0036193-43.2014.4.01.3400 / DF, Rel. Juíza Federal Lívia Cristina Marques
Peres (convocada), Primeira Turma, Unânime, e-DJF1 de 09/08/2017.)

Conflito negativo de competência. Execução e ação anulatória. Conexão. Ajuizamento
da ação anulatória anteriormente à propositura da execução. Especialização do juízo
da execução. Competência absoluta.
Processual civil. Conflito negativo de competência. Execução e ação anulatória. Conexão.
Ajuizamento da ação anulatória anteriormente à propositura da execução. Especialização do
juízo da execução. Competência absoluta.
I. A orientação jurisprudencial desta Corte Regional é de que há conexão entre a ação de
execução fiscal, proposta anteriormente, e aquela em que se busca a nulidade do respectivo título
executivo.
II. Todavia, em casos como o presente, no qual a ação de conhecimento em que se
discute o título executivo foi ajuizada antes da ação de execução, não cabe a remessa dos autos da
execução ao Juízo da vara cível comum, haja vista a competência absoluta da vara especializada para
processar as execuções. Nesse sentido: CC 0056027-86.2010.4.01.0000 / PI, Rel. Desembargador
Federal Souza Prudente, Terceira Seção, e-DJF1 de 08/02/2017; CC 0061692-44.2014.4.01.0000
/ MG, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Rel.Conv. Juiz Federal Mark Yshida
Brandão, Quarta Seção, e-DJF1 p.84 de 24/02/2015; CC 0000583-29.2014.4.01.0000 / AM, Rel.
Desembargador Federal José Amilcar Machado, Quarta Seção, e-DJF1 p.101 de 20/03/2015.
III. Na hipótese, observa-se ainda que, embora a execução só tenha sido ajuizada em
data posterior, o Juízo da vara não especializada remeteu os autos à vara especializada. O Juízo
para o qual foi distribuída a primeira das ações é que deveria ficar prevento para o julgamento da
segunda, apenas não ocorrendo a reunião dos feitos em razão da competência absoluta das varas
especializadas em execução.
IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Federal da 6ª Vara Seção
Judiciária de Goiás, o suscitado. (CC 0052375-51.2016.4.01.0000 / GO, Rel. Desembargador
Federal Kassio Nunes Marques, Terceira Seção, Unânime, e-DJF1 de 09/08/2017.)
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Direito Processual Penal
Agravo em execução. Permanência no Sistema Penitenciário Federal. Intempestividade
da manifestação do juízo de origem. Workshop I do sistema penitenciário federal.
Enunciado 08. Devolução do preso ao Estado de origem. Decisão. Anulação.
Processo penal. Agravo em execução. Permanência no Sistema Penitenciário Federal.
Intempestividade da manifestação do juízo de origem. Workshop I do sistema penitenciário
federal. Enunciado 08. Devolução do preso ao Estado de origem. Decisão. Anulação.
I. É intempestiva a manifestação do juízo de origem acerca da necessidade de permanência
do preso no sistema penitenciário federal, quando não cumpre a determinação do § 2º do art. 10 da
Lei 11.671/08 - decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após o seu decurso, pedido de
renovação da permanência do reeducando no SPF, fica o Juízo da origem obrigado a recebê-lo no
estabelecimento sob a sua jurisdição - ou o prazo contra legem de 10 (dez) dias para isso, estipulado
pelo Enunciado nº 08 do Workshop I do Sistema Penitenciário Federal, deixando para fazê-lo
somente depois de transcorridos mais de dois meses do encerramento do prazo de inclusão.
II. Cabe anular a decisão de prorrogação da permanência do agravante no sistema
penitenciário federal, que tem por base requerimento intempestivo da autoridade judicial estadual.
III. Agravo em execução provido. (AGEPN 0003506-42.2017.4.01.4100 / RO, Rel.
Juíza Federal Maria Lúcia Gomes de Souza (convocada), Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 de
10/08/2017.)

Apelação contra sentença prolatada no juízo a quo em sede de habeas corpus.
Denegação da ordem. Recurso cabível. Recurso em sentido estrito. Princípio da
fungibilidade recursal. Aplicação. Possível cometimento de fraudes previdenciárias.
Trancamento do inquérito policial. Medida excepcional. Inocorrência das hipóteses
autorizadoras da concessão.
Processual penal. Apelação contra sentença prolatada no juízo a quo em sede de habeas corpus.
Denegação da ordem. Recurso cabível: art. 581, X, do Código de Processo Penal - recurso em
sentido estrito. Princípio da fungibilidade recursal. Aplicação. Art. 579, do mesmo diploma
legal. Possível cometimento de fraudes previdenciárias. Trancamento do inquérito policial.
Medida excepcional. Inocorrência das hipóteses autorizadoras da concessão. Recurso não
provido.
I. No caso vertente, a sentença recorrida denegou a ordem de habeas corpus, sendo cabível,
no caso, o recurso em sentido estrito - art. 581, X, do Código de Processo Penal -. O recurso de
apelação foi interposto tempestivamente. Ausente a má-fé da parte recorrente - art. 579, do mesmo
diploma legal. Conhecida a apelação e recebida como recurso em sentido estrito. Aplicação do
princípio da fungibilidade dos recursos. Precedentes da Corte.
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II. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional que só se justifica quando
há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do acusado ou
de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, evidenciando constrangimento
ilegal.
III. Ressai do processado, a toda evidência, a inexistência de prova pré-constituída, bem
como por ter sido a instauração do Inquérito Policial devidamente fundamentada, acerca de conduta
investigada que é prima facie - ao menos em tese - típica, além de não haver qualquer irregularidade
na extensão temporal das investigações, pelo que se afigura correta a denegação da ordem, como
decidiu o Juízo de origem.
IV. O encerramento de inquéritos policiais deve ocorrer o mais rapidamente possível,
todavia, afigura-se “incabível o trancamento de inquérito policial, a pretexto de descumprimento
da garantia constitucional da duração razoável, ausente preceito legal a corroborar tal consequência»
(TRF1. Numeração Única: HC 0067760-10.2014.4.01.0000/MG; Quarta Turma, Rel. Des.
Federal Hilton Queiroz, e-DJF1 de 22/04/2015, p. 695).
V. Não se vislumbra o constrangimento ilegal a que estaria a paciente, ora recorrente,
submetida ou na iminência de sofrer, pois não se vislumbra, no atual estágios das investigações,
ameaça concreta e fundada de iminente prisão ilegal ou condução coercitiva a ela dirigida.
VI. Recurso em sentido estrito não provido. (ACR 0004543-78.2015.4.01.3905 / PA,
Rel. Juíza Federal Maria Lúcia Gomes de Souza (convocada), Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 de
10/08/2017.)

Habeas corpus. Associação criminosa. Prisão preventiva. Ausência de requisito
processual. Pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Ilegalidade
da prisão. Ordem concedida, mediante imposição de medidas cautelares.
Processual penal. Habeas corpus. Artigo 288 do Código Penal (associação criminosa). Prisão
preventiva. Ausência do requisito do art. 313, I do CPP (pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos). Ilegalidade da prisão. Ordem concedida, mediante imposição de
medidas cautelares.
I. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença dos seus pressupostos,
prova de autoria e de materialidade, e de um de seus fundamentos, risco à ordem pública, à instrução
ou à aplicação da lei penal.
II. Além disso, estando em jogo a liberdade de ir de vir, ainda que por decisão provisória,
é de se exigir, além da prova da materialidade do delito, prova indiciária que possa dar suficiência
probatória mínima quanto à autoria do delito.
III. Impõe-se que a soma das penas máximas em abstrato previstas para os crimes cuja
prática teria ensejado a prisão em flagrante seja superior a quatro anos, conforme disposto no artigo
313, I, do CPP.
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IV. No caso, o paciente foi denunciado por um único crime e cuja pena máxima prevista
em abstrato é de três anos, de modo que descabe a decretação da prisão preventiva, posto que esta
espécie de segregação cautelar, a teor do que estabelece o art. 313, I, do CPP, somente se admite nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
V. Não há de se dizer que com a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único
do art. 288 do CP (A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a
participação de criança ou adolescente) a pena seria superior a quatro anos e que, portanto, estaria
suprida a exigência do art. 313, I, do CPP. Isso porque essa causa de aumento de pena somente foi
aventada pelo órgão de acusação em suas considerações finais, de maneira isolada, não constando
do corpo da denúncia qualquer descrição de conduta que, imputada ao acusado, ora paciente,
justifique a causa de aumento aventada isoladamente somente ao final da peça acusatória.
VI. De fato, não se vê da descrição das condutas imputadas ao paciente qualquer menção
de que ele integre associação armada, tampouco há qualquer referência à participação de criança ou
adolescente na prática delituosa.
VII. Dispõe o artigo 41 do CPP que a denúncia deverá conter a exposição do fato
criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.
VIII. No referido art. 41, a lei adjetiva penal indica um necessário conteúdo positivo para
a denúncia. É dizer: ela, denúncia, deve conter a exposição do fato normativamente descrito como
criminoso, com suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, a classificação do crime
e o rol de testemunhas (quando necessário). Aporte factual, esse, que viabiliza a plena defesa do
acusado, incorporante da garantia processual do contraditório.
IX. Ademais, verifica-se que aos demais acusados no processo, no que se refere ao crime
do art. 288 do CP, somente foi imputada a conduta descrita no caput, sem a causa de aumento
de pena do parágrafo único, o que somente reforça a impropriedade da denúncia na parte em que
imputa ao paciente a causa de aumento de pena.
X. Na hipótese dos autos, restou evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva a que está
submetida o paciente, porque ausente um dos requisitos que autorizam sua decretação, qual seja,
tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos,
que não é o caso dos autos.
XI. Ordem de habeas corpus que se defere para conceder ao paciente a liberdade provisória,
mediante as seguintes medidas cautelares: (I) comparecimento bimestral em juízo para informar e
justificar suas atividades; (II) proibição de manter qualquer contato com os corréus investigados
e; (III) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado. (HC 002278325.2017.4.01.0000 / PA, Rel. Juiz Federal Marcio Sá Araújo (convocado), Quarta Turma, Unânime,
e-DJF1 de 10/08/2017.)
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Sequestro/bloqueio de bens e valores. Indeferimento de pedido de liberação do
excesso em relação ao valor do dano constante de sentença condenatória. Decisão
recorrível. (In) admissibilidade do mandado de segurança. Efeito suspensivo de
decisão de conteúdo negativo. Ilegalidade. Perdimento solidário de bens. Violação a
direito líquido e certo dos impetrantes. Concessão de ordem.
Processual penal. Mandado de segurança. Medida cautelar criminal. Sequestro/bloqueio de
bens e valores. Indeferimento de pedido de liberação do excesso em relação ao valor do dano
constante de sentença condenatória. Decisão recorrível. (In) admissibilidade do mandado
de segurança. Efeito suspensivo de decisão de conteúdo negativo. Decisão que incorre em
ilegalidade. Perdimento solidário de bens. Impertinência. Violação a direito líquido e certo dos
impetrantes. Concessão do mandado de segurança.
I. Pretendem os impetrantes a liberação de todos os valores bloqueados em razão do
Pedido de Busca e Apreensão Criminal 0007250-79.2015.4.01.3400/DF e que excedam ao quanto
estabelecido na sentença condenatória proferida na Ação Penal 0070091-13.2015.4.01.3400/DF,
na monta de R$358.400,00, pedido indeferido pela decisão impetrada, ao fundamento de que há
outros processos penais contra os interessados, nos quais os valores excedentes podem ser utilizados
como garantia dos eventuais danos.
II. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de “decisão judicial da
qual caiba recurso com efeito suspensivo” (Lei 12.016/2009 - art. 5º, II), hipótese que não se faz
presente. O eventual efeito suspensivo de uma decisão negativa - a decisão indeferiu a liberação dos
valores excedentes a R$358.400,00 - deixa as coisas na mesma situação, o que, por não beneficiar a
parte impetrante, atrai a incidência, a contrario sensu, da previsão do art. 5º, II da lei do mandado
de segurança.
III. Precedentes da 2ª Seção (a mais disso) têm autorizado o manejo de mandado de
segurança como sucedâneo de recurso ordinário quando a decisão se mostra ostensivamente ilegal,
hipótese em que o manejo do recurso (apelação, na espécie) terá a virtude de apenas impedir que
a decisão passe em julgado, o que legalmente também impediria o seu manejo (art. 5º, III - idem).
IV. Embora o juiz pudesse decretar o sequestro de ofício, em relação a imóveis, nos termos
do CPP (arts. 125 a 127), e mesmo (de oficio) a medida assecuratória (inominada) de bens, direitos
e valores de que trata o art. 4º da Lei 9.613, de 03/03/1998, não se afigura acertado, sem violação ao
princípio acusatório/constitucional, que pudesse administrar o destino da garantia, para estenderlhe a eficácia, por conta própria, em relação a outras ações penais iniciadas posteriormente, e quiçá
oriundas inquéritos policiais outros.
V. As medidas assecuratórias de bens, direitos e valores, de que trata o art. 4º da Lei 9.613,
de 03/03/1998, não podem ser determinadas de forma difusa, em função da reparação de danos em
futuras ações penais, sequer quantificados dialeticamente, sem pedido da acusação. Os precedentes
da Segunda Seção (Turmas), referentes à “reparação dos danos causados pela infração, considerando
os prejuízos sofridos pelo ofendido” (art. 387, IV - CPP), exigem pedido e discussão, pelo menos
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razoável, da obrigação nos seus planos de existência (an debeatur) e de liquidez (quantum debeatur).
VI. As limitações legais, substanciais ou cautelares, bem como as privações à liberdade
e ao patrimônio (bens da parte), exigem rito e cumprimento de regras claras, pois se trata de
valores invioláveis (CF - art. 5, caput e inciso LIV). O sequestro de bens e valores, seja qual for
o formato, constituindo medida de caráter excepcional, que afeta a inviolabilidade do direito de
propriedade, constitucionalmente assegurado (art. 5º, caput), e que antecipa os efeitos de uma
possível condenação, exige a presença cumulativa, devidamente demonstrada, dos requisitos da
relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável.
VII. Aludiu a decisão, ainda, a um possível perdimento solidário em relação a 14
denunciados no processo 5944-07.2017, entre eles os impetrantes, o que também, dentro das regras
do devido processo legal que deve reger a limitação ou a privação dos bens, não pode ser aceito
de forma tão genérica, sem falar que a denúncia, acerca da imputação de lavagem de capitais, em
relação aos impetrantes, nessa ação, foi rejeitada, para evitar ofensa ao princípio ne bis in idem.
VIII. Ainda que fosse o caso de responsabilidade solidária (art. 942 - CC), devidamente
formatada, isso não quer dizer que a indisponibilidade deva ser praticada de forma nominalista,
sem nenhuma centralidade de justiça e de razoabilidade, atingindo o patrimônio dos demandados
de forma desmedida. A solidariedade não pode nem deve ser tratada de forma estritamente
patrimonialista.
IX. Concessão do mandado de segurança. (MS 0018072-74.2017.4.01.0000 / DF, Rel.
Desembargador Federal Olindo Menezes, Segunda Seção, Unânime, e-DJF1 de 07/08/2017.)

Direito Tributário
Contribuição para o Finsocial. Objeto social das pessoas jurídicas. Acórdão que deu
parcial provimento à apelação das impetrantes e reconheceu, indiscriminadamente,
o direito ao recolhimento da contribuição para o Finsocial à alíquota de meio por
cento. Violação a normas jurídicas aplicáveis à espécie.
Constitucional e Tributário. Ação rescisória. CPC/1973, art. 485, V. Contribuição para o
Finsocial. Objeto social das pessoas jurídicas. Acórdão que deu parcial provimento à apelação
das impetrantes e reconheceu, indiscriminadamente, o direito ao recolhimento da contribuição
para o Finsocial até 30/03/1992 à alíquota de meio por cento. Violação a normas jurídicas
aplicáveis à espécie (lei 7.787/89, art. 7º, lei 7.894/89, art. 1º, e lei 8.147/90, art. 1º). Polo
ativo do mandado de segurança integrado por sociedades comerciais, mistas e exclusivamente
de prestação de serviços. Pedido rescisório parcialmente procedente.
I. “A jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
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e desta Corte Regional Federal se pacificou no sentido da constitucionalidade das majorações
determinadas pelos arts. 28, da Lei nº 7.738/89; 7º, da Lei nº 7.787/89; 1º, da Lei nº 7.894/89 e 1º,
da Lei nº 8.147/90, para a alíquota do Finsocial devido pelas empresas exclusivamente prestadoras
de serviços. Em relação às empresas comerciais, industriais e mistas, as majorações de alíquotas
determinadas pelo art. 9º da Lei nº 7.689/88, art. 7º da Lei nº 7.787/89, art. 1º da Lei nº 7.894/89
e art. 1º da Lei nº 8.147/90, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(RE n. 150.764-1/PE)” (AR 96.01.38243-7/DF, TRF1, Segunda Seção, Rel. Juiz Federal Marcus
Vinícius Reis Bastos (convocado), DJ 23/05/2003, p. 32).
II. Na espécie, a União (FN) assevera que o acórdão rescindendo teria violado normas
jurídicas vigentes, em especial os artigos 195, I, da CF-88, e 28, da Lei n. 7.738/88, porque ao
apreciar “um pedido formulado por empresas prestadoras de serviço, para se eximirem da cobrança
do Finsocial, aplica o precedente RE 150.764-1 (pertinente às empresas comerciais)”.
III. Inviável a pretensão deduzida pela União (FN) de exigir o recolhimento da
contribuição para o Finsocial em relação às rés Bonfim Distribuidora de Bebidas Ltda., Mod-Line
Divisórias e Perfilados Ltda., Porto Livre Representações Ltda., Indústria de Calçados Betty Ltda.,
Katia Calçados Ltda., Indústria e Comércio de Calçados Bassis Ltda., Batatinha (antiga Wagner)
Indústria e Comércio de Calçados Ltda., Lamon Produtos Ltda., Tecnotransfer Indústria Serigráfica
Ltda., Indústria de Calçados Cynara Ltda., Indústria de Calçados Sonale Ltda. e Indústria de
Calçados Fábio Ltda., pessoas jurídicas de natureza comercial, bem como contra Ajato Cuiabá Ltda.
- ME, Fortes e Fagundes Ltda., Patricia Maranhão e Cia. Ltda., MAC Montagens de Ambientes
Comerciais Ltda. e Delcar Lanternagem e Pintura Ltda., sociedades de natureza mista.
IV. No que se refere às rés Clan Turismo Ltda. e Forrocol Ltda., não restam dúvidas de
que são sociedades prestadoras de serviços e que passaram a contribuir para o Finsocial à alíquota
de 0,5% sobre a receita bruta em decorrência do art. 28 da Lei nº 7.738/89, até o advento da Lei
Complementar n. 70/91, observadas, porém, as majorações de 0,5% para 1% (Lei n. 7.787/89,
art. 7º); de 1% para 1,2% (Lei n. 7.894/89, art. 1º); e de 1,2% para 2% (Lei n. 8.147/90, art. 1º),
que o Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais, exclusivamente, em relação a
pessoas jurídicas dessa natureza.
V. Pedido rescisório parcialmente procedente. (AR 0010733-36.1995.4.01.0000 / DF,
Rel. Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista (convocado), Quarta Seção, Unânime, e-DJF1 de
08/08/2017.)
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