
Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

1

SUBSECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

BOLETIM: 119506    

I - AÇÃO PENAL  2008.02.01.014000-7
Nº CNJ :0014000-32.2008.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
AUTOR :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
REU :J. F. F. S. O.
ADVOGADO :ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES 

E OUTROS
REU :S. S.
ADVOGADO :ANTONIO CARLOS DA GAMA 

BARANDIER E OUTROS
REU :R. C. M. C. P.
ADVOGADO :ARISTIDES JUNQUEIRA 

ALVARENGA E OUTROS
REU :L. F. B. P.
ADVOGADO :SERGIO DO REGO MACEDO
REU :R. R. O. R.
ADVOGADO :UBYRATAN GUIMARAES 

CAVALCANTI E OUTRO
REU :W. J. B. F.
ADVOGADO :RICARDO XAVIER DE ARAUJO FEIO
ADVOGADO :ALEXANDRE ALKMIM TEIXEIRA
REU :F. C. P. R.
ADVOGADO :WAGNER DE SOUZA SOARES
REU :G. M. H. S.
ADVOGADO :UBYRATAN GUIMARAES 

CAVALCANTI E OUTRO
ORIGEM :TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

(200802010140007)

E M E N T A
PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  PRELIMINAR. 
DESMEMBRAMENTO. RÉUS SEM PRERROGATIVA DE FORO. 
CONDUTAS  INTRINCADAS.  RISCO  DE  DECISÕES 
CONTRADITÓRIAS.  DENÚNCIA.  DECISÕES  JUDICIAIS. 
DEVIDAMENTE MOTIVADAS E JURIDICAMENTE CORRETAS. 
CRIME DE HERMENÊUTICA. IMPROCEDÊNCIA. IMPUTAÇÃO 
DE ESTELIONATO E PECULATO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO 
DO FATO CRIMINOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.  DENÚNCIA 
REJEITADA PELO STJ. MESMO FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. IDÊNTICA CONCLUSÃO.   
1.  Adotando  nosso  Código  Penal  a  teoria  unitária  do  crime,  o 
desmembramento  se  torna  algo  bastante  prejudicial  à  completa 
elucidação  dos  fatos  na  medida  em que  impede  a  visualização  das 
condutas intrincadas que têm a participação de diversos agentes e não 
permite  a  correta  eventual  reprimenda,  uma  vez  que  autoriza  o 
julgamento dos agentes por órgãos diversos, ante ao já falado risco de 
decisões contraditórias.
2. As decisões consignadas na denúncia são devidamente motivadas e 
juridicamente acertadas, tratando-se, pois, de crime de hermenêutica, 
no qual se discorda do teor das mesmas. Apesar de ter havido recursos, 
apesar  de  as  decisões  eventualmente  terem  sido  mantidas  ou 
eventualmente reformadas,  a acusação se resume à interpretação dos 
fatos que foram colocados sob julgamento.
3.  A  falta  de  tecnicidade  da  denúncia  é  exatamente  a  ausência  de 
descrição do tipo de forma completa,  vez que não está efetivamente 
descrita nenhuma vantagem ilícita que teria sido recebida ou de que 
forma os  acusados teriam se apropriado de algum valor  para  serem 

enquadrados seja no artigo 171, seja no artigo 312, ambos do Código 
Penal.
4. Como a denúncia foi rejeitada pelo STJ por ausência de justa causa 
quanto aos fatos relativos a saques dos FGTS, a conclusão quanto ao 
denunciado deve ser idêntica.  
5. Acusação improcedente quanto a S. S.
6. Denúncia rejeitada quanto a R. C. M. C. P., W. J. B. F., J. F. F. S. 
O., R. R. O. R., L. F. B. P. e F. C. P. R., por inépcia.
7. Denúncia rejeitada quanto a G. M. H. S., por ausência de justa causa.

A  C  Ó  R  D  Ã  O
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decidem os Membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 
sessão plenária,  preliminarmente,  por maioria,  rejeitar a proposta de 
desmembramento  do  feito,  e,  no  mérito,  por  maioria,  julgar 
improcedente  a denúncia imputada a S.  S.,  bem como, por maioria, 
rejeitar a denúncia em face de R. C. M. C. P., W. J. B. F., J. F. F. S. O., 
R. R. O. R., L. F. B. P. e F. C. P. R. e G. M. H. S., na forma do voto 
médio da Desembargadora Federal Liliane Roriz. 
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2011 (data do julgamento).
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DECISÃO
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia perante o Juízo da 3ª 
Vara Federal de Volta Redonda, em face de ANTÔNIO FRANCISCO 
NETO, pelos crimes tipificados nos arts. 38 e 68, da Lei nº 9.605/981, 
PAULO CÉSAR DE SOUZA, ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE 
DOS SANTOS,  ROBERT VIEIRA, pelo crime do art.  66 da Lei nº 

1 Art.  38.  Destruir  ou  danificar  floresta  considerada  de 
preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção:
Pena -  detenção,  de um a  três  anos,  ou multa,  ou ambas  as 
penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à 
metade.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de 
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a 
um ano, sem prejuízo da multa.
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9.605/982, e ISAURA FRAGA, pelo delito do art. 67 da Lei 9.605/983. 
A  denúncia  baseou-se  em  investigação  sobre  irregularidades  no 
licenciamento  ambiental  para  a  construção  de  aterro  sanitário  no 
Município de Volta Redonda, na zona de amortecimento da Floresta da 
Cicuta,  área  de  proteção permanente  da  União Federal,  no qual  foi 
evidenciada a concessão de licença pela FEEMA sem a anuência do 
IBAMA,  em  contrariedade  ao  art.  2º  da  Resolução  CONAMA  nº 
13/90.
A  irregularidade  no  licenciamento  foi  constatada  pelo  IBAMA  em 
25/09/2002,  com  a  lavratura  do  Auto  de  Infração  nº  35194-D  e  o 
Termo de Embargo/Interdição  nº  223064,  em face do Município de 
Volta Redonda.
A denúncia descreve a conduta de cada acusado nos seguintes termos:
ANTONIO  FRANCISCO  NETO,  na  condição  de  prefeito  do 
Município de Volta Redonda, no período de 2000 a 2004, realizou a 
construção  do  aludido  aterro  sanitário  sem  a  licença  do  IBAMA; 
danificando e usando, alheio às normas vigentes, floresta de proteção 
permanente, causando danos de difícil ou impossível reparação.
PAULO DE SOUZA, ANTÔNIO DOS SANTOS, analistas ambientais 
do  IBAMA,  e  ROBERT  VIEIRA,  consultor  técnico  do  IBAMA, 
omitiram a  verdade,  sonegaram dados  técnico-científicos,  e  fizeram 
afirmação  falsa  no  procedimento  de  licenciamento  ambiental,  na 
medida  em  que  elaboraram  parecer  favorável  ao  empreendimento, 
sustentando a inexistência de significativo impacto negativo ao meio 
ambiente.
ISAURA  FRAGA,  na  qualidade  de  ex-Presidente  da  Fundação 
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), concedeu, em 
02/07/2001  e  25/02/2002,  licenças  prévia  e  de  instalação  para  a 
construção do aterro sanitário, sem a anuência do IBAMA.
O Juízo originário  determinou a notificação dos denunciados para a 
defesa preliminar, na forma do art. 514 do CPP (fls. 122).
ANTONIO  DOS  SANTOS  e  PAULO  DE  SOUZA  apresentaram 
resposta às fls. 129/140 e 201/212. Os demais denunciados não foram 
localizados (fls. 282, 285 e 286).
Com  a  notícia  de  que  ANTÔNIO  FRANCISCO  NETO  foi  eleito 
prefeito  do  Município  de  Volta  Redonda  (exercício  2009-2012),  os 
autos vieram a este Tribunal Regional Federal (fl. 297).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, pelo Procurador 
Regional da República Rogério Soares do Nascimento, requereu  (i) a 
extinção  de  punibilidade,  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva,  do 
prefeito ANTÔNIO FRANCISCO NETO e de -ISAURA FRAGA; e 
(ii) a declinação da competência para o Juízo de origem, pois extinta a 
punibilidade do acusado prefeito, não subsiste o foro por prerrogativa 
de função em relação aos demais denunciados (303/309).
Assim obtemperou o órgão ministerial:
“...considerando-se  (que)  o  delito  imputado  a  ANTÔNIO 
FRANCISCO NETO tem efeitos permanentes e que a cessação ficta se 
deu  com a  lavratura  do  auto  de  infração  e  interdição  por  parte  do 
IBAMA, o termo inicial do prazo prescricional ocorreu no  dia 25 de 
setembro de 2002, (...).
Vale ressaltar, por oportuno, que a consideração da data da ciência do 
referido  auto como marco  da cessação da permanência  para fins  de 

2 Art.  66. Fazer  o  funcionário  público  afirmação  falsa  ou 
enganosa,  omitir  a  verdade,  sonegar  informações  ou  dados 
técnico-científicos  em  procedimentos  de  autorização  ou  de 
licenciamento ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
3 Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização 
ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as 
atividades,  obras  ou  serviços  cuja  realização  depende  de  ato 
autorizativo do Poder Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

contagem da prescrição da pretensão punitiva do crime é aceita pela 
jurisprudência, (...).
Nessa Linha de idéias, considerando-se os tipos penais imputados ao 
denunciado, a prescrição da pretensão punitiva se dá em  oito anos a 
contar da data da cessação da permanência, ou seja, em 25 de setembro 
de 2010. E, na medida em que, na presente data já se superou em muito 
o  prazo  legal,  necessária  se  faz  a  declaração  da  extinção  de 
punibilidade. (...)
No tocante a ISAURA FRAGA, sendo o crime a ela imputado formal e 
instantâneo, sua consumação deu-se na data da concessão da licença 
ilegal, qual seja, repise-se, 25 de fevereiro de 2002. Considerando-se o 
delito a ela imputado, a prescrição em abstrato perfectibilizou-se em 25 
de  fevereiro  de  2010,  de  modo  que  também  é  necessário  o 
arquivamento em relação a esta denunciada.”
É o relatório. Decido.
ANTÔNIO FRANCISCO NETO foi  denunciado por  crime  contra a 
Administração Ambiental, descrito no art. 68 da Lei nº 9.605/964, pois 
no ano de 2002 “deixou de cumprir obrigação de relevante interesse  
ambiental (autorização do órgão ambiental competente – Resolução  
Conama nº 013/90)”  ao realizar a construção de aterro sanitário no 
entorno da Floresta da Cicuta, área de preservação permanente; e pela 
prática de crime contra a flora, tipificado no art. 38 do mesmo diploma 
legal5,  porquanto “danificou e  usou com infringência as  normas de  
proteção vigente, floresta considerada de preservação permanente...”.
O crime tipificado no art. 68 da Lei nº 9.605/96 é instantâneo6, isto é, 
consuma-se em momento determinado.
À luz do art. 3º, II, da Lei nº 8.038/907, compete ao Relator declarar a 
extinção de punibilidade nos processos de competência originária do 
Tribunal.
Considerando a data do auto de infração do IBAMA (25/09/2002 – fls. 
05/07 do apenso nº 1), e a pena máxima de  3 anos de detenção, na 
presente data verifico que já decorreu em muito o prazo prescricional 
de  8 anos para o exercício da pretensão punitiva estatal8,  eis que os 
fatos delituosos são anteriores ao ano de 2002.
O crime contra a flora, do art. 38 da Lei nº 9.605/98, a seu turno, é 
classificado  como  delito  permanente,  nas  modalidades “destruir”,  
“danificar”  e “utilizar”,  conforme  já  decidiu o STF,  com apoio na 

4 Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual 
de  fazê-lo,  de  cumprir  obrigação  de  relevante  interesse 
ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
5 Art.  38.  Destruir  ou  danificar  floresta  considerada  de 
preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção:
Pena -  detenção,  de um a  três  anos,  ou multa,  ou ambas  as 
penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à 
metade.
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais 
Comentadas. 2ª ed., rev., atual.  e ampl. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p.852.
7 Art. 3º - Compete ao relator:
II - decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em 
lei.
8  Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a 
sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste 
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade 
cominada ao crime, verificando-se: 
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e 
não excede a quatro;
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doutrina de César Roberto Bitencourt.9

A  denúncia  imputa  a  ANTONIO  FRANCISCO  NETO  também  as 
condutas  de  “danificar”  e  “utilizar”  floresta  de  preservação 
permanente, infringindo normas de proteção ambiental. A consumação 
protrai-se  no  tempo,  enquanto  os  elementos  objetivos  do  tipo  são 
praticados. No entanto, como bem assinalou o órgão ministerial, cessa 
fictamente a permanência quando o infrator é autuado pela prática de 
crimes ambientais, pois nesse momento a Administração Pública toma 
ciência inequívoca da ilegalidade, e sai da inércia. A partir daí, começa 
a contar a prescrição.
Admitir  o  contrário  é  conferir  caráter  de  imprescritibilidade  a  estes 
delitos,  pois  mesmo  após  a  autuação  administrativa,  o  Ministério 
Público teria prazo indeterminado para a propositura da ação penal. 
Ora,  não  é  esse  o  espírito  do  sistema  acusatório,  informado  pelos 
princípios da segurança jurídica e estabilidade social.
 Nessa linha confira-se,  com meus  destaques,  o  julgado  citado pela 
convincente manifestação ministerial:
“Mesmo se tratando de um crime  permanente  é ilegal  considerar-se 
que,  a  despeito  da  lavratura  do  auto  de  infração,  a  prescrição  não 
começa a correr. A cessação da permanência coincide, in casu, com o 
flagrante  da  situação  ilícita.  Pode-se  dizer  que,  com  o  início  da 
persecução penal tem-se uma cessação ficta da permanência, porque o 
caráter fragmentário do direito penal não pode admitir a coexistência 
que  um  fato  de  somenos  importância  (que  não  foi  reprimido 
administrativamente pelas autoridades públicas) tenha o caráter de um 
ilícito  penal.  Admitir  que  a  prescrição  não  foi  interrompida  com o 
conhecimento do ilícito pelas autoridades públicas (auto de infração 
ambiental) implica reconhecer-se que elas não se submetem a prazos 
para a repressão dos crimes ambientais e nem é "pra  valer" o ônus 
estatal de proteger o meio ambiente.”10

Por tais razões, também reconheço a prescrição da pretensão punitiva 
pela pena em abstrato, em relação ao crime contra a flora, do art. 38 da 
Lei  nº  9.605/98,  nas  modalidades  “danificar”  e  “utilizar”  floresta 
infringindo  normas  de  proteção,  pois  da  data  do  auto  de  infração 
(25/09/2002),  momento  da  cessação  ficta  da  permanência  até  a 
presente data, já decorreu o interregno de 8 (oito) anos previsto no art. 
109, IV, do CP, levando-se em conta a pena máxima de 3 (três) anos 
cominada ao tipo.
A mesma sorte assiste à ISAURA FRAGA, a quem foi  imputado o 
crime de concessão de licença ilegal, do art. 67 da Lei nº 9.605/9811. 
Tratando-se de crime formal e instantâneo, consumou-se nas datas da 
concessão das licenças prévia e de instalação, quais sejam, 02/07/2001 
e 25/02/2002. Assim, tendo em vista a pena máxima em abstrato de 3 
(três) anos, também já decorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos 

9 “o  delito  imputado  ao  paciente  –  “destruir  ou  danificar  
floresta  considerada  de  preservação  permanente”  –  é  
classificado  doutrinariamente  como  crime  permanente,  cuja  
consumação se “alonga no tempo” (Cezar Roberto Bitencourt,  
Tratado de Direito Penal,  vol.  1,  2005, p.  266)...” (STF, HC 
91.005/DF,  Relator  Ministro  Carlos  Aires  de  Brito,  Primeira 
Turma, Data do Julgamento: 24/04/2007).
Para além, segundo Nucci, o delito é “permanente (a 
consumação se alonga no tempo) na modalidade utilizar”. 
(Idem. p. 816).
10TRF3,  ACR 200261200051128,  Relator  Juiz  Johonsom Di 
Salvo, Primeira Turma, DJU 19/12/2007.
11 Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização 
ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as 
atividades,  obras  ou  serviços  cuja  realização  depende  de  ato 
autorizativo do Poder Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

para o exercício da pretensão punitiva estatal12.
Por fim, em relação aos denunciados PAULO DE SOUZA, ANTÔNIO 
DOS SANTOS e ROBERT VIEIRA, acusados da prática do delito do 
art.  66  da  Lei  nº  9.605/9813,  exsurge  dúvida  quanto  à  data  da 
consumação. Apesar do laudo técnico nº 196/02 – DITEC/IBAMA/RJ, 
objeto do crime, datar de 03/09/2002 (fls. 66/72), o mesmo teria sido 
emitido em data posterior, pois lavrado durante a impugnação ao Auto 
de  Infração  de  25/09/2002.   Nesse  sentido,  apontou  a  Procuradoria 
Regional da República: 
“...os autos demonstram que a data aposta no laudo técnico (fls. 66) é 
inverídica. Isto porque o mesmo foi lavrado durante a impugnação ao 
Auto  de  infração  e  ao  Embargo/Interdição,  que  foram lavrados  em 
25/09/2002,  de modo que a confecção da peça técnica se deu,  pelo 
menos, em data posterior a esta.
Conforme afirmado pelo denunciado PAULO CÉSAR DE SOUZA em 
suas  declarações  prestadas  ao  MPF  em  1º  grau  de  jurisdição  (fls. 
278/280), o referido laudo, na verdade, foi exarado em 03 de setembro 
de  2004.  Isto  somente  reforça  a  materialidade  do  falso  ambiental 
perpetrado,  bem  como  afasta  qualquer  alegação  de  prescrição  em 
abstrato, visto que a mesma somente se daria em 03 de setembro de 
2012 (considerando-se  que o tipo a  eles  imputado  tem a prescrição 
abstrata regulada pelo prazo de 8 anos).
Por  tais  razões,  é  inviável,  neste  momento,  o  reconhecimento  da 
prescrição pela pena em abstrato em relação aos denunciados PAULO 
DE SOUZA, ANTÔNIO DOS SANTOS e ROBERT VIEIRA.
Nessa ordem de idéias, extinta a punibilidade de ISAURA FRAGA e 
ANTÔNIO FRANCISCO NETO, único denunciado detentor do foro 
por prerrogativa de função, impõe-se a declinação da competência para 
o Juízo originário da 3ª Vara Federal de Volta Redonda, para que, no 
âmbito  de suas  atribuições,  examine  o recebimento da denúncia  em 
relação aos demais denunciados.
Isto posto, com base no art. 3º, II, da Lei nº 8.038/90, e no art. 109, IV, 
do  CP,  declaro  extinta  a  punibilidade  dos  denunciados  ANTÔNIO 
FRANCISCO NETO e ISAURA FRAGA, e declino da competência 
para  o Juízo da 3ª  Vara Federal  de Volta  Redonda,  em relação aos 
demais denunciados.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
NIZETE ANTÔNIA LOBATO RODRIGUES CARMO
Desembargadora Federal

BOLETIM: 119475    
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12 Art. 109, IV, do CP.
13 Art.  66. Fazer  o  funcionário  público  afirmação  falsa  ou 
enganosa,  omitir  a  verdade,  sonegar  informações  ou  dados 
técnico-científicos  em  procedimentos  de  autorização  ou  de 
licenciamento ambiental:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
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(201002010091027)

EMENTA
PENAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO PELA 
PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 90 E ART. 
96, I, DA LEI Nº 8.666/93, E ART. 312, CAPUT, DO CP C/C ART. 
29 E 71 DO CP – MALVERSAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DE 
CONVÊNIOS  FIRMADOS  ENTRE  A  UNIÃO  FEDERAL  E  O 
MUNICÍPIO  DE  SANTA  MARIA  MADALENA  –  SÚMULA 
208/STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DENÚNCIA 
QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES DO ART. 41 DO CPP.
I – A Denúncia imputa ao primeiro denunciado, atual e ex-Prefeito do 
Município de Santa Maria Madalena, a prática dos delitos capitulados 
no art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 312,  caput, do CP, c/c art. 29 do 
CP, na forma do art. 71 do CP;  ao segundo denunciado, ex-Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, a prática do delito capitulado no 
art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 312, caput, do CP, c/c art. 29 do CP; 
ao terceiro denunciado, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e 
Serviços  Públicos,  a  prática  do  delito  descrito  no  art.  90  da  Lei 
8.666/93, e no art. 312, caput, do CP, c/c art. 29 do CP..
II – Competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.  O 
fato  de  as  condutas  descritas  no  libelo  terem  sido  apuradas  pelo 
Tribunal de Contas do Estado não afasta a aplicação do disposto na 
Súmula 208 do STJ, pois a prestação de contas perante órgão estadual, 
relativamente à verba de convênio firmado com a União, não elide a 
necessidade de prestação de contas perante o TCU, em obediência ao 
disposto no art. 71, IV, da CR/88. Precedentes.
III  –  Extinta  a  punibilidade  dos  denunciados  ARTHUR  LIMA 
GARCIA,  JAMIL  ENNE  JÚNIOR  e  PAULO  ROBERTO 
DOMINGOS, quanto ao delito previsto no art. 90, da Lei nº 8.666/90, 
somente  em  relação  à  Tomada  de  Preço  005/2002,  em  razão  da 
ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nos 
termos dos artigos 107, IV, c/c 109, IV, ambos do Código Penal.
IV – Em relação aos demais fatos narrados, a denúncia se apresenta 
formal  e  materialmente  correta,  pois  descreve,  de  forma  precisa  e 
circunstanciada,  fatos  penalmente  relevantes  atribuídos  aos 
denunciados, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa.  Verifica-se, 
ademais que os documentos que acompanham a peça acusatória, em 
seus Apensos, comprovam a materialidade dos delitos sob apreciação, 
estando  presentes  também,  suficientes  indícios  de  autoria,  o  que 
justifica a deflagração da ação penal.
IV - Presentes os pressupostos processuais, eis que o presente órgão se 
reveste de jurisdição e competência para o processamento e julgamento 
dos fatos;  autor e réu possuem capacidade processual para estarem em 
juízo  e,  estão  devidamente  legitimados  para  tal;  bem  como  as 
condições da ação.  Portanto, ausentes as hipóteses do art. 395 do CPP.
V - Libelo que atende às diretrizes do art. 41 do CPP.  Denúncia 
recebida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  acordam  os  membros  da  Primeira  Seção  do  Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, receber a Denúncia, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011 (data do Julgamento)
DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
Relator
1ª S. Especializada

BOLETIM: 119500    

XXXVII -  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO EM  EMBGOS INFR 
E DE NUL  178 2009.50.01.014460-1
Nº CNJ :0014460-17.2009.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :OZENI RODRIGUES BATISTA 

TAVARES
ADVOGADO :RENATO DEL SILVA AUGUSTO
EMBARGADO
EMBGTE

:V.  ACÓRDÃO DE FLS.144
OZENI RODRIGUES BATISTA 
TAVARES

EMBGDO :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE 

VITÓRIA/ES (200950010144601)
ÓRGÃO ATUAL :GABINETE DO DR. MESSOD 

AZULAY NETO

EMENTA
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  -  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO - CRIME DO ARTIGO 334, § 1º, ALÍNEAS “C” E 
“D”  DO  CÓDIGO  PENAL  -   OBSCURIDADE  -  RECURSO 
PROVIDO.
I  –  Os  embargos  de  declaração  são  recurso  de  fundamentação 
vinculada,  exigindo  a  demonstração  de  que  o  acórdão  incorreu  em 
omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade (art. 620, CPP).
II – Obscuridade demonstrada. O Voto é no sentido de ser mantido o 
Voto  Vencedor,  que  anulou  a  sentença  de  absolvição  sumária, 
determinando o regular prosseguimento do feito.
IV – Embargos de declaração providos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.  Decide  a  1ª  Seção  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª 
Região,  por unanimidade,  DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator,  constante dos 
autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
                            Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011 
DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
Relator
1ª Seção Especializada

SUBSECRETARIA DAS SEÇÕES - 2A SEÇÃO 
ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119477    

II - AÇÃO RESCISÓRIA  2002.02.01.009622-3
Nº CNJ :0009622-43.2002.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
AUTOR :UNIAO FEDERAL
ADVOGADO :ROSANGELA LEAL PINTO
REU :ANTONIO MANOEL DE BARROS 

NETO
ADVOGADO :SERGIO GALVAO
ORIGEM :NONA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (0009861556)

DESPACHO
Intime-se a parte ré, ANTONIO MANOEL DE BARROS NETO, para 
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requerer o que entender de direito, tendo em vista o trânsito em julgado 
certificado à fl. 172V.
  
 
Rio de janeiro, 28 de outubro de 2011.
LUIZ ANTONIO SOARES
DESEMBARGADOR FEDERAL
RELATOR

SUBSECRETARIA DAS SEÇÕES - 3A SEÇÃO 
ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119484    

II - AÇÃO RESCISÓRIA  2007.02.01.011409-0
Nº CNJ :0011409-34.2007.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
AUTOR :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :CELENIR RODRIGUES ESTERMINIO 

SAGULO
REU :MARILENE CARLOTA BORGHESAN 

QUINTAO
ADVOGADO :NEY VIANNA FERNANDES 

MACHADO E OUTROS
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200051010281913)

DESPACHO
Diante  do  trânsito  em  julgado  certificado  à  fl.  172,  aguarde-se  a 
iniciativa da parte interessada, no prazo de 10 (dez) dias.
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

BOLETIM: 119489    

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 380919 
2004.51.01.016596-7
Nº CNJ :0016596-51.2004.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE :VICENTE BUENO DE FREITAS NETO
ADVOGADO :LEONARDO  DE  CARVALHO 

BARBOZA
EMBARGADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200451010165967)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Embargos  Infringentes  interpostos  às  fls.266/271  por 
Vicente Bueno de Freitas Neto contra o acórdão de fl.264, que, por 

maioria,  negou provimento  ao seu recurso de apelação,  mantendo a 
sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da União 
Federal a promover a promover “os atos para que o autor prossiga no  
certame  em  igualdade  de  condições  com  os  demais  candidatos,  
anulando a avaliação psicológica eivada de subjetividade,  devendo  
ser respeitada a ordem de classificação, garantindo a convocação ao  
curso  de  formação  profissional,  e  caso  aprovado  seja  nomeado  e  
empossado, sob pena de multa diária no caso de descumprimento”.
No voto vencedor (fls.204/208), o MM. Desembargador Federal REIS 
FRIEDE negou provimento  ao recurso do ora Embargante,  forte  no 
entendimento  de  que  “os  exames  efetuados  pela  Administração 
Pública estiveram em conformidade com os ditames constitucionais e  
legais que prevêem a publicidade, legalidade, moralidade e eficiência  
de seus atos como pressupostos necessários à sua validade, afastando-
se, assim, qualquer possibilidade de se atribuir caráter arbitrário ou  
desprovido de fundamento objetivo”.
Por sua vez, o voto vencido, proferido pelo Juiz Federal Convocado 
THEÓPHILO MIGUEL, foi no sentido de dar provimento ao apelo ao 
fundamento  de  não  ser  cabível  “reprovar  um candidato  com base  
exclusivamente em uma análise psicotécnica”.
O Embargante, no presente recurso, pleiteou a reforma do acórdão não-
unânime, com a manutenção do voto vencido, sustentando que o Edital 
do  certame  não  dispôs  sobre  o  detalhamento  do  perfil  psicológico 
exigido para o exercício do cargo de Papiloscopista da Polícia Federal, 
deixando  de  mencionar,  também,  “os  nomes  dos  psicólogos  que 
participaram da banca examinadora da avaliação”.
Admitidos  os  Embargos  Infringentes  (fl.279),  e  redistribuídos  por 
sorteio vieram conclusos os autos a este Relator,  não sem antes ser 
dada ao Parquet Federal a oportunidade de manifestar-se (fls.284/285).
A União Federal ofereceu contrarrazões às fls.275/277.
É o necessário relatório. 
Consoante dispõe o art. 531 do CPC, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 10.352/01: “Interpostos os embargos, abrir-se-á vista ao  
recorrido para contra-razões; após, o relator do acórdão embargado  
apreciará a admissibilidade do recurso.”
Entretanto,  como  adverte  José  Carlos  Barbosa  Moreira,  em  seus 
Comentários  ao Código de Processo Civil (vol.  V,  11ª  ed.,  Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 537): 
“Verificada  a  admissibilidade  do  recurso,  o  relator  o  receberá  (em 
parte, se for o caso), procedendo-se em seguida na conformidade do 
que dispuser o regimento interno (...). A admissão dos embargos pelo 
relator não é vinculativa para o órgão a que compete o julgamento, e ao 
qual  será  sempre  lícito  deixar  de  conhecer  do recurso  no momento 
oportuno”. 
Cumpre,  assim,  proceder  a  nova  análise  da  admissibilidade  dos 
embargos.
Com efeito: verifica-se que com a interposição dos presentes embargos 
infringentes  o  Embargante  busca  a  prevalência  do  voto-vencido, 
proferido  pelo  Juiz  Federal  Convocado  THÉOPHILO  MIGUEL  no 
sentido  de  dar  provimento  ao  recurso  de  apelação  para  reformar  a 
sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 
No referido julgamento, a douta maioria entendeu por bem confirmar a 
sentença  apelada,  adotados  os  fundamentos  do  voto  do  eminente 
Relator, assim sintetizados no acórdão de fl.264, verbis:
 “ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  CONCURSO  PARA 
PAPILOSCOPISTA  DA  POLÍCIA  FEDERAL.  EXAME 
PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO.
I  -  É  pacífico  em nossos  tribunais  a  possibilidade  da  exigência  do 
exame  psicotécnico  em certames  públicos.  Deve  o mesmo,  todavia, 
estar  em  consonância  com  ditames  constitucionais,  sendo  vedado, 
assim,  que  se  atribua  ao  mesmo  caráter  sigiloso  e  irrecorrível,  por 
evidente afronta aos princípios insculpidos na Carta Federal;
II  –  In  casu,  há  de  se  afastar,  de  pronto,  eventual  alegação  de 
irrecorribilidade e caráter sigiloso do Exame Psicológico, uma vez que 
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era permitido aos candidatos solicitar entrevista informativa acerca da 
contra-indicação  no  exame,  sendo-lhes  garantida  a  oportunidade  de 
interpor recurso.
III – Apelação da Parte Autora improvida.”
 
Todavia, consoante dispõe o art. 530 do CPC, com a redação que lhe 
foi  dada  pela  Lei  n.º  10.352/01:  “Cabem  embargos  infringentes  
quando  o  acórdão  não  unânime  houver  reformado,  em  grau  de 
apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação  
rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à  
matéria objeto da divergência”.(original sem grifos)
Como, no caso dos autos, o acórdão de fl.264 manteve em sua íntegra a 
sentença recorrida, os embargos infringentes não são cabíveis.
Do  exposto,  por  inadmissíveis,  nego  seguimento aos  EMBARGOS 
INFRINGENTES nos termos do caput do art.557 do CPC.
P.I.
   Rio de Janeiro,     de            de  2011
MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz Federal Convocado

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 
2008.51.04.004123-0
Nº CNJ :0004123-82.2008.4.02.5104
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
EMBARGANTE :ESPOLIO DE JOSE CIRIACO CRUZ 

REP/ P/ LUCIANO MORAES CRUZ
ADVOGADO :JOSE DE JESUS LOPES E OUTROS
EMBARGADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ANDRE LUIZ  VIVIANI DE ABREU E 

OUTROS
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

VOLTA REDONDA (200851040041230)

Decisões proferidas pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 
591797 e RE 626307, relator Ministro Dias Toffoli, e do AI 754745, 
relator Ministro Gilmar Mendes, determinaram a suspensão de todos os 
processos judiciais  em tramitação  no país,  em grau  de recurso,  que 
discutem  o  pagamento  de  correção  monetária  dos  depósitos  em 
caderneta  de  poupança  afetados  pelos  Planos  Econômicos  Bresser, 
Verão e Collor I (valores não bloqueados) e Plano Collor II.  Assim, 
aguarde-se o julgamento final da controvérsia pela E. Corte.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

BOLETIM: 119490    

XII - MANDADO DE SEGURANÇA  2011.02.01.011457-3
Nº CNJ :0011457-51.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
IMPETRANTE :ENI DOS SANTOS CORREA E 

OUTROS
ADVOGADO :CYNTHIA  MARIA  PISKE  SILVERIO 

SOUZA E OUTROS
IMPETRANTE :IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO

ADVOGADO :CYNTHIA  MARIA  PISKE  SILVERIO 
SOUZA E OUTROS

IMPETRADO :EGREGIA  6A.  TURMA 
ESPECIALIZADA

LITISCONSORT
E

:INSTITUTO  BRASILEIRO  DE 
GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE)

PROCURADOR :EPAMINONDAS MORAES DE SOUZA
LITISCONSORT
E

:JUIZO FEDERAL DA 23A VARA-RJ

ORIGEM :VIGÉSIMA  TERCEIRA  VARA 
FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(9101054600)

DESPACHO
Dê-se vista aos impetrantes sobre os documentos de fls. 328/421-v.
Após ao MPF.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

II - AÇÃO RESCISÓRIA 3778 2011.02.01.002061-0
Nº CNJ :0002061-50.2011.4.02.0000
RELATOR :SERGIO SCHWAITZER
AUTOR :UNIAO FEDERAL
REU :SINDICATO  DAS  ENTIDADES 

MANTENEDORAS  DE 
ESTABELECIMENTOS  DE  ENSINO 
SUPERIOR  NO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO

ADVOGADO :ROBERTO  DESIDERATI  ALVES  E 
OUTRO

ORIGEM :DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO (200251010254116)

DECISÃO
Trata-se de ação rescisória (fls. 02-10) ajuizada pela União que veicula 
pedido  rescindente,  consistente  em desconstituição  de  coisa  julgada 
material  que  recobre  decisum condenatório  pela  não-exigência  de 
apresentação de prova de regularidade relativa a tributos stricto sensu, 
seguridade  social  e  FGTS,  para  os  fins  de  (re)credenciamento  de 
instituições  de  ensino  superior  e  de  autorização  e  (renovação  de) 
reconhecimento de cursos superiores (fls.  227-30 c/c 320-35);  e que 
veicula,  sucessivamente,  pedido  rescisório,  consistente  na 
improcedência do pedido original.
O acórdão ora atacado fora ementado nos seguintes termos, in verbis:
ADMINISTRATIVO.  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO  SUPERIOR. 
EXIGÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  REGULARIDADE 
FISCAL. DECRETO N.º 3.860/2001. ILEGALIDADE.
I – Não se mostra viável a pretensão liminar de, em sede recursal, ver 
estendidos os efeitos da sentença recorrida, favorável à parte autora, a 
fim de abranger norma posteriormente editada, ainda que veicule esta a 
mesma  suposta  ilegalidade  da  anterior,  atacada  na  demanda,  pois 
somente em outro processo poderia ser a mesma impugnada, sob pena 
de afronta  à norma do art.  515, §1.º,  do CPC, que veda a inovação 
recursal.
II - Prevalece, nos Enunciados n.os. 70, 323 e 547 da Jurisprudência 
Predominante do Supremo Tribunal Federal, a idéia de que a Fazenda 
Pública  deve  cobrar  seus  créditos  através  do  executivo  fiscal,  sem 
impedir,  direta  ou  indiretamente,  a  atividade  profissional  do 
contribuinte,  ou  seja,  sem se  utilizar  de  imposições  administrativas 
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como verdadeiro meio coercitivo para a cobrança de tributos.
III – As exigências contidas nos incisos III e IV do art. 20 do Decreto 
n.º 3.860/91 (hoje revogado pelo Decreto n.º 5.773/2006), em verdade, 
não  se  limitam a  regulamentar  situação  prevista  em lei  (secundum 
legem),  de modo a permitir  sua efetiva aplicação. Mais do que isso, 
criam obrigações derivadas impertinentes e desnecessárias em relação 
à  obrigação  legal,  vulnerando  diretamente  o  princípio  da 
proporcionalidade  e  ofendendo,  de  forma  indireta,  o  princípio  da 
reserva legal, previsto no art. 5.º, II, da CF.
IV  –  Aplicando-se  os  ensinamentos  doutrinários  de  Celso  Antonio 
Bandeira  de  Mello  (Poder  Regulamentar  ante  o  Princípio  da 
Legalidade, in RTDP n.º 4, 1993, pp. 75/83) à hipótese dos autos, fácil 
é constatar que a obrigação de apresentar as certidões de regularidade 
fiscal  previstas  nos incisos  III  e  IV do art.  20 do Decreto 3.860/01 
caracteriza-se  como “inovação  proibida”,  na  medida  em que não se 
encontrava a referida exigência anteriormente estatuída ou identificada 
na  Lei  n.º  9.394/96,  nem tampouco  se  reconhecem,  nas  finalidades 
protegidas pela referida Lei, as condições básicas de sua existência.
V – Apelo da UNIÃO e remessa necessária desprovidos.
Como causas  de pedir  remota  e  próxima  dos pedidos rescindente  e 
rescisório,  a  União,  apontando o desenvolvimento  processual  acima 
delineado,  alega  que o  decisum violou  literal  disposição de lei,  nos 
termos do art. 485, caput, V, do CPC, pois por meio do art. 20, caput, 
III e IV, do Decreto nº 3.860/2001, não foram estabelecidas obrigações 
tributárias  stricto sensu, mas sim apenas obrigações secundárias com 
finalidades mais ligadas à educação, não estando caracterizada, assim, 
qualquer regulamentação extrapoladora de lei.
Em  sua  contestação  (fls.  407-11),  o  Sindicato  das  Entidades 
Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do 
Rio de Janeiro sustenta  que a  prestação do serviço  educacional  não 
pode ser obstada por uma forma oblíqua de cobrança de tributos; que, 
como o Decreto nº 3.860/2001 foi expressamente ab-rogado por meio 
do art.  79 do Decreto nº  5.773/2006,  ocorreu a  perda de objeto da 
presente ação rescisória; que, como por meio dos arts. 15, I, "d" e "e", e 
21, I, deste Decreto, foi mantida a exigência em foco apenas para os 
fins de (re)credenciamento de instituições de ensino superior, mas não 
de autorização e (renovação de) reconhecimento de cursos superiores; 
e que, por isso, foi inaugurado o processo nº 2006.51.01.015179-5, no 
qual a União também sucumbiu, ainda sem trânsito em julgado.
Por meio da petição acostada à fl. 432, a União sustenta que, apesar de 
ter ocorrido a ab-rogação expressa do Decreto nº 3.860/2001, este se 
encontrava em vigor à época do decisum condenatório rescindendo; e, 
por  meio  da  petição  acosta  à  fl.  446,  o  Sindicato  sustenta  que  as 
pertinentes  medidas  administrativas  tomadas  pelo  Ministério  da 
Educação não podem retroagir.
Em parecer (fls.  437-44), o MPF, intervindo na qualidade de  custos 
legis, opina pela improcedência do pedido rescindente.
É o relatório. Passo a decidir.
É sabido que a rescindibilidade vincula-se às hipóteses taxativamente 
previstas  no  art.  485  do  CPC,  o  qual  possui  conteúdo  claramente 
restritivo,  plenamente  justificável  pelo  fato  de  não  se  tratar  de 
modalidade de recurso, mas sim de forma excepcional de rescisão (em 
judicium  rescindens)  e  eventual  modificação  (em  judicium 
rescissorium) da coisa julgada material.
Com efeito,  constata-se que,  no presente caso,  o pedido rescindente 
(bem como o rescisório) se fundamenta, precipuamente, no inciso V do 
artigo acima referido, o qual prevê a possibilidade de rescisão da  res  
judicata  materialis quando  o  decisum atacado  ofender  literal 
disposição  de  lei  e,  mais  precisamente,  quando  o  dispositivo 
rescindendo violar manifestamente determinada norma jurídica.
Antes,  porém,  no  exercício  do  juízo  de  admissibilidade  da  ação 
rescisória,  ainda  que  posteriormente  ao  momento  apropriado  ao 
(in)deferimento da respectiva petição inicial, deve se verificar se estão 
presentes  tanto  as  "condições  da  ação"  (ou,  mais  propriamente,  os 

requisitos  para  o  provimento  jurisdicional  definitivo)  quanto  os 
pressupostos de existência e validade do processo, sem o que se torna 
inevitável a extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, na 
forma do art. 267 do CPC.
Delineados esses parâmetros, constata-se que, por meio do art. 79 do 
Decreto  nº  5.773/2006,  foi  expressamente  ab-rogado  o  Decreto  nº 
3.860/2001,  cuja elisão do art.  20,  caput,  III  e IV,  foi  o primordial 
fundamento jurídico do primevo  petitum e, ulteriormente, do próprio 
decisum condenatório rescindendo — e, assim, poder-se-ia vislumbrar 
a "perda de objeto" da presente ação rescisória.
No entanto, a só revogação total daquele diploma jurídico-normativo, 
que  no  presente  caso  tem  a  relevância  supra descrita,  não  pode 
evidenciar, de modo completamente imediato, a ausência de utilidade 
da presente  actio, pois na verdade deve ser avaliado, não somente o 
título executivo judicial originalmente formado sob a égide do mesmo, 
mas  sim  principalmente,  no  plano  da  eficácia  jurídica,  os  efeitos 
imediatos  e  mediatos  produzidos  com  respaldo  no  decisum 
condenatório rescindendo.
Corroborando esse entendimento, mutatis mutandis, merece transcrição 
a ementa de julgado proferido no âmbito do STJ, a qual restou redigida 
nos seguintes termos, in verbis (com grifos nossos):
TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  ICMS  -  ESTADO  DE 
ESPÍRITO SANTO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - LEI N. 5.298/96 
-  REVOGAÇÃO  -  LEI  N.  7.295/02  -  INCIDENTE  DE  
UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  -  INEXISTÊNCIA  DE 
DIVERGÊNCIA  -  INCIDENTE  REJEITADO  -  MANDADO  DE  
SEGURANÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA PARCIAL -  
PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DO  DIREITO  À  COMPENSAÇÃO  -  
SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL - APLICAÇÃO DA 
TEORIA DA CAUSA MADURA - EXISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO 
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO - SÚMULA 213/STJ.
[...]
5.  O simples  advento  de uma nova  legislação  revogatória  não quer 
dizer que inevitavelmente ocorra perda do objeto da impetração, pois 
deve  se  ver  que  o  ato  combatido,  que  surgiu  da  incidência  da  lei 
revogada,  pode  estar  produzindo  efeitos  na  esfera  jurídica  do 
impetrante. Assim, sobrevive o interesse em atacar tal ato, de forma 
que a impetração não perde o objeto.
6. O pedido de declaração do direito à compensação ainda permanece 
despertando  interesse  processual,  uma  vez  que  o  mandado  de  
segurança se presta a tal finalidade. Esta, aliás, é a dicção da Súmula  
213/STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a  
declaração do direito à compensação tributária."
[...]
8. Reconhecimento de direito à compensação de ICMS de créditos que 
foram  ilegalmente  recolhidos  até  o  advento  da  Lei  Estadual  n.  
7.295/02. Recurso ordinário provido em parte.
[RMS nº 17.126/ES (= 2003/0170806-0), STJ,  Segunda Turma, Rel.  
Min. HUMBERTO MARTINS, julg. em 15/04/2008, publ. no DJe de 
25/04/2008.]
Desse modo, analisando-se a dinâmica existente entre o art. 20, caput, 
III e IV, do Decreto nº 3.860/2001, anteriormente vigente, e os arts. 15, 
I,  "d" e "e", e 21, I, do Decreto nº 5.773/2006, atualmente em vigor, 
percebe-se que a exigência em foco não perdura mais para os fins de 
autorização  e  (renovação  de)  reconhecimento  de  cursos  superiores; 
porém se vislumbra que,  in thesi, o Ministério da Educação pode ter 
tomado medidas administrativas com esse conteúdo, sem a imposição 
de  tal  exigência,  em  observância  ao  título  executivo  judicial 
exeqüendo.
No entanto, vê-se que a União não cumpriu o ônus processual, que lhe 
é imposto por meio do art. 333,  caput, I, do CPC, de comprovar que, 
mesmo após a ab-rogação total expressa do Decreto nº 3.860/2001, ela 
tem  interesse  na  elisão  de  coisa  julgada  material  que  tenha 
concretamente  respaldado  qualquer  autorização  e/ou  (renovação  de) 
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reconhecimento de curso superior.
Além  disso,  não  se  pode  afirmar  que  eventual  autorização  e/ou 
(renovação  de)  reconhecimento  de  curso  superior,  ocorrida  com 
espeque  na  res  judicata  materialis rescindenda  e,  logo,  sem  a 
apresentação de prova de regularidade relativa a tributos stricto sensu, 
seguridade social  e FGTS, sejam por isso eivadas de qualquer vício 
jurídico, a justificar seu desfazimento, pois tal exigência, originalmente 
impugnada, se apresenta apenas como um mecanismo extrafiscal de se 
fiscalizar e estimular o pagamento voluntário  de tributos  lato sensu, 
sem  qualquer  relação  estrita  e  direta  com  a  prestação  do  serviço 
público de educação.
Por outras palavras, caso tenha sido realizada, nesse contexto, alguma 
autorização e/ou (renovação de) reconhecimento de curso superior — o 
que, ressalte-se, não foi comprovado pela União —, ocorre apenas que 
as  Fazendas  Públicas  perderam a  oportunidade  de  incentivar,  ex  vi  
legis, a regularidade tributária  lato sensu por parte de instituições de 
ensino superior,  mas sem que isso tenha qualquer  repercussão mais 
imediata sobre a educação.
Portanto, evidencia-se a "perda de objeto" da presente ação rescisória 
e, mais precisamente,  a ausência de interesse de agir na modalidade 
necessidade.
Em face do exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, na 
forma do art. 44, § 1º, II, do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 
267, caput, VI, do CPC.
Condeno a União no sentido de pagar ao Sindicato R$ 2.000,00 a título 
de  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  a  partir  de  apreciação 
equitativa, conforme o art. 20, §§ 4º c/c 3º, do CPC, considerando-se o 
zelo do representante processual do Sindicato, em grau que revela o 
empenho  normalmente  esperado  por  este;  o  lugar  da  prestação  do 
serviço  de  advocacia,  no  qual  coincidem  o  domicílio  daquele,  o 
domicílio deste e a sede deste Tribunal; a simplicidade fático-jurídica 
da causa, sem relevante singularidade ou excepcionalidade; o trabalho 
realizado por aqueles,  quando o feito  não lhe demandou excessivos 
esforços,  sem  que  isso  signifique  desqualificação  da  atuação 
profissional do mesmo; e, por fim, o tempo exigido para a prestação 
daquele serviço, que se revelou razoável, inclusive sem ter dado ensejo 
a qualquer requerimento de prorrogação de prazos para a prática de 
atos processuais.
Intimem-se.
Precluso  o  direito  subjetivo  de  impugnar  esta  decisão  monocrática, 
arquivem-se os presentes autos, com a respectiva baixa no pertinente 
sistema eletrônico.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011.
SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

BOLETIM: 119507    

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 345888 
2003.51.01.026780-2
Nº CNJ :0026780-03.2003.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE :BANCO CENTRAL DO BRASIL
PROCURADOR :MARCIA MARIA NEVES CORREA E 

OUTRO
EMBARGADO :LUIZ BASTO CORREIA
ADVOGADO :BERNARDO GAMA FILHO E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200351010267802)

EMENTA
EMBARGOS  INFRINGENTES.  ADMINISTRATIVO.  BACEN. 
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO EM AÇÃO 
TRABALHISTA  TRANSITADA  EM  JULGADO.  RESCISÃO 
POSTERIOR PELO  TST.  INEXISTÊNCIA  DE DETERMINAÇÃO 
DE  DEVOLUÇÃO.  INEXIGIBILIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  DE 
VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ.
1 – A decisão proferida em sede de ação rescisória não determinou a 
devolução de valores.
2  –  Não  é  devida  a  restituição  de  valores  recebidos  de  boa-fé  em 
decorrência  de  decisão  judicial  transitada  em  julgado,  ainda  que 
posteriormente  rescindida,  conforme jurisprudência majoritária  do e. 
STJ  (AR  3.939/SP,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  TERCEIRA 
SEÇÃO,  julgado  em  25/05/2011,  DJe  08/06/2011;  AgRg  no  Ag 
1310688/DF, Rel.  Ministro  BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 02/02/2011)
3 -  Embargos Infringentes desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a Egrégia Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional 
Federal  da 2ª  Região,  por maioria,  negar  provimento  ao recurso,  na 
forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.
Custas, como de lei.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119483    

V - APELACAO CRIMINAL  2000.51.01.500373-3
Nº CNJ :0500373-05.2000.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL 

GOMES
APELANTE :ADULT FIFTY GAMES JOGOS E 

DIVERSOES ELETRONICAS 
COMERCIO EXTERIOR LTDA

ADVOGADO :SILVIO MACIEL DE CARVALHO E 
OUTROS

APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO 
(200051015003733)

DESPACHO
À  vista  da  certidão  de  fl.  1169,  intime-se  o  patrono  da  empresa 
recorrente (Dr. SILVIO M. DE CARVALHO - OAB/RJ 88.381) para 
que justifique a inércia e apresente as razões recursais no prazo de 8 
(oito) dias, sob pena de lhe ser aplicada a multa prevista no art. 265 do 
CPP. 
Publique-se.
Transcorra in albis o prazo assinalado, intime-se  a empresa recorrente, 
pessoalmente na pessoa de seu representante, mediante expedição de 
carta  de  ordem,  para  ciência  de  que  o  advogado  constituído  não 
apresentou razões e para que constitua novo patrono, no prazo de 10 
(dez)  dias,  dando-lhe  ciência  de  que,  em não  o  fazendo,  passará  a 
patrociná-la a Defensoria Pública da União.
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Decorrido  o  prazo  acima  sem manifestação,  intime-se  a  Defensoria 
Pública  da  União  para  prosseguir  na  defesa.  Se  for  o  caso, 
providenciem-se as devidas alterações na autuação e intimem-na para 
apresentar as razões recursais. 
Ainda que tal nomeação se concretize, o nome do atual patrono deverá 
permanecer  na  autuação,  para  ciência  da  data  de  julgamento  a  ser 
aprazada.
Com a juntada das razões, ao MPF. 
Em seguida, retornem os autos ao MPF para eventual apresentação de 
parecer.
Após, voltem conclusos.
Rio de Janeiro, 26 de outubro 2011.
ABEL GOMES
Desembargador Federal
Relator

V - APELACAO CRIMINAL 9232 2005.50.01.005595-7
Nº CNJ :0005595-44.2005.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL 

GOMES
APELANTE :HIDERALDO GOMES
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM 

(ES001356) E OUTROS
APELANTE :RONALDO  EUSTAQUIO GAMA
ADVOGADO :HELIO DEIVD AMORIM 

MALDONADO (ES015728) E OUTROS
APELANTE :OSEAS RAMOS DA SILVA
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM 

(ES001356) E OUTROS
APELANTE :JOSE ROBERTO BAIAO PASSAMAI
ADVOGADO :JOSE ROBERTO BAIAO PASSAMAI 

(ES008448) E OUTROS
APELANTE :PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM 

(ES001356) E OUTROS
APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE 

VITÓRIA/ES (200550010055957)

DESPACHO
Intime-se  a  defesa  do  apelante  RONALDO  EUSTÁQUIO  GAMA, 
para  que apresente razões recursais,  nos termos do art.  600,  §4º  do 
Código de Processo Penal.
Com a juntada das razões, ao MPF para oferecimento de contrarrazões.
Em seguida, abra-se nova vista ao MPF para emissão do parecer, se 
assim entender pertinente.
Após, voltem conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
ABEL GOMES
Desembargador Federal 
Relator

BOLETIM: 119486    

IV - APELACAO CIVEL  2005.51.01.524680-9
Nº CNJ :0524680-47.2005.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

ALUISIO MENDES / NO AFAST. 
RELATOR

APELANTE :AMAZON. COM, INC.
ADVOGADO :MARIO AUGUSTO SOERENSEN 

GARCIA E OUTROS
APELADO :AMAZON INFORMATICA LTDA
ADVOGADO :ANA LUCIA VIANNA DE OLIVEIRA E 

OUTROS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR :ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
ORIGEM :NONA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200551015246809)

DESPACHO
Defiro o requerimento de suspensão do processo por 30 (trinta) dias, 
nos termos do art. 265, II, do Código de Processo Civil, haja vista que 
as partes continuam em tratativas para a realização de acordo.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 03 / 11 / 2011.
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

BOLETIM: 119487    

V - APELACAO CRIMINAL  2009.51.01.811756-0
Nº CNJ :0811756-86.2009.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

ALUISIO MENDES / NO AFAST. 
RELATOR

APELANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
APELADO :ILMA NOBRE COUTINHO
ADVOGADO :FERNANDO SOARES DE ASSIS
APELADO :GILMA ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO :JOAO CUSTODIO GOMES DE 

CARVALHO E OUTRO
APELANTE :ILMA NOBRE COUTINHO
ADVOGADO :FERNANDO SOARES DE ASSIS
APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO 
(200951018117560)

DECISÃO
 Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ILMA NOBRE 
COUTINHO  em  relação  ao  acórdão  de  fls.  569/570,  que  negou 
seguimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao 
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal.
 Aduz a embargante (fls.  575/576) que a decisão embargada encerra 
contradição,  quanto à alegação de que a ré teria feito  a inserção de 
vínculo empregatício falso em sua CTPS, eis que a aquela teria exibido 
em Juízo sua Carteira de Trabalho sem qualquer anotação de vínculo 
empregatício,  juntando  aos  autos  seus  carnês  de  contribuição 
individual.
 Relatado. DECIDO.
         O presente recurso não merece ser conhecido, eis que interposto a 
destempo.
 A decisão embargada foi publicada em 07/10/2011, conforme certidão 
de fl. 573, tendo sido os presentes embargos declaratórios protocolados 
em 14/10/2011 (fl.  575),  fato  que  evidencia  ser  o  presente  recurso 
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manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. 
O prazo para interposição de embargos de declaração, na seara penal, é 
de 2 (dois) dias a partir da publicação do acórdão, consoante dispõe o 
art. 619, do CPP.
 Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, 
face à sua intempestividade.
 Decorrido o prazo legal  sem a interposição de recurso,  baixem os 
autos à vara de origem, observadas as cautelas de estilo.
 Publique-se. Intimem-se.
         Rio de Janeiro,  03 / 11 / 2011.
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

BOLETIM: 119488    

IV - APELACAO CIVEL 464038 2008.51.01.815064-8
Nº CNJ :0815064-67.2008.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL MARCELLO 

FERREIRA DE SOUZA GRANADO EM 
SUBSTITUIÇÃO AO DES. FED. 
PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE :ENEIDA NOGUEIRA SIDRIM
ADVOGADO :LOURENCO AUGUSTO MELLO DIAS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :EMERSON LUIZ BOTELHO DA SILVA
ORIGEM :TRIGÉSIMA QUINTA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(200851018150648)

D  E  C  I  S  Ã  O
Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por  Eneida  Nogueira  Sidrim, 
impugnando decisão que não admitiu recurso de embargos infringentes 
por  ela  oposto,  por  entender  o  Relator  do  voto  vencedor, 
Desembargador Federal  Abel Gomes,   que,  embora o acórdão tenha 
sido  exarado  por  maioria,  não  houve  reforma  da  sentença,  não  se 
encontrando  preenchidos,  portanto,  os  requisitos  de  admissibilidade 
estabelecidos no artigo 530 de CPC.
Entretanto, não há como se conhecer do agravo, eis que divorciado da 
decisão.
De fato, tendo a sentença julgado improcedente o pedido, objetivando 
o recálculo da renda mensal inicial de benefício concedido em 1988, 
por  entender  o  Juízo  a quo que,  nos  termos  ao  artigo  103,  de  Lei 
8.213/91, alterada pela Lei 9.528/97, ocorreu a decadência do direito à 
revisão do ato concessório, interpôs a Parte Autora apelação.
Levado o feito a julgamento, a E. Primeira Turma Especializada, por 
maioria, com base no voto vencedor já referido, negou provimento ao 
recurso, mantendo a sentença.
Interpôs, então, a parte autora o presente agravo interno, o qual não foi 
admitido, tendo a decisão a seguinte redação (fls. 233):
“Consoante o disposto no artigo 530 do Código de Processo Civil:  
“Cabem  embargos  infringentes  quando  o  acórdão  não  unânime 
houver  reformado,  em grau de  apelação,  a  sentença de  mérito,  ou 
houver julgado procedente ação  rescisória (...)”.
No caso, verifica-se que o acórdão da Primeira Turma Especializada,  
em julgamento de apelação interposta pela autora,  negou provimento,  
por  maioria,  ao  aludido  recurso,  restando,  portanto,  mantida  a  
sentença que pronunciou a decadência do direito de revisão da renda  
mensal inicial do benefício previdenciário, nos termos do art. 269, IV,  
do CPC.

Em tal contexto, apesar do acórdão ter sido exarado por maioria, não  
houve  reforma  da  sentença,  não  se  encontrando,  portanto,  
preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo  
530 do CPC.
Ante o exposto, não admito os embargos infringentes de fls. 206/222”.
Verifica-se que os embargos infringentes não foram admitidos, por não 
terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do artigo 530 
de CPC. Mas, o agravo da Parte Autora limita-se a discutir o mérito da 
questão,  deixando  de  impugnar  as  razões  pelas  quais  os  embargos 
infringentes  não  foram  admitidos.  Confiram-se  trechos  do  agravo 
interposto:
“Destarte,  como  salienta  o  voto  divergente,  tendo  em vista  que  o  
benefício da parte autora foi concedido em 01.07.88 (fl. 15), não há  
falar em aplicação do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº  
8213/91.
...
A tese preconizada pelo acórdão da ocorrência, in casu, de prescrição 
de fundo de direito, não tem a menor razão de ser. 
Insista-se,  a  perda  da  oportunidade  do  ajuizamento  da  ação  pelo  
transcurso  do  prazo  -  prescrição  –  foi  tratado  pelo  legislador  
brasileiro,  especialmente  no  âmbito  do  Direito  administrativo,  
mediante leis específicas, como se destacava no Decreto nº 20.910, de  
6.1.1932, que dispunha sobre a prescrição das ações pessoais contra a  
Fazenda Pública e suas autarquias.
...
Nesse  caso,  fala-se  em  prescrição  de  trato  sucessivo,  já  que,  
continuamente,  o  marco  inicial  do  prazo  prescricional  para  
ajuizamento da ação se renova.
...
A  legislação  criada  quase  dez  anos  após  a  aposentadoria  da  
agravante criou fato novo na legislação brasileira ao instituir prazo 
de caducidade do direito à revisão previdenciária.
...
Afinal de contas, só o acórdão embargado resolveu adotar um período  
esdrúxulo que consiste na retroação da lei em prejuízo da parte, coisa  
que se tem à conta de legítima teratologia jurídica”.
Observa-se  que,  o  Requerente  irresignou-se  contra  a  decisão  em 
conteúdo diverso do que nela veiculado, sustentando sua impertinência 
sob diversos aspectos, deixando, entretanto, de impugná-lo objetiva e 
especificamente em seus estritos fundamentos.
Neste sentido, verifica-se que o agravo interposto não ataca as razões 
de decidir, vez que se limita a cuidar de temas estranhos ao decisum.
                Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, com base no 
artigo 4557 do CPC, c/c artigo 44, § 1º, inciso II do Regimento Interno 
deste Tribunal.
Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição, com as 
cautelas de estilo.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011. 
Marcello Ferreira de Souza Granado
Juiz Federal Convocado   
 

BOLETIM: 119509    

V - APELACAO CRIMINAL  2006.51.01.525834-8
Nº CNJ :0525834-66.2006.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

ALUISIO MENDES / NO AFAST. 
RELATOR

APELANTE :L. C. DE M. C. F.
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ADVOGADO :JULIO CESAR DA SILVA
APELANTE :O. D. DA S. F.
ADVOGADO :EDSON DE SIQUEIRA RIBEIRO 

FILHO E OUTRO
APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :SETIMA VARA FEDERAL CRIMINAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200651015258348)

DESPACHO
Petição de folhas 915/919: O ora requerido também é objeto do recurso 
de apelação interposto pelo réu,  que será apreciado,  oportunamente, 
pelo Colegiado.
Assim, retornem os autos ao ilustre Revisor.
Rio de Janeiro, 27/10/2011.
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES
Juiz Federal Convocado – Relator

SUBSECRETARIA DA 2A.TURMA ESPECIALIZADA

SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS
DESPACHOS/DECISÕES
EXPEDIENTE Nº 2011/00557 DO DIA 04/11/2011
V - APELACAO CRIMINAL 9206 2003.50.01.000205-1
Nº CNJ :0000205-64.2003.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
APELANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
APELANTE :JOSE  GERALDO  ALCANTARA 

PRATES
ADVOGADO :SEBASTIAO  RIVELINO  AMARAL  E 

OUTRO
APELANTE :CELIA  REGINA  BERNARDINO 

PRATES
ADVOGADO :SEBASTIAO  RIVELINO  AMARAL  E 

OUTRO
APELANTE :SAVIO JOSE THOMAZ
ADVOGADO :DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI
APELADO :OS MESMOS
ORIGEM :1ª  VARA  FEDERAL  CRIMINAL  DE 

VITÓRIA/ES (200350010002051)

DESPACHO
Interposta apelações por JOSÉ GERALDO ALCANTARA PRATES, 
CÉLIA  REGINA  BERNARDINO  PRATES  E  SÁVIO  JOSÉ 
THOMAZ, nos termos do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal 
(fls.  330/331  e  338),  intimem-se  os  apelantes,  na  pessoa  de  seu 
advogado, para apresentação de suas razões, no prazo legal.
Após, ao Ministério Público Federal para contrarrazões e parecer como 
fiscal da lei.
Voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
V - APELACAO CRIMINAL  2006.50.01.000767-0
Nº CNJ :0000767-68.2006.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

APELANTE :JOSE ANTONIO MACEDO
ADVOGADO :JOSEPH HADDAD SOBRINHO
APELANTE :EVERALDO PEREIRA MORAIS
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM
APELANTE :SILVIO FRANCISCO VIDAL
ADVOGADO :ELIZANGELA LEITE MELO
APELANTE :GEDAIAS ELER RAMOS
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM
APELADO :OS MESMOS
ORIGEM :1ª  VARA  FEDERAL  CRIMINAL  DE 

VITÓRIA/ES (200650010007670)

Despacho
1) Apresente o patrono do apelante JOSÉ ANTONIO MACEDO (fls. 
600/601) suas razões de apelação, no prazo  de 8 (oito) dias.
2) Apresentem, ainda, os patronos dos réus GEDAIAS ELER RAMOS 
e SILVIO FRANCISCO VIDAL contrarrazões à apelação do MPF (fls. 
581/585), no prazo legal.
3) Atendidos os itens retro, abra-se vista ao Ministério Público Federal 
para contrarrazões e para parecer.
4) Após, voltem-me conclusos.
P.I.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
LILIANE RORIZ
Relatora
V - APELACAO CRIMINAL  2006.50.01.000767-0
Nº CNJ :0000767-68.2006.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
APELANTE :JOSE ANTONIO MACEDO
ADVOGADO :JOSEPH HADDAD SOBRINHO
APELANTE :EVERALDO PEREIRA MORAIS
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM
APELANTE :SILVIO FRANCISCO VIDAL
ADVOGADO :ELIZANGELA LEITE MELO
APELANTE :GEDAIAS ELER RAMOS
ADVOGADO :JOSE CARLOS NASCIF AMM
APELADO :OS MESMOS
ORIGEM :1ª  VARA  FEDERAL  CRIMINAL  DE 

VITÓRIA/ES (200650010007670)

Despacho
Fls. 749: Considerando que a cláusula ad judicia traz implícito o poder 
para  substabelecer,  visto  que  este  não  se  insere  entre  os  poderes 
ressalvados no artigo 38, do Código de Processo Civil, deve a diligente 
Subsecretaria proceder à retificação da autuação, consoante o pedido 
de fls. 746/748.
Após, cumpram-se os itens de fls. 745. 
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LILIANE RORIZ
Relatora

SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS
DESPACHOS/DECISÕES
EXPEDIENTE Nº 2011/00558 DO DIA 04/11/2011
V - APELACAO CRIMINAL 8556 2000.51.01.500338-1
Nº CNJ :0500338-45.2000.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
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APELANTE :SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
APELANTE :RENATA MENEZES DE OLIVEIRA
ADVOGADO :RENATA MENEZES DE OLIVEIRA
APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :OITAVA VARA FEDERAL CRIMINAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200051015003381)

DESPACHO
Trata-se de pedido de reconsideração quanto à decisão de fls. 1.013, 
que determinou a suspensão do processo e de seu prazo prescricional 
quanto à ré, ora requerente. 
Em  seu  pedido  de  fls.  1.015/1.020,  a  acusada  alega  que  deve  ser 
reconhecido erro de julgamento,  decretada a nulidade da sentença e 
suspensa a pretensão punitiva, tal como em relação ao corréu Nestor.
Em se tratando de decisão monocrática do relator, o meio correto para 
impugnação é o agravo, cujo prazo previsto no Regimento Interno é de 
cinco dias.
A  suspensão  do  processo  e  do  curso  da  prescrição  decorre  de 
parcelamento.  Não  houve  apreciação  do  recurso  de  apelação,  não 
havendo que se falar em exame de nulidade ou erro de julgamento na 
sentença.
Nos termos do art. 69 da Lei nº 11.941/2009, ao final do parcelamento, 
haverá  a  extinção  da  punibilidade.  Em  caso  de  interrupção  dos 
pagamentos, o recurso subirá para ser apreciado.
Ante o exposto, cumpra-se, imediatamente, a decisão de fls. 1.013.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
V - APELACAO CRIMINAL 7376 1999.50.01.001725-5
Nº CNJ :0001725-98.1999.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
APELANTE :MANOEL FRANCISCO DE PAULA
ADVOGADO :MARCIO  DELAMBERT  MIRANDA 

FERREIRA E OUTROS
APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

VITÓRIA (9900017250)

DESPACHO
Manoel Francisco de Paula informa, às fls. 679/680, que os débitos da 
sociedade  FARINAS  (NFLD  nº  32.352.557-1)  foram  parcelados 
diretamente  pelo  acusado,  em  nome  próprio,  tal  como  previsto  no 
artigo 1º, inciso II, §15 e inciso II, §16, ambos da Lei nº 11.941/2009.
Entretanto,  a  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional,  através  de  ofício 
acostado  às  fls.  666/669,  informa  que  o  crédito  previdenciário  nº 
32.352.557-1 não está incluído em nenhum programa de parcelamento, 
encontrando-se inscrito em Dívida Ativa, regularmente ajuizado e com 
exigibilidade ativa.
Sendo  assim,  inexiste  razão  para  a  manutenção  da  suspensão 
processual, devendo ser dado prosseguimento ao feito.
Interposta  apelação  por  MANOEL  FRANCISCO  DE  PAULA,  nos 
termos  do  art.  600,  §4º  do  CPP  (fls.517),  intime-se  o  apelante,  na 
pessoa de seu advogado,  para apresentação de suas razões no prazo 
legal.
Após, ao Ministério Público Federal para contrarrazões e parecer como 
fiscal da lei.
Voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator

2ª Turma Especializada

SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS
DESPACHOS/DECISÕES
EXPEDIENTE Nº 2011/00559 DO DIA 04/11/2011
X - HABEAS CORPUS  2011.02.01.014630-6
Nº CNJ :0014630-83.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
IMPETRANTE :EUGENIO CARLO BALLIANO 

MALAVASI E OUTROS
IMPETRADO :JUIZO  FEDERAL  DA  2A  VARA  DE 

PETROPOLIS-RJ
PACIENTE :RENATO FONSECA BARBOSA - REU 

PRESO
ADVOGADO :EUGENIO  CARLO  BALLIANO 

MALAVASI E OUTROS
ORIGEM :2  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL 

PETROPOLIS/RJ (201051060007361)

DECISÃO
Insurge-se a presente impetração contra decisão do MM. Juízo da 2ª 
Vara  Federal  de  Petrópolis/RJ,  que  decretou  a  prisão preventiva  de 
RENATO FONSECA BARBOSA, nos autos de ação penal onde o ora 
paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no 
art. 171, § 3º e art. 288, ambos do CP, em razão de sua participação no 
desvio  de  valores  oriundos  de  diversos  Ministérios  e  repassados  à 
contas  falsas  abertas   no  Banco  do  Brasil,  em  nome  da  GEAP  – 
Fundação de Seguridade Social.
A  custódia  cautelar  foi  decretada  como  forma  de  se  preservar  a 
instrução criminal e de se garantir  a ordem pública, em decisão que 
discorre sobre a relação do paciente com os demais denunciados e sua 
intensa participação nos fatos delituosos, atribuindo-lhe a condição de 
mentor intelectual da quadrilha, revelando que o mesmo foi um dos 
responsáveis pelo fornecimento dos documentos falsos e que sua prisão 
poderá permitir a localização dos recursos desviados e a identificação 
de  outros  agentes  criminosos  envolvidos,  impedindo  que  novas 
organizações  criminosas  semelhantes  sejam idealizadas e  postas  em 
operação.
 Em uma  análise  preliminar  do feito,  não  vislumbro  a  presença de 
elementos  que  permitam  a  concessão  da  liminar,  subtraindo-se  a 
questão  da  apreciação  do  colegiado,  mormente  tendo  em vista  seu 
caráter satisfativo.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se  ao  MM.  Juízo  Impetrado,  solicitando  as  informações 
pertinentes.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
Des. Fed. NIZETE ANTÔNIA LOBATO RODRIGUES CARMO
2ª Turma Especializada
(em substituição nas férias do Relator)
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010891-3
Nº CNJ :0010891-05.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

NIZETE LOBATO CARMO
AGRAVANTE :EDELVIRA DE SIQUEIRA PROENCA
ADVOGADO :TERESA  CRISTINA  CARNEIRO  DA 

SILVA GUIMARAES DOS SANTOS
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

VOLTA REDONDA (9700360318)

D E S P A C H O
Aguarde-se  o  cumprimento  da  decisão  proferida  no  agravo  nº 
2011.02.01.011182-1, equivocadamente autuado de forma autônoma.
Atendido, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
NIZETE ANTÔNIA LOBATO RODRIGUES CARMO
Desembargadora Federal
Oir (mrv)
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011182-1
Nº CNJ :0011182-05.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

NIZETE LOBATO CARMO
AGRAVANTE :EDELVIRA DE SIQUEIRA PROENÇA
ADVOGADO :TERESA  C.  CARNEIRO  DA  SILVA 

GUIMARAES DOS SANTOS
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

VOLTA REDONDA (9700360318)

D E C I S Ã O
Chamo o feito à ordem.
A petição de fls.  2/14 é o original da protocolada por fac-símile, na 
forma da Lei nº 9.800/9914, mas autuada de forma autônoma.
À toda evidência,  o  julgamento  do agravo  interno (fls.  20/25)  deve 
prosseguir no feito anteriormente autuado. 
Isto posto, desentranhe-se as fls. 2/26, mediante substituição por cópia, 
trasladando-se para o agravo nº 2011.02.01.010891-3.
Cumprido e certificado, cancele-se a distribuição.
Após, arquivem-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
NIZETE ANTÔNIA LOBATO RODRIGUES CARMO
Desembargadora Federal
HABEAS CORPUS  2011.02.01.014653-7
Nº CNJ :0014653-29.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

NIZETE LOBATO CARMO
IMPETRANTE :AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO E 

OUTROS
IMPETRADO :JUIZO  DA  2A.  VARA  FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO/RJ
PACIENTE :D. L.
ADVOGADO :DENISE  FABIANE  MONTEIRO 

14 Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de 
dados para a prática de atos processuais. 
Art.  1o É  permitida  às  partes  a  utilização  de  sistema  de 
transmissão  de  dados  e  imagens  tipo  fac-símile  ou  outro 
similar, para a prática de atos processuais que dependam de 
petição escrita.

Art. 2o A utilização de sistema de transmissão de dados e 
imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os 
originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias 
da data de seu término. Parágrafo único. Nos atos não sujeitos 
a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até 
cinco dias da data da recepção do material.

VALENTINI E OUTROS
PACIENTE :L. S. L.
ADVOGADO :DENISE  FABIANE  MONTEIRO 

VALENTINI E OUTROS
ORIGEM :SEGUNDA  VARA  FEDERAL 

CRIMINAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951018104862)

D E C I S Ã O
Habeas  Corpus  impetrado  por  AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO,  DENISE 
FABIANE MONTEIRO VALENTINI e  RONALDO CÂNDIDO SOARES,  em 
24/10/2011,  contra  ato  do  Juiz  Federal  Substituto  GUSTAVO PONTES 
MAZZOCCHI, da 2ª Vara Federal Criminal-SJRJ, que expediu mandado 
de  prisão  em face  dos pacientes  D.  L.  e  L.  S.  L.,  “diante  de atos  
concretos  de  fuga  e  de  empecilhos  voluntariamente  criados  pelos  
acusados, que almejaram embaraçar o curso do processo” (cf. fl. 212).
Querem os impetrantes  seja  deferida a ordem para “cassarem-se as  
decisões ora impugnadas, reconhecendo-se e proclamando-se o direito  
de  os  pacientes  responderem  em  liberdade  ao  processo  criminal  
contra eles instaurado” e que seja determinada a obediência do rito do 
art.  400 do Código de Processo Penal15, “com a oitiva primeira das 
testemunhas  de  acusação,  posteriormente  as  de  defesa,  por  fim  o 
interrogatório dos Pacientes” (cf. fls. 2/57).
A inicial veio instruída com os documentos de fls. 58/237.
A autoridade impetrada prestou as informações de fls. 272/286.
DECIDO.
À toda evidência, o presente writ perdeu o objeto.
O  Juiz  Federal  Substituto  GUSTAVO PONTES MAZZOCCHI,  da  2ª  Vara 
Federal  Criminal-SJRJ,  comunicou a revogação da prisão preventiva 
(cf. fl. 276). Leia-se:
 “...tendo em vista que a audiência que na data de hoje [25/10/2011] 
teria  vez  foi  adiada  por  outras  razões  e  que  a  defesa  dispensou 
intimações  pessoais  dos  acusados,  comprometeu-se  a  apresentar  em 
juízo espontaneamente as testemunhas por inquirir, afiançou a presença 
dos  pacientes  aos  demais  atos  do  processo  e  compromete-se  a 
comunicar  ao  juízo  com  antecedência  futuros  afastamentos  que 
excedam a 07 (sete) dias, a prisão foi revogada”. (cf. fl. 276)
Quanto à alegação de desrespeito ao art. 400 do CPP, na realização da 
audiência de instrução nos dias 25 e 27 de outubro sem o retorno das 
cartas precatórias expedidas (cf. fls. 26 e ss.), o adiamento da audiência 
(cf. decisão no HC nº 2011.02.01.013098-0) esvaziou o argumento.
Ante  o  exposto,  JULGO  PREJUDICADO  o  Habeas  Corpus,  nos 
termos do art. 659, do CPP16 e inciso I, § 1º, do art. 44 c/c 176, ambos 
do Regimento Interno.17

15 Art.  400.  Na audiência  de  instrução  e  julgamento,  a  ser 
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-
á  à  tomada  de  declarações  do  ofendido,  à  inquirição  das 
testemunhas  arroladas  pela  acusação  e  pela  defesa,  nesta 
ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem 
como  aos  esclarecimentos  dos  peritos,  às  acareações  e  ao 
reconhecimento  de  pessoas  e  coisas,  interrogando-se,  em 
seguida, o acusado.

16 Art. 659.  Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a 
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

17 Art.  44.  §  1º. Caberá,  ainda,  ao  Relator:  I  -  julgar 
prejudicado pedido ou recurso que haja manifestamente  perdido o 
objeto;

Art.  176. Se,  pendente  o  processo  de  habeas  corpus,  cessar  a 
violência  ou a coação,  julgar-se-á prejudicado o pedido,  podendo, 
porém,  o  Tribunal  declarar  a  ilegalidade  do  ato  e  tomar  as 
providências cabíveis para a punição do responsável.
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Comunique-se e intime-se.
Após, dê-se baixa e arquivem-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
NIZETE ANTONIA LOBATO RODRIGUES CARMO
Desembargadora Federal
V - APELACAO CRIMINAL  2003.51.01.490115-7
Nº CNJ :0490115-28.2003.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

NIZETE LOBATO CARMO
APELANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
APELADO :F. J. K.
ADVOGADO :LUIZ  ANTONIO  LOURENCO  DA 

SILVA E OUTROS
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL CRIMINAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200351014901157)

DESPACHO
Trata-se de embargos infringentes interpostos, às fIs. 894/896, por F. J. 
K. em face do acórdão de fls. 886/887, desta 2a Turma Especializada, 
que,  por  maioria,  deu  provimento  ao  recurso do  Ministério  Público 
Federal, para, reformando a sentença absolutória, condenar o apelado 
nas sanções do art. 334, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, aplicando-
lhe pena que restou totalizada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de 
reclusão.
DECIDO.
O art.  609, parágrafo único do Código de Processo Penal dispõe, in 
verbis:
"Quando  não  for  unânime  a  decisão  de  segunda  instância,  
desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade,  
que  poderão  ser  opostos  dentro  de  10  (dez)  dias,  a  contar  da  
publicação  de  acórdão,  na  forma do  art.  613.  Se  o  desacordo  for  
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência."
Visto que a decisão de 2º grau não-unânime foi desfavorável ao réu, 
ora  embargante,  e  que o recurso é tempestivo,  recebo os  Embargos 
Infringentes de fls. 894/896, com fulcro no art. 609, parágrafo único, 
do CPP c/c o art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal. Proceda-se 
à redistribuição, na forma do art. 212, do Regimento Interno.
Intimem-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2a Turma Especializada
V - APELACAO CRIMINAL  2009.51.01.808563-6
Nº CNJ :0808563-63.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :FREDERICO CRUZ SEQUEIRA 

MULLER XAVIER
ADVOGADO :ARTHUR  BRUNO  FISCHER  E 

OUTROS
APELANTE :CHRISTIAN  MARTINS  PORTO 

LUSSAC
ADVOGADO :FRANCISCO  RAMALHO  ORTIGAO 

FARIAS E OUTROS
APELADO :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM :SETIMA VARA FEDERAL CRIMINAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951018085636)

Decisão
Trata-se  de  petição  do  corréu  FREDERICO  CRUZ  SIQUEIRA 
MULLER  XAVIER (fls.  1.665/1.671)  postulando  o  imediato 
levantamento  da  indisponibilidade  constante  da  matrícula  do 

apartamento  1003  do  edifício  situado  na  Rua  Percy  Murray,  nº  5, 
arquivada no 5º Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de 
Janeiro, tendo em vista que o mencionado imóvel  foi  adquirido, em 
24/11/1980,  pelos  avós  paternos  do  requerente,  e,  inventariado  e 
partilhado,  foi,  em 09/10/2000,  doado ao requerente e ao seu irmão 
com usufruto  vitalício  em favor  dos pais  do requerente,  inexistindo 
dúvidas  da sua procedência lícita e de que não constitui  produto de 
crime. 
Às  fls.  1.675/1.676,  manifestação  do  Parquet  no  sentido  de  que  o 
pedido  de  levantamento  da  indisponibilidade  do  imóvel  deverá  ser 
apreciado  pelo  Juízo  de  primeiro  grau  na  medida  cautelar  que  o 
decretou, que não se encontra apensado aos presentes autos.
É o relatório. DECIDO:
A  Medida  Cautelar  de  Sequestro  e  Arresto,  onde  a  referida 
indisponibilidade foi decretada, não se encontra apensada aos presentes 
autos, tampouco foi objeto de deliberação na sentença condenatória, 
que foi silente a este respeito,  razão pela qual entendo que esta questão 
deverá ser apreciada pelo Juízo  a quo  no bojo da supracitada medida 
cautelar,  caso  já  não  tenha  havido  decisão  definitiva  a  respeito  da 
apreensão do aludido bem imóvel.   
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
P.I.
Rio de Janeiro,  04 de novembro de 2011.
LILIANE RORIZ
Relatora 
XXXIII - CONFLITO DE JURISDIÇÃO  2011.02.01.011028-2
Nº CNJ :0011028-84.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

NIZETE LOBATO CARMO
AUTOR :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU :ALCINO DA SILVA PONTES
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
SUSCITANTE :JUIZO  DA  9A.  VARA  FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO :JUIZO  DA  8A.  VARA  FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO/RJ
ORIGEM :9CR  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL  RIO 

DE JANEIRO/RJ (200951018115112)

DECISÃO
Conflito  de  Jurisdição  na  Ação  Penal  nº  2009.51.01.811511-2, 
suscitado  pela  Juíza  Federal  Substituta  MARIANA  RODRIGUES 
KELLY E SOUSA, da 9ª Vara Federal Criminal, em face do Juízo da 
8ª Vara Federal Criminal, ambas da Seção judiciária do Rio de Janeiro, 
na  qual  ALCINO  DA  SILVA  PONTES  foi  denunciado,  em 
15/07/2010, pela prática de estelionato previdenciário18 (fls. 163/169).
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  ofereceu,  inicialmente,  a 
suspensão  condicional  do  processo  (art.  89,  §§  1º  e  2º,  da  Lei  nº 
9.099/95),  por  entender  de  menor  importância  a  contribuição  do 
acusado  na  prática  delituosa,  ensejando  a  diminuição  da  pena, 
conforme previsto no § 1º, do art. 29, do CP19 (cf. fls. 118/119).

18 Estelionato

Art.  171  - Obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem  ilícita,  em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, 
de um a cinco anos, e multa. § 3º - A pena aumenta-se de um terço, 
se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público 
ou  de  instituto  de  economia  popular,  assistência  social  ou 
beneficência.

19 Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime 
incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 
1º  - Se a participação for  de menor  importância,  a pena pode ser 
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O Juiz Federal Convocado, GILSON DAVID CAMPOS, da 8ª Vara, 
por decorrência, declarou-se incompetente20, declinando para a 9ª Vara, 
que recebeu a denúncia e determinou a citação do réu, ao fundamento 
de estarem presentes indícios de autoria e materialidade21.
A  Procuradora  da  República,  ARIANE  GUEBEL  DE  ALENCAR, 
retirou  a  proposta  de  suspensão  condicional,  em  24/05/2010, 
argumentando que o delito descrito na inicial não suporta, sequer em 
tese,  a suspensão do art.  89 da Lei  9.099/95.   Não se cogitando da 
diminuição do § 1º, do art. 29, do CP, prevalece a pena mínima, em 
abstrato, de um ano e quatro meses, em razão da causa de aumento do 
§  3º,  do art.  171,  do CP (fls. 225/246).  Por  isso,  pediu  e  obteve  o 
reconhecimento da incompetência do Juízo da 9ª Vara, em decisão da 
Juíza  Federal  Substituta  MARIANA  KELLY  E  SOUSA,  da  qual 
destaco os seguintes trechos (fls. 163/169):
“...  a  adesão  dos  beneficiários  ao  esquema  fraudulento  é  de  suma 
importância  para  seu  sucesso,  ainda  que  estes  não  tenham  a  total 
dimensão da estrutura criminosa, já que, sem a atuação do segurado, os 
demais  integrantes  teriam  que  se  valer  de  outros  ardis  para  a 
consecução  do  fim  criminoso,  como  concessão  de  benefícios  a 
segurados inexistentes e outras modalidades de fraudes menos comuns.
(...)
À  evidência,  segurado,  despachante  e  servidor  agem  em  conjunto, 
adotando  o  princípio  da  divisão  do  trabalho,  no  qual  todos  tomam 
parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo 
que todos são verdadeiros autores da empresa criminosa.
Por todo o exposto, parece inquestionável que a conduta do segurado 
deve ser considerada como de co-autoria em relação ao contexto de 
desvio de dinheiro público orquestrado por servidores públicos, no qual 
se encontra inserida, e não de participação de menor importância, nos 
termos em que dispõe o art. 29, § 1º, do Código Penal.
Neste sentido se encaminha a mais recente jurisprudência do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região  sobre  a  matéria,  consolidando  o 
entendimento  de  que  os  delitos  de  estelionato  previdenciário  não 
devem  ser  processados  e  julgados  por  esta  9ª  Vara  Criminal,  pela 
impossibilidade  de  haver  a  consideração  a  priori  da  causa  de 
diminuição de pena consistente na participação de menor importância.”
A  Procuradora  Regional  da  República,  ANAIVA  OBERST,  como 
custos legis, opinou pela declaração da competência do Juízo Suscitado 
da 8ª Vara Federal Criminal (fls. 175/179).
É o relatório. DECIDO.
A matéria encontra-se pacificada neste Tribunal. Não compete ao Juízo 
da 9ª Vara Federal Criminal/SJRJ o julgamento de crimes envolvendo 
participação, ainda que de menor importância, de agente de crime de 
estelionato  previdenciário  e,  bem assim,  quanto  à  retratabilidade da 
proposta de sursis processual. 
A teor dos arts. 1º e 2º da Resolução nº 7, de 6/5/2008, da Presidência 
desta Corte (com a redação dada pela Resolução nº 14, de 26/6/2008) 
22,  o Juízo da 9ª  VF Criminal  é  competente  para processar e julgar 

diminuída de um sexto a um terço.

20 Decisão de 20/07/2010, às fls. 126/130.
21 Decisão de 28/01/2011, da Juíza Federal Substituta MARIANA 
RODRIGUES KELLY E SOUSA, à fl. 133.
22 Art.  1º. A  competência  da  9ª  Vara  Federal  Criminal  da  Seção 

Judiciária do Estado do Rio de Janeiro abrangerá:  I – a  execução 
penal; II – o julgamento e a execução de crimes apenados com pena 
mínima igual ou inferior a 01 (um) ano (art. 89 da Lei nº 9.099/95); 
III  – o  julgamento  e  a  execução  de  crimes  de  menor  potencial 
ofensivo, no âmbito do Juizado Especial Federal (art.  2º da Lei nº 
10.259/2001); e IV – o processamento de cartas precatórias, cartas de 
ordens e cartas rogatórias, inclusive as resultantes de processos sobre 
lavagem de dinheiro, sistema financeiro e crime organizado.

Art. 2º. A 9ª Vara Criminal funcionará no Forum Marilena Franco, 

somente os processos relativos a crimes em que a pena mínima seja 
igual ou menor que 1 (um) ano, bem como, em tese, aqueles em que 
caiba a suspensão condicional do processo.
A incompetência da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em 
virtude do limite  de 1 (um) ano, estabelecido pelo art.  89 da Lei nº 
9.099/95, para apreciação da ação penal por Juizado Especial Federal, 
ressoa cristalina.
Na hipótese, a denúncia imputa ao acusado a conduta de estelionato 
qualificado, praticado contra entidade de direito público (INSS), com 
pena mínima de um ano de reclusão, mais quatro meses, tipificado no 
art. 171, § 3º, do CP.
O Juízo da 8ª Vara Federal  Criminal,  ora Suscitado,  entendeu,  nada 
obstante,  configurada  a  participação  de  menor  importância  do 
denunciado  na  suposta  fraude.  Isso  reduziria  a  pena  mínima  para 
apenas  um  ano,  por  compensação  da  causa  de  diminuição  com  a 
majorante,  abrindo espaço para a suspensão condicional do processo 
inicialmente oferecida pelo  Parquet. Daí o conflito, que conheço, tal 
como suscitado, e passo a examinar.
No cerne da controvérsia,  assiste razão ao Juízo da 9ª Vara Federal 
Criminal, ora Suscitante.
Na fase da fixação da pena, pode e deve o juiz considerar, entre outros 
aspectos, o maior ou menor grau de culpabilidade das condutas, e é 
certo que o segurado deve receber tratamento jurídico diverso daquele 
ministrado ao servidor do INSS ou ao “despachante”.
Sobre diminuição de pena por participação de menor importância, § 1º, 
do art. 29, do CP, comenta CEZAR ROBERTO BITENCOURT23:
“A participação aqui referida diz respeito exclusivamente ao partícipe  
e não ao co-autor. Ainda que a participação do co-autor tenha sido 
pequena, terá ele contribuído diretamente na execução propriamente  
do crime.  A sua culpabilidade, naturalmente superior à de um simples  
partícipe,  será  avaliada  nos  termos  do  art.  29,  caput,  do  Código  
Penal, e a pena a ser fixada obedecerá aos limites abstratos previstos  
pelo  tipo  penal  infringido.   Já  o  partícipe  que  houver  tido  
“participação de menor importância” poderá ter sua pena reduzida  
de  um  sexto  a  um  terço,  podendo  ficar  aquém  do  limite  mínimo 
cominado, nos termos do art. 29, § 1º.” (grifos do original).
No caso,  a  denúncia  atribui  a  Alcino  da  Silva  Pontes  a  autoria  do 
estelionato,  ainda  que  com  a  colaboração  de  um  “despachante”. 
Confessou  nunca  ter  mantido  vínculo  empregatício  com a  empresa 
Ribeiro Mão de Obra Temporária Ltda, no período de 15/15/1962 a 
31/12/1969. Assim, não há espaço, nos termos da inicial, para tomá-lo 
como mero partícipe.
Por outro lado, sem descrição das circunstâncias caracterizadoras da 
participação de menor importância, em cotejo com a conduta de maior 
importância  de  outrem,  não  se  pode,  de  todo  modo,  reconhecer  a 
minorante ab initio, antes da instrução criminal, nomeadamente para a 
fixação da competência.
Nesse  mesmo  sentido,  leia-se  a  fundamentação  do  Conflito  de 

não  havendo  para  ela  redistribuição  de  processos  em  curso  nas 
demais Varas Criminais e não serão a ela distribuídos processos que 
versem  sobre  lavagem  de  dinheiro,  sistema  financeiro  e  crime 
organizado. § 1º. As ações penais com denúncia recebida, bem como 
os inquéritos  policiais  em que houver  sido proferido  despacho de 
cunho  decisório,  até  a  instalação  da  9ª  Vara  Federal  Criminal, 
permanecerão  em  tramitação  nos  juízos  de  origem.  §  2º. Os 
inquéritos policiais em que não tiverem sido proferidos despachos de 
cunho decisório  permanecerão em tramitação  perante os juízos de 
origem até  que se  apure,  pelo  oferecimento  da denúncia,  ou pela 
necessidade de se proferir alguma decisão, o cabimento, em tese, da 
suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), ocasião 
em que serão redistribuídos ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal.

23 Tratado de Direito Penal, vol. I. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 455.
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Competência nº 2010.02.01.17380-924, ponderando o seguinte:
“(...)  Não se perca nunca de vista,  que participação em um fato é  
fenômeno inerente à conduta humana, pois somente uma pessoa pode  
participar  de  um crime,  dentro  daquilo  que  lhe  coube  realizar  de 
acordo  com  o  tipo  penal,  a  divisão  de  tarefas,  e  segundo  
circunstâncias  e  elementos  de prova que,  levados a uma apuração  
mínima, são passíveis de serem identificados e narrados na denúncia,  
para que o Juízo competente possa aquilatar a sua ocorrência.
Não  há,  por  conseguinte,  que  conceber  “participação  de  menor  
importância em abstrato”, como uma tese genérica capaz de abarcar,  
sempre, cada hipótese de benefício previdenciário que foi concedido e  
pago ao segurado, que o obteve em algum Posto do INSS, aonde se  
chegou um dia a apurar um esquema de concessões irregulares de  
benefícios, por determinado grupo se servidores.
Aliás, uma diretriz neste sentido, pode acabar por fazer com que se  
passe a lançar dentro um mesmo contexto,  pessoas que na verdade 
acabaram tendo a iniciativa principal de obter o benefício com fraude,  
juntamente  com aquelas  que  apenas foram cooptadas,  às  vezes  em 
situação de erro, e outras vezes em situação de concreta participação 
menos  importante,  para  permitirem  a  tal  concessão  do  benefício,  
sendo  certo  que  cada  uma  dessas  hipóteses  deve  ser  apurada 
distintamente,  cabendo  ao  MPF  adotar,  para  cada  uma  delas,  de  
acordo com a lei e a justiça que o caso requer, a diretriz processual  
adequada:  denúncia  e  processo  penal  com  vistas  à  condenação;  
arquivamento;  ou  suspensão  do  processo,  tudo,  sempre,  
motivadamente  e  com  base  em  elementos  mínimos  contidos  na  
apuração pré-processual.
(...) O que importa, no caso desses conflitos de competência que vêm  
se  repetindo,  infelizmente  com reflexos na segura,  jurídica e  célere  
prestação  jurisdicional,  é  aferir  a  base  material  lógica  em  que  se 
formou a imputação e a posterior proposta de suspensão condicional  
do processo, e sobre a qual os Juízos Federais passaram a avaliar as  
suas  competências.  E  tal  base,  repita-se,  são  os  fatos  narrados na  
denúncia, e o fenômeno humano que ali se indicou como imputação, o  
qual não autoriza, de forma evidente, aplicação do § 1º do art. 29 do 
CP, e, reflexamente, não permite a proposta de suspensão condicional  
do processo com base no art. 89 da Lei n. 9.099/95.”
Acresce  que,  no  caso  concreto,  inclusive  em razão  do  princípio  da 
unidade do órgão, deve prevalecer a retratação do MPF, que retirou a 
proposta de suspensão antes do seu oferecimento ao acusado. É o que 
vem  prevalecendo,  em  casos  que  tais,  no  âmbito  da  2ª  Turma 
Especializada desta Corte.25

24 TRF2, Rel. JFC Adriana Alves dos Santos Cruz, em 
substituição ao Des. Fed. Abel Gomes, 1ª T. Esp., E-DFJ2R 
9/2/2011.

25 PROCESSUAL  PENAL  -  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
JURISDIÇÃO – ESTELIONATOQUALIFICADO – ART. 171, § 3º, 
DO  CP  –  RETIRADA  A  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
–  RETRATAÇÃO  DO  JUÍZO  –  SISTEMA  ACUSATÓRIO  –
PEDIDO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. I. Hipótese em que o 
Parquet retira a proposta de suspensão condicional do processo, antes 
ofertada,  e o  Juízo suscitante  se retrata e  declina da competência, 
deflagrando  o  presente  conflito.  II  -  Em  que  pese  ser  possível 
considerar as causas de aumento e diminuição da pena para fins de 
aplicação ou não da suspensão condicional do processo, prevista no 
art. 89 da Lei nº 9.099/95, no caso em tela, o titular da ação penal 
retirou  a  oferta  de  suspensão  condicional  do  processo.  IV  –  Em 
homenagem ao sistema acusatório  vigente  em nosso  ordenamento 
jurídico, é de se fazer corresponder a resposta jurisdicional ao pedido 
do titular  da  ação,  ao menos  no momento  da impetração da ação 
penal.  V  -  Conflito  de  Competência  conhecido  para  declarar 
competente o Juízo suscitado.

Por todos esses motivos, impende reconhecer a competência do Juízo 
Suscitado.
Do exposto, DECLARO a competência do Juízo da 8ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro, suscitado, para processar e julgar a Ação 
Penal nº 2009.51.01.811511-2.
Dê-se ciência, por ofício, aos Juízes envolvidos no Conflito, a teor do 
art. 200, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
arquivem-se.
Rio de Janeiro, 11/10/2011.
NIZETE ANTÔNIA LOBATO RODRIGUES CARMO
Desembargadora Federal
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.000458-1
Nº CNJ :0000458-73.2010.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
AGRAVANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
AGRAVADO :M. H. P. F. E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :A. P.
ADVOGADO :FLAVIO  DE  ANDRADE  CARVALHO 

BRITTO E OUTROS
ADVOGADO :GUSTAVO BINENBOJM
ADVOGADO :LAURO DA GAMA E SOUZA JUNIOR
AGRAVADO :A. P.
ADVOGADO :FLAVIO  ANDRADE  DE  CARVALHO 

BRITTO E OUTROS
ADVOGADO :GUSTAVO BINENBOJM
ADVOGADO :LAURO DA GAMA E SOUZA JUNIOR
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200951010133113)

Despacho
Considerando que a peça acostada às fls. 368/369, oriunda dos autos do 
agravo  de  instrumento  nº  2009.02.01.010031-2,  foi  redigida  pela 
agravada do presente feito,  determino que esta informe quais são os 
feitos que tramitaram na 1ª Turma Especializada que se relacionam à 
patente PI 9508789-3 e que determinariam a prevenção da mesma para 
o julgamento do presente.   
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
LILIANE RORIZ
Relatora

SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO
ACÓRDÃOS
EXPEDIENTE Nº 2011/00448 DO DIA 04/11/2011
IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.814550-1
Nº CNJ :0814550-17.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :AMERICO LUIS M. DA SILVA
APELADO :CLAIMEN CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO :CARLOS  VARGAS  FARIAS  E 

OUTROS
ORIGEM :TRIGÉSIMA  SÉTIMA  VARA 

(CJ  2009.02.01.019371-5,  Rel.  Desembargador  Federal  MESSOD 
AZULAY NETO, E-DJF2R 26/2/2010, p. 32/33)
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FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200851018145501)

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  INTERNO.  AUXÍLIO-DOENÇA. 
RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL.
1.  A  incapacidade  laboral  da  parte  autora  restou  comprovada  pelo 
laudo  pericial,  motivo  pelo  qual  deve  o  auxílio-doença  ser 
restabelecido  desde  a  data  em  que  foi  indevidamente  cessado 
(04/12/2007) e mantido até 23/01/2010, conforme decidido pelo Juízo 
a quo.
2. Embora o laudo médico-pericial se equivoque quanto à atividade do 
autor,  que  trabalha  como  office  boy (e  não  como  auxiliar  de 
enfermagem),  não há dúvida  de que ele se encontrava efetivamente 
incapacitado  para  o  trabalho  em  decorrência  dos  sintomas  da 
hanseníase, doença de que se vem tratando desde 22/09/1997.
3. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação do 
INSS, confirmando a sentença proferida.
4. Agravo interno desprovido.
A  C  Ó  R  D  Ã  O
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento ao agravo interno, 
na forma do voto da Relatora.
Rio de Janeiro,  26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LILIANE RORIZ
Relatora
IV - APELACAO CIVEL  2006.51.02.004698-4
Nº CNJ :0004698-67.2006.4.02.5102
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :ELVIRA REBELLO
APELADO :REYNALDO  NOGUEIRA  MESQUITA 

JUNIOR  /REP/P/  ANGELA  GASCO 
TAVARES E OUTRO

ADVOGADO :MAURICIO DA SILVA SIMAO
ORIGEM :QUARTA  VARA  FEDERAL  DE 

NITERÓI (200651020046984)

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-DOENÇA.  CONVERSÃO  EM 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  ACRÉSCIMO  DE  25%. 
DANO MORAL.
1. In casu, restou comprovada, pela documentação juntada aos autos, a 
incapacidade  total  e  permanente  do  falecido  autor  para  exercer 
atividade propiciadora de subsistência, já que era portador de graves 
problemas circulatórios, com ocorrência de trombose venosa profunda, 
gangrena e arterioesclerose, quadro que culminou na amputação dos 
membros  inferiores  e,  por  fim,  no  óbito.  Dessa  forma,  deve  ser 
reconhecido  o  direito  do  falecido  autor  ao  restabelecimento  do 
benefício  de  auxílio-doença  e  à  sua  posterior  conversão  em 
aposentadoria por invalidez.
2. O benefício de auxílio-doença deverá ser restabelecido desde a data 
em  que  foi  indevidamente  cessado  (08/2001)  e  convertido  em 
aposentadoria por invalidez a partir de 23/09/2003, data em que o autor 
realizou  a  primeira  cirurgia  de  amputação  dos  membros  inferiores. 
Além disso, deve ser concedido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) ao valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da 
Lei  nº  8.213/91,  considerando  que,  em  decorrência  da  amputação 
sofrida, necessitava o autor da assistência permanente de outra pessoa.
3. Na hipótese, configura-se o dano moral puro sofrido pelo falecido 
autor, de responsabilidade do réu, sendo apropriado o montante fixado 

pela sentença recorrida para a reparação do dano moral por ele sofrido.
4. Apelação do INSS e remessa necessária desprovidas, mantendo-se, 
na íntegra, a sentença de primeiro grau.
A  C  Ó  R  D  Ã  O
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por maioria,  negar provimento à apelação e à 
remessa necessária, na forma do voto da Relatora.
Rio de Janeiro,  26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LILIANE RORIZ
Relatora
IV - APELACAO CIVEL  2004.51.01.520983-3
Nº CNJ :0520983-52.2004.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :MARIA ALVES COIMBRA
ADVOGADO :JORGINA DE JESUS ABRUNHOSA
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :ENEIDA MARIA DOS SANTOS
ORIGEM :TRIGÉSIMA  OITAVA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200451015209833)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  INTERNO. 
PENSÃO  POR  MORTE.  PERDA  DA  QUALIDADE  DE 
SEGURADO  E  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS 
PARA  OBTENÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  BENEFÍCIO 
INDEVIDO.
1. A decisão monocrática manteve a sentença que julgou improcedente 
o  pedido  inicial,  por  entender,  da  mesma  forma  que  o  Juízo 
sentenciante,  que o falecido companheiro da autora,  à época de seu 
óbito, em 11/11/2000, não era segurado da Previdência Social, uma vez 
que sua ultima contribuição fora vertida na competência de dezembro 
de 1986, tendo, portanto, ultrapassado o período de graça previsto no 
art. 15, da Lei nº 8.213/91, e, ainda, não preenchia nenhum requisito 
para nenhum dos benefícios de aposentadoria existentes.
2. Embora o benefício de pensão por morte não dependa de carência 
(número mínimo de contribuições), para sua obtenção exige-se que seja 
mantida a qualidade de segurado do instituidor da pensão à época de 
seu óbito, ou que este tenha preenchido os requisitos para a obtenção 
de aposentadoria.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno e, como tal, 
desprovido.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  receber  os  embargos  de 
declaração como agravo interno e lhe negar provimento, na forma do 
voto da Relatora.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LILIANE RORIZ
Relatora
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.007269-4
Nº CNJ :0007269-15.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
AGRAVANTE :VINICOLA AMALIA LTDA
ADVOGADO :CLAUDIA  PRETURLAN  RIBEIRO  E 

OUTROS
AGRAVADO :RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO :GEVALCI OLIVEIRA PRADO
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AGRAVADO :INSTITUTO  NACIONAL  DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151018015690)

E M E N T A
PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  ADJUDICAÇÃO  DE REGISTRO. 
MARCA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MATÉRIA 
COMPLEXA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
1.  A  antecipação  de  tutela  somente  pode  ser  concedida  quando 
atendidos  os  requisitos  estabelecidos  na  legislação  processual  civil, 
dentre os quais se destaca a aferição da verossimilhança das alegações 
da parte autora e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida 
a ser antecipada.
2.  Ao  julgar  o  agravo  de  instrumento,  cabe  ao  órgão  colegiado 
perquirir  se estão presentes os mesmos requisitos necessários para a 
antecipação do pleito autoral, evitando imiscuir-se no mérito da ação 
principal, pendente de julgamento na instância inferior.
3.  O  que  há  de  ser  decidido,  neste  momento,  é  apenas  se  estão 
presentes  os  pressupostos  para  a  tutela  de  urgência  e,  dentro  desse 
propósito, verifica-se que o direito alegado pela autora, ora agravante, 
não exsurge de forma clara da mera análise preliminar da questão, não 
havendo,  pois,  como se concluir pela verossimilhança das alegações 
expostas nas razões de recurso. Como bem observou a magistrada  a 
quo, trata-se de matéria deveras complexa, eis que a medida perseguida 
necessita  de  amplo  convencimento,  incompatível  com  o  juízo 
preliminar, mormente quando há já decisão judicial favorável à titular 
do registro. Destaque-se, ainda, que, no momento em que foi proferida 
a  decisão  ora  guerreada,  os  réus  não  haviam  sequer  sido  citados, 
mostrando-se, pois, desarrazoado deferir a antecipação dos efeitos da 
tutela  somente  com base  nas  informações  prestadas  pela  autora  na 
exordial.
4. Agravo de instrumento desprovido. 
A  C  Ó  R  D  Ã  O
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região,  por unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO ao agravo de 
instrumento, na forma do voto da Relatora.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LILIANE RORIZ
Relatora
IV - APELACAO CIVEL  2007.51.01.800038-5
Nº CNJ :0800038-63.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
APELANTE :JOSE CASIMIRO DE ABREU
ADVOGADO :RUBEM DE FARIAS NEVES JUNIOR
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SONIA R.SIQUEIRA
ORIGEM :TRIGÉSIMA  SÉTIMA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200751018000385)

E M E N T A
PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
PREQUESTIONAMENTO.  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E 
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1.  No caso em tela,  o  INSS interpôs agravo  interno pugnando pela 
reforma da decisão agravada objetivando a declaração da prescrição da 
pretensão à percepção de proventos vencidos antes de janeiro de 2002; 
a  declaração  da  prescrição  da  pretensão  da  pretensão  quanto  à 

indenização por danos morais, nos termos art. 193 do CC; a dedução 
dos  valores  recebidos  a  título  de  auxílio-doença,  relativamente  a 
período posterior à data de início da aposentadoria por invalidez, em 
razão  da  impossibilidade  de  acumulação  dos  dois  benefícios,  nos 
termos  do  art.  124,  I,  da  Lei  nº  8.213/91;  afastar  a  condenação  ao 
pagamento  de  indenização  por  dano  moral,  caso  não  se  declare  a 
prescrição de tal pretensão e, ainda, afastar a condenação ao pagamento 
de honorários, nos termos do art. 21 do CPC e da Súmula 306 do STJ.
2. As questões aventadas pelo INSS em suas razões de agravo foram 
devidamente  apreciadas  pelo  acórdão  embargado,  não  havendo, 
portanto,  qualquer  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no  acórdão 
embargado.
3.  O  prequestionamento  da  matéria,  por  si  só,  não  viabiliza  o 
cabimento de tal recurso. É necessária a demonstração inequívoca dos 
vícios enumerados no art. 535, do CPC, o que não ocorreu, não tendo o 
embargante apontado nenhuma contradição, obscuridade ou omissão, 
capaz de autorizar a revisão do acórdão, por via dos declaratórios. 
4. Embargos de declaração desprovidos.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos 
embargos de declaração, na forma do voto da Relatora.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LILIANE RORIZ
Relatora
IV  –  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELACAO  CÍVEL 
2009.51.10.004189-0
Nº CNJ :0004189-10.2009.4.02.5110
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

LILIANE RORIZ
EMBARGANTE :VALDIR CONCEIÇÃO
EMBARGADO :ACÓRDÃO DE FL. 145
APELANTE :VALDIR CONCEICAO
ADVOGADO :CARLOS  LUCIANO  BITTENCOURT 

RIBEIRO E OUTRO
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
ORIGEM :QUARTA  VARA  FEDERAL  DE  SÃO 

JOÃO DE MERITI (200951100041890)

E M E N T A
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL. 
PREVIDENCIÁRIO.  REAJUSTE  DE  BENEFÍCIO.  ART.  58  DO 
ADCT.  EQUIVALÊNCIA  EM  NÚMERO  DE  SALÁRIOS 
MÍNIMOS.  PRESCRIÇÃO  CARACTERIZADA.  INEXISTÊNCIA 
DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos 
de declaração, insertas nos incisos I e II, do artigo 535, do CPC. Restou 
claro no acórdão que, considerando o pedido de revisão de benefício 
previdenciário  formulado  na exordial  e o disposto no Decreto-lei  nº 
20.910/32 e no art. 103, da Lei nº 8.213/91, inexistem parcelas a serem 
pagas ao autor. 
2. Tampouco há que se falar  em julgamento  citra petita.  Apesar de 
competir  ao magistrado  fundamentar  as suas decisões,  tal  raciocínio 
não conduz à obrigação de dar respostas a teses que não comportam 
maiores  esclarecimentos  em  face  da  conclusão  lógico-sistemática 
adotada no julgamento.
3. De fato, o art. 58 do ADCT dispôs que os benefícios de prestação 
continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação 
da CF/88, teriam seus valores revistos, mantendo a equivalência com o 
número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão. Tal 
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critério  de  revisão,  entretanto,  foi  estabelecido  para  vigorar  apenas a 
partir do sétimo mês da promulgação da Constituição até a implantação 
do plano de custeio e benefícios, não comportando aplicação retroativa, 
nem ultra-ativa, conforme, aliás, vem decidindo o Colendo STF.
4.  Ainda  que  não  feita  devida   revisão  da  nova  RMI,  as  parcelas 
referentes  ao  pedido  com base  no  art.  58  do  ADCT se  encontram 
prescritas.  Isto,  pois,  tendo  o  benefício  previdenciário  em  tela  a 
característica de prestação continuada, aplica-se o prazo prescricional 
de cinco anos a contar da data do ajuizamento da ação,  previsto no 
parágrafo único do art. 103, da Lei nº 8.213/91.
5. É suficiente, para fins de pré-questionamento, que a decisão tenha 
ventilado  a  questão  jurídica  recorrida,  sendo  dispensável  que  haja 
menção expressa a dispositivos legais tidos como violados ou omitidos 
pelo acórdão recorrido.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
A  C  Ó  R  D  Ã  O
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos 
embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LILIANE RORIZ
Relatora
(Republicado  por  constar  erro no cabeçalho  da  disponibilização em 
04/11/2011, no e-DJF2R).

SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO
ACÓRDÃOS
EXPEDIENTE Nº 2011/00449 DO DIA 04/11/2011
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇÃO 
2011.02.01.007942-1
RELATOR
AGRAVANTE
AGRAVADA

:
:
:

DESEMBARGADOR  FEDERAL 
MESSOD AZULAY NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
R. DECISÃO DE FLS. 88/95

APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROCURADOR :SERG LIMA DE OLIVEIRA
APELADO :LUIZA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
AFRANIO  GUALDA  TAVARES  E 
OUTRO 
JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA DE 
BOM JESUS DO ITABAPOANA – RJ 

ORIGEM :SEGUNDA VARA DA COMARCA DE 
BOM JESUS  DO ITABAPOANA  –  RJ 
(00029304420098190010)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  BENEFÍCIO  DE 
APOSENTADORIA  RURAL  POR  IDADE.  INÍCIO  DE  PROVA 
MATERIAL  CORROBORADA  POR  PROVA  TESTEMUNHAL. 
OCORRÊNCIA.  PERÍODO  DE  CARÊNCIA  EXIGIDA 
COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇAO 
2009.51.03.000630-3
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
AGRAVADO :R. DECISÃO DE FLS. 157/159
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :BARBARA DILASCIO DE ALMEIDA
APELADO :HELENY RODRIGUES BARCELLOS
ADVOGADO :SUELI  DE  MATOS  CASTELAR  E 

OUTRO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROSSEGUIMENTO 
DO  PROCESSO  EXECUTIVO  COM  BASE  NOS  VALORES 
APURADOS  PELA  CONTADORIA  JUDICIAL.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇÃO  CIVEL 
2010.51.01.803560-0
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
AGRAVADO

:
:
ELI DA SILVA BARONTO SAMPAIO
R. DECISÃO DE FLS. 80/85

APELANTE :ELI DA SILVA BARONTO SAMPAIO 
ADVOGADO :ANTONIO  LANDIM  MEIRELLES 

QUINTELHA 
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :TRIGESIMA  QUINTA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051018035600)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO DE RMI.  DECADÊNCIA.  PRAZO 
DECADENCIAL  INSTITUIDO  PELA  MP 1.523/97.  APLICAÇÃO 
IMEDIATA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
IV  –  AGRAVO/EMBARGOS  EM  APELAÇAO 
2009.51.01.812078-8
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RELATOR
AGRAVANTE
AGRAVADO
EMBARGANTE
EMBARGADO

:
:
:
:
:

DESEMBARGADOR  FEDERAL 
MESSOD AZULAY NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS 
R. DECISÃO DE FLS. 175/176
THERESINHA  DE  JESUS  CASTELLO 
BRANCO GONÇALVES
R. DECISÃO DE FLS. 175/176

APELANTE :THERESINHA  DE  JESUS  CASTELLO 
BRANCO GONÇALVES

ADVOGADO :LEONARDO HAUCH DA SILVA E 
OUTROS

APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROCURADOR :AMERICO LUIS M. DA SILVA
ORIGEM :TRIGESIMA  QUINTA  VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – RJ 
(200951018120788)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. 
TETO  REMUNERATÓRIO.  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO 
ARTIGO  37,  XI,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  COM 
ALTERAÇÃO  DA  EC  41/2003.  VALOR  MÁXIMO  DA  RMI. 
SUBSÍDIO  DE  MINISTRO  DO  STF.  OMISSÃO  VERIFICADA 
QUANTO  ÀS  PRESTAÇÕES  VENCIDAS  ADVINDAS  DA 
REVISÃO.  VALORES  DEVIDOS  A  PARTIR  DA  DATA  DE 
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  RECURSO  DE  AGRAVO  NÃO 
PROVIDO E RECURSO DE EMBARGOS PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso  de 
agravo e dar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇÃO  CIVEL 
2010.51.01.808652-7
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
AGRAVADO

:
:
ANTONIO  CARLOS  PEREIRA 
RODRIGUES DE ARAUJO 
R. DECISÃO DE FLS. 52/53

APELANTE :ANTONIO CARLOS PEREIRA 
RODRIGUES DE ARAUJO

ADVOGADO :SUZANI  ANDRADE  FERRARO  E 
OUTRO

APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS

PROCURADOR :ENEIDA MARIA DOS SANTOS
ORIGEM :TRIGESIMA  OITAVA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051018086527)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO  DE  RMI.  DECADÊNCIA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 

indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇAO/REMESSA 
2008.51.01.806480-0
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
AGRAVADO :R. DECISÃO DE FLS. 96/100
APELANTE
PROCURADOR

:
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
DANIEL MALAGUTI BUENO E SILVA

APELADO :JONATHAN  FERREIRA  REIS 
GONCALVES NETO

ADVOGADO
REMETENTE
ORIGEM

:
:
:

CRISTINA MARIA GOMES BAPTISTA 
RIBEIRO E OUTRO
JUIZO FEDERAL DA 9A VARA – RJ 
NONA VARA FEDERAL DO RIO  DE 
JANEIRO – RJ (200851018064800)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  REDUÇÃO  DO 
PERCENTUAL  FIXADO  PARA  A  VERBA  HONORÁRIA. 
MATÉRIA  NÃO  SUSCITADA  EM  RAZÕES  DE  APELO. 
PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª Região, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos 
do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
IV  –  EMBARGOS  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO 
2007.51.06.001837-2
RELATOR
EMBARGANTE
EMBARGADO

:
:
:

DESEMBARGADOR  FEDERAL 
MESSOD AZULAY NETO
VIVIANE ESTER MOREIRA BARROS
V. ACÓRDÃO DE FL. 128

APELANTE :VIVIANE ESTER MOREIRA BARROS
ADVOGADO :CARLOS ALBERTO LORANG DE 

AMORIM
APELADO
PROCURADOR

:
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INS
PAULO FERNANDO F. PEREIRA

ORIGEM :SEGUNDA  VARA  FEDERAL  DE 
PETROPOLIS – RJ (200751060018372)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇAO  EM 
AGRAVO  INTERNO.  INOCORRÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO 
ART. 535 DO CPC. REVISAO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
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indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇAO 
2010.50.01.004800-6
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
AGRAVADO :R. DECISÃO DE FLS. 398/403
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS
PROCURADOR :GUSTAVO CABRAL VIEIRA
APELADO :MYRIAN CAPELETTI NUNES PAES
ADVOGADO :GERALDO BENICIO E OUTRO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO 
DA NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE EXERCIDA PARA 
EFEITO  DE  CONCESSÃO  DE  APOSENTADORIA  ESPECIAL. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇAO 
2008.51.15.000377-5
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
AGRAVADO :R. DECISÃO DE FLS. 223/231
APELANTE :ELZA MARINA DE PAULA
ADVOGADO :JACYR  PIMENTEL  DE  BARROS  E 

OUTROS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS 
PROCURADOR 
ORIGEM

:
:
ISABELA LUNA DE ABREU
PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 
TERESOPOLIS-RJ (200851150003775)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DECORRENTE 
DO AGENTE NOCIVO RUÍDO. DECRETOS 53.831/64, 83.080/79, 
2.172/97  E  4.822/2003.  RECONHECIMENTO  DA  NATUREZA 
ESPECIAL  DA  ATIVIDADE  EXERCIDA.  DIREITO  DO 
SEGURADO  À  CONVERSÃO  EM  TEMPO  DE  SERVIÇO 
COMUM. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.  RECURSO 
DE EMBARGOS PREJUDICADO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso  de 

agravo e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELACAO  CIVEL 
2010.51.01.805372-8
Nº CNJ :0805372-73.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
APELADO :RUTE  DA  COSTA  BOTELHO  DE 

SOUZA
ADVOGADO :JOSE CARLOS DE ARAUJO
ORIGEM :TRIGÉSIMA  QUINTA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051018053728)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE 
MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA 
PELA LEI 11.960, DE 30/06/2009. RECURSO PROVIDO.
- Esta Relatoria suscitou arguição de inconstitucionalidade do disposto 
no art.5º  da Lei  11.960/2009 frente  aos membros  do Plenário desta 
Corte,  cuja  maioria,  reconheceu tão-somente  a  inconstitucionalidade 
parcial  do  referido  dispositivo  legal,  apenas  no  que  concerne  à 
expressão “uma única vez”.
-  A  partir  da  vigência  da  Lei  11.960/09,  esta  deve  ser  aplicada 
conforme o julgado acima mencionado.
- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos 
Embargos de Divergência no Resp 1207197, realizado em 18/05/2011, 
deu provimento ao recurso do INSS para garantir a aplicabilidade da 
referida  Lei  aos processos em curso,  independentemente  da data  do 
ajuizamento  da demanda.  E o STF também se posicionou quanto à 
aplicação  do  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97  aos  processos  em  curso, 
embora com redação conferida pela Medida Provisória 2.180-35/2001 
(AI  810723  AgR /  RS,  Rel.  Min.  CELSO DE MELLO,  Dju  de 
09-06-2011), mas cuja fundamentação se aplica por analogia à hipótese 
em apreço.
-  Embargos  de  declaração  providos,  com  atribuição  de  efeitos 
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  dar  provimento  aos  embargos  de 
declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes,  nos termos do voto 
do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇAO 
2010.51.11.000847-1
RELATOR
AGRAVANTE
AGRAVADO

:
:
:

DESEMBARGADOR  FEDERAL 
MESSOD AZULAY NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS 
R. DECISÃO DE FLS. 192/195

APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS 

PROCURADOR :JOSE ALFREDO BARROS DA SILVA 
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REIS NETO
APELADO :NERIA MARQUES LUIZ
ADVOGADO
REMETENTE

:
:
JOSE NASCIMENTO SOARES
JUIZO  FEDERAL  DA  1A  VARA  DE 
ANGRA DOS REIS – RJ 

ORIGEM :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 
ANGRA  DOS  REIS  –  RJ 
(201051110008471)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  PENSÃO  POR 
MORTE  DE  EX-COMBATENTE  REDUZIDA  EM  FUNÇÃO  DE 
PROCESSO  REVISIONAL  DO  BENEFÍCIO  DO  INSTITUÍDOR. 
CRITÉRIO  DE  REAJUSTAMENTO  DETERMINADO  PELA  LEI 
5.698/71.  INAPLICABILIDADE.  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA  DAS 
LEIS  1.756/52  E  4.297/63.  REAJUSTAMENTO  EM 
CONFORMIDADE  COM  REFERIDOS  DIPLOMAS  LEGAIS. 
ORIENTAÇÃO  FIRMADA  PELO  E.  STJ.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
AGRAVO INTERNO EM AC  2005.51.01.507094-0
Nº CNJ :0507094-94.2005.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :SHIRLEY DE FREITAS RODRIGUES
ADVOGADO :YEDDA  DE  MELLO  E  SOUZA  E 

OUTROS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA
ORIGEM :TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200551015070940)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  DE  PENSÃO  POR  MORTE. 
COMPROVADO  O  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS 
LEGAIS.   DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I –  As anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social  gozam  de  presunção  de  veracidade  juris  tantum quanto  aos 
vínculos empregatícios lá registrados, consoante dispõem as Súmulas 
255/STF e 12/TST, não cabendo negar-lhes força probante e, assim, 
valem  para  todos  os  efeitos  como  prova  de  filiação  à  Previdência 
Social,  relação de emprego,  bem como salário  de contribuição,  não 
sendo  ônus  do  trabalhador  provar  a  sua  veracidade,  mormente  em 
casos como o tal, em que não há qualquer impugnação referente aos 
registros anotados na cópia autenticada da CTPS do de cujus.
II  – A cópia da CTPS do segurado instituidor da pensão (fl.  50),  in  
casu,  revela  que  a  anotação  nela  contida,  referente  ao  vínculo 
empregatício  com  a  empresa  RILCON  ARQUITETURA 
CONSTRUÇÕES  E  PROJETOS  LTDA.,  foi  assinada  pelo  próprio 

empregador  e  não  por  determinação  de  Juízo  trabalhista,  conforme 
alega a Agravante.
III - Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que ensejasse 
modificação nos fundamentos constantes da decisão ora impugnada e 
não  sendo  demonstrada  a  sua  contrariedade  com  súmula  ou 
jurisprudência  dominante  deste  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior (artigo 557, caput, do CPC), impõe-se 
sua manutenção.
IV – Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, 
nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
2ª Turma Especializada
AGRAVO INTERNO EM AC  2007.51.51.015468-6
Nº CNJ :0015468-35.2007.4.02.5151
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :VONILDA DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADO :PAULO  SERGIO  NUNES  DE 

ALMEIDA
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :LILIAN  BARROS  DA  SILVEIRA 

SIQUEIRA
ORIGEM :TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200751510154686)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO INTERNO.  DECISÃO  MANTIDA 
PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.
- A suspensão do benefício previdenciário do autor ocorreu por força 
de decisão judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova 
Friburgo  –  RJ  que,  nos  autos  do  processo  nº  2006.51.05.001972-7, 
apura  a  existência  de  fraudes  na  concessão  de  diversos  benefícios 
previdenciários, dentre os quais, o da autora.
-  Verifica-se a inadequação da via  eleita,  falecendo ao Juízo  a quo 
competência  para  invalidar  decisão  proferida  por  outro  Juízo  com 
mesmo grau de jurisdição, providência apenas autorizada ao TRF, nos 
termos  do art.  108,  I,  “c”,  da  Constituição  Federal,  caso  impetrado 
mandado de segurança contra o ato que determinara a suspensão do 
benefício e, ainda assim, caso se demonstre a flagrante ilegalidade de 
tal ato, em cotejo com provas irrefutáveis da regularidade do benefício.
-  Inexistindo  qualquer  novidade  nas  razões  recursais  que  ensejasse 
modificação nos fundamentos  constantes  da decisão ora  impugnada, 
impõe-se sua manutenção.
- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, 
nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
2ª T. Especializada
IV  –  AGRAVO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL 
2008.51.01.810203-4
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RELATOR
AGRAVANTE
AGRAVADO

:
:
:

DESEMBARGADOR  FEDERAL 
MESSOD AZULAY NETO
MARIA  DO  CARMO  SILVA  DE 
FREITAS 
R. DECISÃO DE FLS. 204/207

APELANTE :MARIA  DO  CARMO  SILVA  DE 
FREITAS

ADVOGADO :RONIDEI GUIMARAES BOTELHO E 
OUTROS

APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS

PROCURADOR
APELADO
ORIGEM

:
:
:

JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA E 
OUTROS
OS MESMOS
TRIGESIMA  OITAVA  VARA 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – RJ 

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  BENEFÍCIO  DE 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  INCAPACIDADE 
LABORATIVA  NÃO  COMPROVADA.  IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada

SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO
ACÓRDÃOS
EXPEDIENTE Nº 2011/00450 DO DIA 04/11/2011
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  REMESSA 
2003.51.01.519774-7
Nº CNJ :0519774-82.2003.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS
EMBARGADO :V. ACÓRDÃO DE FL. 1073
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA
APELADO :MARILENE MENDES DA SILVA
ADVOGADO :AGLAE DE OLIVEIRA
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ
ORIGEM :TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200351015197747)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 
INEXISTENTE - ART. 535 DO CPC. 
I - Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de 
prequestionamento, devem ater-se aos limites previstos pelo art. 535, 
do CPC, por não serem o meio apto ao reexame da causa.

II - Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
IV  –  EMBARGOS  EM  AGRAVO  EM  REMESSA 
2009.51.52.000458-0
RELATOR
EMBARGANTE
EMBARGADO

:
:
:

DESEMBARGADOR  FEDERAL 
MESSOD AZULAY NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS
V. ACORDAO DE FL. 209

PARTE AUTORA :ALCINO GUIMARAES BRITO
ADVOGADO :IVAN ALVES DA FONSECA
PARTE RE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS
PROCURADOR
REMETENTE

:
:
PAULO SERGIO BRUNO
JUIZO  FEDERAL  DA  4A  VARA  DE 
NITEROI– RJ 

ORIGEM :QUARTA  VARA  FEDERAL  DE 
NITEROI – RJ (200951520004580)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇAO  EM 
AGRAVO  INTERNO.  INOCORRÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO 
ART. 535 DO CPC. REVISAO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas,  decidem  os  Membros  da  2ª  Turma  Especializada  deste 
TRF-2ª  Região,  por unanimidade,  negar  provimento  ao recurso,  nos 
termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC  2010.51.20.001075-2
Nº CNJ :0001075-96.2010.4.02.5120
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :DIOMEDES GOMES LOBATO
EMBARGADO :V. ACÓRDÃO DE FL. 118
APELANTE :DIOMEDES GOMES LOBATO
ADVOGADO :ANDREU  WILSON  PEREIRA 

LEANDRO
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :2  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL  NOVA 

IGUACU/RJ (201051200010752)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 
INEXISTENTE - ART. 535 DO CPC. 
I - Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de 
prequestionamento, devem ater-se aos limites previstos pelo art. 535, 
do CPC, por não serem o meio apto ao reexame da causa.
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II - Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  2009.51.01.813079-4
Nº CNJ :0813079-29.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :JOSE TEIXEIRA CORREA
EMBARGADO :V. ACÓRDÃO DE FL. 76
APELANTE :JOSE TEIXEIRA CORREA
ADVOGADO :ROSE MARY GRAHL E OUTRO
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951018130794)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 
INEXISTENTE - ART. 535 DO CPC. 
I - Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de 
prequestionamento, devem ater-se aos limites previstos pelo art. 535, 
do CPC, por não serem o meio apto ao reexame da causa.
II - Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC  2011.02.01.000184-5
Nº CNJ :0000184-51.2011.4.02.9999
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :LEONARDO OLIVEIRA DE FARIA
APELADO :JULCILENE DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO :JOSÉ NAGIB SACRE
ORIGEM :1A.  VARA  ESTADUAL  - 

PORCIUNCULA/RJ 
(00000979220028190044)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO 
POR MORTE DE EX-COMBATENTE. EQUIVALÊNCIA COM OS 
PROVENTOS  DO  INSTITUIDOR  DO  BENEFÍCIO. 
REDISCUSSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS 
REQUISITOS  DO  ARTIGO  535  DO  CPC.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.
- Não logrou o embargante em demonstrar a ocorrência de nenhuma 

das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que 
as  questões  jurídicas  suscitadas  foram  devidamente  enfrentadas,  no 
sentido de que a pensão devida aos dependentes de ex-combatente que 
preencheu os requisitos para a concessão do benefício, na vigência da 
Lei  4.297/63,  deve  ser  igual  aos  proventos  a  que  teria  direito  o 
falecido, se vivo estivesse, sem as modificações introduzidas pela Lei 
5.698/71, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
 -  O  que  pretende  o  embargante  é  obter  novo  pronunciamento, 
rediscutindo matéria já apreciada e decidida, objetivando modificar o 
julgamento a seu favor, o que não é admissível nesta sede, já que os 
embargos  de  declaração  não  são  via  própria  para  se  obter  efeito 
modificativo do julgado.
- Embargos de declaração não providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC    2004.51.01.519632-2
Nº CNJ :0519632-44.2004.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS
EMBARGADO :V. ACÓRDÃO DE FL. 109
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA
APELADO :IRENE RAPOSO DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO :PAULO  CESAR  DAS  NEVES 

CARDOSO
ORIGEM :TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200451015196322)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 
INEXISTENTE - ART. 535 DO CPC. 
I - Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de 
prequestionamento, devem ater-se aos limites previstos pelo art. 535, 
do CPC, por não serem o meio apto ao reexame da causa.
II - Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
AGRAVO INTERNO EM AC//REO  2008.51.04.002773-6
Nº CNJ :0002773-59.2008.4.02.5104
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :TITO LIVIO SAMPAIO VIEIRA
APELADO :JOSE  SILVERIO  DORNELAS  DE 
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OLIVEIRA
ADVOGADO :STELLA MARIS VITALE E OUTROS
REMETENTE :JUIZO  FEDERAL  DA  1A  VARA  DE 

VOLTA REDONDA-RJ
ORIGEM :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

VOLTA REDONDA (200851040027736)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO INTERNO.  DECISÃO  MANTIDA 
PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.
- Quanto ao uso de equipamentos de segurança de proteção individual 
obrigatório,  o entendimento jurisprudencial é no sentido de que este 
não  descaracteriza  a  especialidade  do  trabalho  (TRF  2ª  Região,  4ª 
Turma, AC 200151015248060, Rel. Des. Fed. ABEL GOMES, DJU de 
05.10.2004 e 1ª Turma Especializada, AC 200151110000872, Rel. Juiz 
Federal  Convocado  ALUISIO  GONCALVES  DE  CASTRO 
MENDES, DJU de 17.09.2008).
- As informações contidas nos documentos de fls. 82/84, mencionados 
pelo INSS em razões de agravo interno pretendendo convencer de que 
o uso do protetor auditivo,  nesse caso, atenuou o ruído na atividade 
laboral do autor,  não comprovam o uso do referido protetor de forma 
efetiva  e  permanente  pelo  empregado  durante  toda  a  jornada  de 
trabalho,  nem  tampouco  a  neutralização/eliminação  dos  efeitos  do 
agente agressivo.
-  Inexistindo  qualquer  novidade  nas  razões  recursais  que  ensejasse 
modificação nos fundamentos  constantes  da decisão ora  impugnada, 
impõe-se sua manutenção.
- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, 
nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
2ª T. Especializada
AGRAVO INTERNO EM  APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 
2005.51.51.091626-7
Nº CNJ :0091626-05.2005.4.02.5151
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
AGRAVADO :A R. DECISÃO DE FLS. 215/221
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA
APELADO :A. S. P. 
ADVOGADO :MARLI  NETO CORDEIRO E OUTRO
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ
ORIGEM :TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200551510916267)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  INTERNO.  SUSPENSÃO  DO 
BENEFÍCIO  COM  BASE  EXCLUSIVAMENTE  NO  CNIS. 
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
-  O vínculo  empregatício  contestado pelo INSS  refere-se  a  período 
anterior  à  própria  criação do CNIS,  não  tendo  havido  por  parte  da 
Autarquia  qualquer  diligência  apta  a  descaracterizá-lo,  afastando  a 

presunção de veracidade das anotações da CTPS. E, ao contrário do 
que alega o INSS,  a CTPS juntada pelo autor não é ilegível,  sendo 
plenamente  possível  identificar  o  período  do  vínculo  e  a  empresa 
contratante.
- Quanto ao ofício da CEF informando os vínculos registrados para o 
PIS do autor, este em nada modifica o entendimento acima esposado, 
uma vez que é uma das fontes de informações que alimenta o próprio 
CNIS.
-  Conforme  apurado  pelo  MM.  Juízo  a  quo, considerando  a 
documentação juntada aos autos, verifica-se que o autor possuía tempo 
de  serviço  mínimo  à  aposentação  na  época  do  requerimento 
administrativo, contendo o total de 30 anos 5 meses e 23 dias.
-  Inexistindo  qualquer  novidade  nas  razões  recursais  que  ensejasse 
modificação nos fundamentos  constantes  da decisão ora  impugnada, 
impõe-se sua manutenção.
- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, 
nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª T. Especializada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO   2010.51.01.810888-2
Nº CNJ :0810888-74.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE :RAIMUNDO NONATO DE 

VASCONCELOS
EMBARGADO :V. ACÓRDÃO DE FL. 113
APELANTE :RAIMUNDO  NONATO  DE 

VASCONCELOS
ADVOGADO :ROSE MARY GRAHL E OUTRO
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :BRUNA SARMENTO DOS SANTOS
ORIGEM :DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051018108882)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 
INEXISTENTE - ART. 535 DO CPC. 
I - Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de 
prequestionamento, devem ater-se aos limites previstos pelo art. 535, 
do CPC, por não serem o meio apto ao reexame da causa.
II - Embargos de declaração a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos embargos  de 
declaração, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2011.
Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO
Relator
2ª Turma Especializada
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SUBSECRETARIA DA 3A.TURMA ESPECIALIZADA

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
3a.TURMA ESPECIALIZADA

PAUTA DE JULGAMENTOS

Determino  a  inclusão  dos  processos  abaixo  relacionados  na 
Pauta  de Julgamentos  ORDINARIA do dia  16 de NOVEMBRO de 
2011,  QUARTA-FEIRA,  às  13:00 horas,  podendo,  entretanto,  nessa 
mesma  Sessão  ou  Sessões  subseqüentes,  ser  julgados  os  processos 
adiados ou constantes de Pautas já publicadas.

00001  2010.51.04.001690-3 (MS) APELREEX RJ 
529770

CNJ : 0001690-37.2010.4.02.5104
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
APDO : CSN CIMENTOS S/A
ADV : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA 

BICHARA E OUTROS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DE VOLTA 

REDONDA-RJ

00002  2005.51.10.006938-8 APELREEX RJ 442007
CNJ : 0006938-39.2005.4.02.5110
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : MULTIBLOCO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
ADV : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

E OUTROS
APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
APDO : OS MESMOS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DE SAO 

JOAO DE MERITI-RJ

00003  2010.51.01.004834-3 (MS) AC RJ 491055
CNJ : 0004834-28.2010.4.02.5101
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : HELIO ALBANO ARAUJO
ADV : HUMBERTO PESSOA PAES PINTO E 

OUTROS
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL

00004  2010.50.01.006070-5 APELREEX ES 516781
CNJ : 0006070-24.2010.4.02.5001
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
APTE : GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E 

SEGURANÇA LTDA
ADV : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

E OUTROS
APDO : OS MESMOS
RMTE : JUIZO DA 1A VARA FEDERAL CIVEL DE 

VITORIA-ES

00005  2010.50.01.006099-7 (MS) APELREEX ES 
520118

CNJ : 0006099-74.2010.4.02.5001
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
APTE : PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADV : MARCELLUS FERREIRA PINTO E 

OUTROS

APDO : OS MESMOS
RMTE : JUIZO DA 2A VARA FEDERAL CIVEL DE 

VITORIA-ES

00006  2010.50.01.006115-1 (MS) APELREEX ES 
526286

CNJ : 0006115-28.2010.4.02.5001
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : EXPRESSA TRANSPORTES LTDA
ADV : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

E OUTROS
APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL
APDO : OS MESMOS
RMTE : JUIZO DA 2A VARA FEDERAL CIVEL DE 

VITORIA-ES

00007  2008.51.01.023236-6 (MS) AC RJ 473015
CNJ : 0023236-31.2008.4.02.5101
RELATORA : DES.FED. SALETE MACCALÓZ
APTE : ANADARKO OFFSHORE HOLDING 

COMPANY LLC E OUTRO
ADV : PAULO ROGERIO DE ARAUJO BRANDAO 

COUTO E OUTROS
ADV : RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS
ADV : DANIELLA ZAGARI GONCALVES
ADV : PAULO FERNANDO SOUTO MAIOR 

BORGES
ADV : BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL

RIO DE JANEIRO, 4 DE NOVEMBRO DE 2011.

DESEMBARGADORA FEDERAL SALETE MACCALÓZ

PRESIDENTE

BOLETIM: 119409    

IV - APELACAO CIVEL  2001.51.01.522146-7
Nº CNJ :0522146-72.2001.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :LANUZA  COM/  TRANSPORTES  E 

REPRESENTACOES LTDA E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :SEGUNDA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200151015221467)

D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL, 
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em face de sentença (fls.33/34) que julgou extinta a execução fiscal, 
nos  termos  do  art.  269,  inciso  IV,  do  CPC,  .ante  o  advento  da 
prescrição.  
Alega a apelante,  em síntese,  que a tentativa de citação da executada 
restou  frustrada  por  culpa  desta,  sendo  certo  que  é  obrigação  do 
contribuinte fornecer os dados atualizados ao Fisco. Destaca ainda que a 
exequente jamais deu causa à paralização do feito e que a interrupção do 
prazo prescricional decorrente da citação retroage seus efeitos à data da 
propositura da ação.
Parecer o Ministério Publico Federal  às fls.  47/48, manifestando-se 
pelo improvimento do recurso.     
Relatei. Decido.
Não merece reparo a decisão hostilizada.
Com  efeito,  a  possibilidade  do  reconhecimento  da  prescrição 
intercorrente de ofício restou consagrada pela Lei nº 11.051, de 30 de 
dezembro de 2004, que alterou a redação do art.  40, § 4º, da Lei nº 
6.830/80.
No  mesmo  sentido,  foi  retirado  o  óbice  legal  ao  reconhecimento 
genérico da prescrição, antes previsto no art. 219, § 5º, do Código de 
Processo Civil, e, por fim, revogado o art. 194 do atual Código Civil.
Como a prescrição se  refere  à ação,  tais  alterações legislativas  têm 
aplicação  imediata,  consoante  jurisprudência  pacífica  do  Superior 
Tribunal de Justiça (RE 999.901 – RS, 1ª Seção, Rel.  Min. Luiz Fux, 
D.J.: 10/06/2009). 
Na hipótese vertente, os créditos exequendos constantes da certidão de 
dívida  ativa  referem-se a parcela  não pagas  a títulos de IRPJ  sobre 
lucro presumido ano base/exercício 1992/1993 com vencimento mais 
recente em 29/01/1993. 
 A  execução  fiscal  foi  proposta  em 23/01/2011  e  o  despacho  que 
ordenou a citação ocorreu em 06/04/2001, ou seja, antes da entrada em 
vigor  da  Lei  Complementar  nº  118/05  (vigência  a  partir  de  
09/08/2005),  prevalecendo  a  regra  anterior   prevista  no  art. 174  do 
CTN, que considerava a citação pessoal como causa interruptiva da 
prescrição. 
  Confira-se
TRIBUTÁRIO. ICMS. MAIS DE CINCO ANOS SEM CITAÇÃO DO 
DEVEDOR. DESPACHO QUE  ETERMINA A CITAÇÃO ANTES DO  
ADVENTO DA LC 118/05.
1.  Em  execução  fiscal,  somente  a  citação  pessoal  interrompe  a  
prescrição, devendo prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN sobre 
o artigo 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, não se aplicando o novel comando  
da LC 118/05 a despachos que determinam a citação anteriores à sua 
vigência. Precedentes desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.(Resp 115567/RJ, Rel Min. Castro  
Meira, 2ª Turma, DJ 30/08/20011).
A empresa não foi localizada no endereço fornecido pela exeqüente (fl. 
12-verso). 
 Ademais, apenas   com o advento da Lei 11.280, de 16/02/2006, que 
alterou a redação do art. 219, § 5º, do CPC, com vigência a partir de 
17/05/2005,  tornou-se  possível  o  reconhecimento  de  ofício  da 
prescrição intercorrente, ainda que sem a intimação prévia da Fazenda 
Nacional. 
 Neste  sentido  o  entendimento  do  Colendo  Superior  Tribunal  de 
Justiça:
     EXECUÇÃO  FISCAL  –  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  – 
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO  –  POSSIBILIDADE  –  ACÓRDÃO 
RECORRIDO QUE APLICOU A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEI  
N. 11.280/06.
1. Com o advento da Lei n. 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o §  
4º ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, tornou-se possível a decretação ex  
officio da prescrição pelo juiz, mas somente nos casos de prescrição 
intercorrente, após ouvido o representante da Fazenda Pública.
2. Em seguida, foi editada a Lei n. 11.280, de 16.2.2006, com vigência  
a partir de 17.5.2006; o art. 219, § 5º, do CPC passou a viger com a  

seguinte redação: "O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição".
3. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida após a vigência da  
Lei n. 11.280/06, que autoriza a decretação ex officio da execução,  
ainda que sem a oitiva do representante da Fazenda.
4.  “Tratando-se  de  norma  de  natureza  processual,  tem  aplicação 
imediata, alcançando inclusive os processos em curso, cabendo ao juiz  
da  execução  decidir  a  respeito  da  sua  incidência,  por  analogia,  à  
hipótese  dos  autos.”  (REsp  814696/RS,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Teori  
Albino Zavascki, DJ 10.4.2006).
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  Resp´913.199/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,  
SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 03.04.2008, Dje 14.04.2008).
No presente caso, a suspensão da execução ocorreu em 10 de dezembro 
de 2011 (fl. 22) e 19 de outubro de 2010 (fl. 31) e, após o prazo de 1 
ano sem requerimento das partes, os autos foram arquivados sem baixa. 
De  fato,  a  exeqüente  nada  diligenciou  após  o  arquivamento  da 
execução  fiscal,  tendo-se  operado  a  prescrição  intercorrente,  com a 
paralisação da execução por prazo superior a 5 anos,  por sua exclusiva 
inércia. 
Verifica-se  da  leitura  dos   autos,  que  a  sentença   que  extinguiu  a 
execução fiscal foi proferida na data de 12/01/2011, após o advento da 
Lei   nº  11.280,  de  modo  que  desnecessária  a  prévia  intimação  da 
exeqüente. 
Nem se diga que não houve inércia da credora. É ônus da exequente 
informar corretamente o local onde o executado pode ser encontrado 
para receber a citação, assim como a localização dos bens passíveis de 
penhora, o que não ocorreu antes de esgotado o prazo prescricional.
 A Fazenda Nacional, com facilidade, poderia ter realizado pesquisa 
em  catálogo  telefônico,  nos  Distribuidores  Judiciais,  na  Junta 
Comercial,  na  repartição  do  Imposto  de  Renda,  nos  cartórios  de 
registro de imóveis,  demonstrando,  assim, ter praticado qualquer ato 
tendente à localização do devedor e de bens a serem penhorados. A 
credora, em verdade, nada dlligenciou.  
Nos termos dos artigos 156, inc. V, e 113, § 1.º, do CTN, a prescrição 
extingue  o  crédito  tributário  e  a  própria  obrigação  tributária,  e  não 
apenas a pretensão, o que possibilita o seu reconhecimento ex officio, 
como ocorre com a decadência. 
Considerando  o  transcurso  de  mais  de  cinco  anos  entre  a  data  da 
constituição definitiva do crédito e a sentença extintiva, proferida em 
12/01/2011, sem que houvesse ocorrido a citação válida do executado, 
ou a indicação de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva da 
prescrição  por  parte  da  Fazenda,  resta  evidente  a  ocorrência  da 
prescrição.
 Neste sentido, pacífico o posicionamento do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  
EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 219, 5º, DO CPC. ENTENDIMENTO 
FIRMADO  NO  JULGAMENTO  DO  RESP  1.100.156/RJ,  
SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. No presente  
caso, o Tribunal regional registrou que, apesar da ausência da data  
da constituição do crédito tributário, a inscrição em dívida ativa se 
deu  em  24/12/2001,  tendo  a  execução  sido  ajuizada  em  5/2/2002.  
Ocorre que a citação do devedor foi frustrada, tendo o Juízo singular  
decretado  a  prescrição  em 10/6/2008.  2.  Conforme cediço,  após  o  
decurso de determinado tempo, sem promoção da parte interessada,  
deve-se  estabilizar  o  conflito,  pela  via  da  prescrição,  impondo  
segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida 
afronta os princípios informadores do sistema tributário. Paralisado o  
processo por mais de 5 (cinco) anos impõe-se o reconhecimento da  
prescrição. 3. A prescrição intercorrente é concernente ao reinício da 
contagem do prazo após a ocorrência de uma causa de interrupção.  
Na  espécie,  a  sentença  foi  prolatada  sem  qualquer  hipótese  de  
interrupção do prazo prescricional, ou seja, não se está a tratar de  
prescrição intercorrente, mas, de prescrição anterior à citação do réu,  
nos moldes preconizados no artigo 219 do Código de Processo Civil.  
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4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1.100.156/RJ, de  
relatoria  do  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  publicado  no  DJe  de  
18/6/2009, submetido ao regime dos recurso repetitivos, consolidou o 
entendimento de que o artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil  
permite a decretação de ofício da prescrição antes da propositura da  
ação, independentemente de intimação da Fazenda Pública. 5. Agravo 
regimental não provido.
(AGRESP  201001534461  AGRESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL  –  1210519;  Relator(a)  BENEDITO 
GONÇALVES; PRIMEIRA TURMA; DJE DATA:10/02/2011) 
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282/STF. 
PRESCRIÇÃO.  DESPACHO  QUE  ORDENOU  A  CITAÇÃO 
PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005.  
NÃO-APLICAÇÃO  DA NOVEL  LEGISLAÇÃO.  OCORRÊNCIA  DO 
LUSTRO PRESCRICIONAL. 1. No tocante a observância do devido 
processo legal e a não juntada do processo administrativo aos autos, é  
inviável  o  seu  exame  por  este  Tribunal  Superior.  Não  houve  
apreciação pelo Tribunal de origem sobre os temas suscitados,  e a  
eventual omissão sequer foi suscitada pela parte ora recorrente por  
meio de embargos declaratórios, o que impossibilita o julgamento do  
recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos  
das Súmulas n. 282/STF. 2. Esta Corte possui entendimento assente no  
sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação  
dada pela LC 118,  de 9 de fevereiro de 2005,  a qual incluiu como  
marco interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação,  
pode ser aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o  
despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em 
vigor, sob pena de retroação da novel legislação. 3. Dessume-se dos 
autos que a inscrição em Dívida Ativa originou-se de lançamento de  
valores devidos a título de IPTU, referente ao período de 7/1/1997 à  
7/5/1997. A constituição do crédito ocorreu em 16.1.2000, a execução  
fiscal foi proposta e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 
28.9.2004 (e-STJ fl.  8),  ou seja,  antes  da entrada em vigor da LC 
118/2005.  Assim,  deve  prevalecer  a  regra  anterior  do  art.  174  do 
CTN, em que considerava a citação pessoal como causa interruptiva  
da prescrição. 4. Recurso especial não provido.
(RESP  201001412035  RESP  -  RECURSO  ESPECIAL  –  1204289;  
Relator(a)  MAURO  CAMPBELL  MARQUES;  SEGUNDA  TURMA;  
DJE DATA:15/10/2010). 
Em consonância com o entendimento já pacífico  adotado pelo STJ, 
também vem decidindo este Tribunal Regional Federal:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO. LC  
Nº  118/2005.  Lei  nº  10.522/02.  PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO DE 
OFÍCIO. ARTIGO 219, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.  
No caso dos autos, o despacho que ordenou a citação é anterior à Lei  
Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de  
09.06.2005), que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho 
do juiz que determinar a citação o efeito interruptivo da prescrição.  
Assim, ante a norma prevista no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, que 
determina que o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a  
prescrição, prevalece a regra do artigo 174, parágrafo único, inciso I,  
do  Código  Tributário  Nacional,  que,  em  sua  redação  original,  
determina que é a citação pessoal feita ao devedor a causa eficaz para 
a  interrupção  da  prescrição.  2.  A  Lei  nº  10.522/02  autoriza  o  
arquivamento das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida  
Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por  
ela cobrados de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00  
(montante atualizado pela Lei nº 11.033/04). Contudo, tal regra não 
torna  imprescritível  a  dívida  fiscal  (sob  pena  de  admitir-se  a  
perpetuação de sua cobrança), vez que prevalece na espécie o artigo  
174 do Código Tributário Nacional, ex vi do artigo 146, III, 'b', da 
Constituição Federal. 3. Transcorridos mais de cinco anos (a partir da  
constituição  definitiva  do  crédito  tributário)  sem  que  se  efetive  a  

citação válida do devedor/responsável  ou se aponte  qualquer outra  
causa  de  interrupção  da  prescrição,  nos  termos  do  artigo  174,  
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, presume-se a inércia 
na persecução do crédito, com a conseqüente extinção da pretensão 
executiva  pertinente,  com base  no  artigo  219,  §  5º,  do  Código  de  
Processo Civil. 4. Recurso desprovido.
(AC 200351015219172 AC - APELAÇÃO CIVEL – 494815; Relator(a)  
Desembargador  Federal  LUIZ  ANTONIO  SOARES;  QUARTA 
TURMA  ESPECIALIZADA;  E-DJF2R  -  Data::06/05/2011  -  
Página::488) 
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso,  com fulcro no 
art. 557, caput, do CPC.
Publique-se e intime-se.
Decorrido,  in  albis,  o prazo recursal,  remetam-se os  autos  à  Vara de 
Origem com as devidas cautelas.
Rio, 26 de setembro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

IV - APELACAO CIVEL  2001.51.01.519211-0
Nº CNJ :0519211-59.2001.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :LA  MAISON  DU  PANE 

PANIFICADORA LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :SÉTIMA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200151015192110)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  UNIÃO/  FAZENDA 
NACIONAL, objetivando reformar a sentença prolatada nos autos da 
execução  fiscal,   proposta  em  face  de  LA  MAISON  DU  PANE 
PANIFICADORA  LTDA  que  julgou  extinto  o  processo,  com 
fundamento no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
A apelante aduziu que que não houve inércia da exequente a ensejar a 
prescrição; que não foi dada ciência à Fazenda Nacional da decisão que 
determinou a suspensão do feito, conforme determina o parágrafo 1º do 
artigo 40; que não foi proferido despacho de arquivamento nos autos, nos 
termos do parágrafo 2º do aludido artigo, bem como não foi dada ciência 
da decisão de arquivamento, momento a partir do qual começaria a fluir o 
prazo prescricional..  Aduz,  ainda,  que “em relação ao débito ora em 
cobrança, cumpre registrar que incide causa legal interruptiva do fluxo 
prescricional, qual seja a adesão do executado ao Parcelamento Especial  
– PAES em 16/07/2003, ressaltando que o referido acordo foi rescindido  
somente em 23/08/2006” 
Sem contrarrazões.
O  Ministério  Público  Federal  afirmou  ser  desnecessária  sua 
intervenção no feito (fls. 71/72).
Relatei. Decido.
Não merece reparo a decisão hostilizada.
Na hipótese vertente, os créditos exequendos constantes da certidão de 
Dívida Ativa referem-se a parcelas não  pagas a título de IRPJ sobre 
lucro  presumido  ano  base/exercício  de  1996/1997,  com vencimento 
mais  recente  em 31/01/1997,   constituído  através  de  declaração  de 
rendimentos, com inscrição em Dívida Ativa em  06/08/1999. 
Apesar da execução fiscal ter sido ajuizada em 23/01/2001, a citação 
não  se  consumou  dentro  do  prazo  de  lei,  pois  a  citação  por  edital 
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ocorreu em 26/07/2002  (fl. 30), quando o prazo prescricional já estava 
encerrado
Também  não  merece  acolhida  a  alegada  interrupção  do  prazo 
prescricional,  em  razão  de  parcelamento  do  débito,  vez  que  os 
documentos trazidos pela Fazenda Nacional (fls.  37 e 63) indicam a 
adesão pelo parcelamento especial – PAES, entretanto não consta que 
o  débito  exequendo  esteja  parcelado,  é  o  que  se  infere  dos  dados: 
“Parcelamentos: 0000” e “Pagamentos: 0000”.
É  irrelevante  para  a  solução  da  causa  a  discussão  sobre  eventual 
interrupção do prazo prescricional em razão do despacho citatório (Lei 
nº 6.830/80, artigo 8º, § 2º, e CTN, artigo 174, parágrafo único, inciso 
I,  com  a  redação  dada  pela  LC  118/2005),  uma  vez  que,  após  a 
suspensão  do  curso  da  execução,  transcorreram  mais  de  oito  anos 
ininterruptos,  sem  que  a  exequente  tenha  promovido  qualquer  ato 
tendente à satisfação de seu crédito.
Com  efeito,  diante  da  nova  sistemática  implementada  pelo  atual 
parágrafo 4º do artigo 40 da LEF (Lei 6.830/1980), acrescentado pela 
Lei 11.051/2004 (artigo 6º), norma processual de aplicação imediata, 
restou  prevista  a  possibilidade  da  decretação  da  prescrição 
intercorrente de ofício, existindo a condição de ser previamente ouvida 
a  Fazenda  Pública.  Precedentes:  (STJ,  REsp  815.711/RS,  Rel.  Min.  
Teori Albino Zavascki, DJ 10.04.2006).
Assim, intimada a Fazenda Pública sobre a possibilidade da decretação 
da  prescrição  intercorrente  de  ofício,  deve  ser  extinto  o  processo 
executório.
Nesse sentido, confiram-se:
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA 
LEI N.
6.830/80.  INTIMAÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA.  CAUSAS 
SUSPENSIVAS  OU  INTERRUPTIVAS  NÃO  ALEGADAS  EM 
APELAÇÃO.  PREJUÍZO  E  NULIDADE  NÃO  CONFIGURADOS.  
ALEGAÇÃO  DE  QUE  NÃO  HOUVE  INÉRCIA  DA  FAZENDA 
PÚBLICA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1.  Nos  termos  do  art.  40,  §  4º  da  Lei  n.  6.830/80,  configura-se  a 
prescrição  intercorrente  quando,  proposta  a  execução  fiscal  e  
decorrido o prazo de suspensão,  o feito permanecer paralisado por  
mais de cinco anos - contados da data do arquivamento -, por culpa  
da parte exequente.
2. A finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art.  
40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição  
de eventuais  causas de suspensão ou interrupção da prescrição do  
crédito tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda 
pública  em  apelação,  não  há  que  se  falar  em  nulidade,  tampouco 
cerceamento de defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade 
Processual e Instrumentalidade das Formas. Precedentes.
3.  O  Tribunal  de  origem  expressamente  consignou  que  o  feito 
permaneceu parado por mais de 17 (dezessete) anos, por inércia da 
Fazenda Pública. Rever tal posicionamento requer o reexame de fatos  
e provas, o que é vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1247737/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA 
LEI  N.  6.830/80.  INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.  CAUSAS 
SUSPENSIVAS  OU  INTERRUPTIVAS  NÃO  ALEGADAS  EM 
APELAÇÃO.  PREJUÍZO  E   NULIDADE  NÃO  CONFIGURADOS.  
ALEGAÇÃO  DE  QUE  NÃO  HOUVE  INÉRCIA  DA  FAZENDA 
PÚBLICA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1.  Nos  termos  do  art.  40,  §  4º  da  Lei  n.  6.830/80,  configura-se  a 
prescrição  intercorrente  quando,  proposta  a  execução  fiscal  e  
decorrido o prazo de suspensão,  o feito permanecer paralisado por  
mais de cinco anos - contados da data do arquivamento -, por culpa  
da parte exequente.
2. A finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art.  

40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição  
de eventuais  causas de suspensão ou interrupção da prescrição do  
crédito tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda 
pública  em  apelação,  não  há  que  se  falar  em  nulidade,  tampouco 
cerceamento de defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade 
Processual e Instrumentalidade das Formas. Precedentes.
3.  O  Tribunal  de  origem  expressamente  consignou  que  o  feito 
permaneceu parado por mais de 17 (dezessete) anos, por inércia da 
Fazenda Pública. Rever tal posicionamento requer o reexame de fatos  
e provas, o que é vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1247737/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).
In casu, o magistrado a quo determinou o arquivamento dos autos (fls. 
16  e  25  ),  e  a  Fazenda  Nacional  foi  devidamente  cientificada. 
Posteriormente, intimada a se manifestar, na forma prevista no § 4º do 
artigo  40  da  Lei  nº.  6.830/80  (fl.  28),  a  credora  não  demonstrou 
qualquer  causa  suspensiva  ou  interruptiva  o  prazo  prescricional.  Os 
autos foram conclusos e foi prolatada a sentença extintiva.
Destaco que entre a data do despacho de suspensão do processo e a da 
prolação da sentença transcorreram mais de oito anos ininterruptos. 
Nem se diga que não houve inércia da credora. É ônus da exeqüente 
informar corretamente o local onde o executado pode ser encontrado 
para receber a citação, assim como a localização dos bens passíveis de 
penhora, o que não ocorreu antes de esgotado o prazo prescricional.
A Fazenda Nacional, com facilidade, poderia ter realizado pesquisa em 
catálogo telefônico, nos Distribuidores Judiciais, na Junta Comercial, 
na  repartição  do  Imposto  de  Renda,  nos  cartórios  de  registro  de 
imóveis,  demonstrando,  assim, ter praticado qualquer ato tendente à 
localização do devedor e de bens a serem penhorados. A credora, em 
verdade, nada diligenciou.
Nos termos dos arts. 156, V, e 113, § 1º, do CTN, a prescrição extingue 
o crédito  tributário  e a própria obrigação tributária,  e não apenas o 
direito de ação, o que possibilita o seu reconhecimento ex officio, como 
ocorre  com  a  decadência.  O  próprio  legislador  reconheceu 
expressamente essa possibilidade, ao introduzir o § 4º, no artigo 40, da 
Lei de Execuções Fiscais.
Trata-se  de  norma  de  natureza  processual,  de  aplicação  imediata, 
alcançando inclusive os processos em curso.
Nesse  sentido,  é  o  entendimento  firmado  pelo  Egrégio  Superior 
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO 
RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO SOBRE O DISPOSTO 
NO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL.  PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos da antiga redação do art. 219, § 5º, do CPC, "não se  
tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da  
prescrição e decretá-la de imediato". Desse modo, a orientação desta  
Corte  firmou-se  no  sentido  de  que  a  prescrição  não  podia  ser  
decretada de ofício pelo juiz quando a questão versava sobre direito  
patrimonial. Acrescente-se que após a edição da Lei 11.280/2006, que 
deu nova redação ao art. 219, § 5º, do CPC, "o juiz pronunciará, de  
ofício, a prescrição".
2.  No  entanto,  em sede de  execução  fiscal,  após o  advento da  Lei  
11.051/2004,  a  qual  introduziu  o  §  4º  no  art.  40 da Lei  6.830/80,  
passou-se  a  admitir  a  decretação  de  ofício  da  prescrição  
intercorrente, depois da prévia oitiva da Fazenda Pública.
Ressalte-se que, "tratando-se de norma de natureza processual, tem  
aplicação  imediata,  alcançando  inclusive  os  processos  em  curso"  
(REsp 853.767/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de  
11.9.2006). Assim, a decretação, de ofício, na execução fiscal, deve  
ocorrer nos moldes da novel redação do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80,  
ou  seja,  condiciona-se  ao  cumprimento  da  exigência  prevista  no  
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preceito legal referido.
3. Na hipótese, não satisfeita a condição em comento — prévia oitiva  
da Fazenda Pública —, mostra-se inviável decretar-se, desde logo, a  
prescrição,  sem prejuízo  da  aplicação  da  legislação  superveniente,  
desde que cumprida a condição mencionada.
4. Embargos de divergência desprovidos.
(EREsp  699016/PE,  Rel.  Ministra   DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 17/03/2008)
TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CDA 
QUE ENGLOBA NUM ÚNICO VALOR A COBRANÇA DE MAIS DE 
UM EXERCÍCIO.  NULIDADE.  PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO DE 
OFÍCIO. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA 
LEI 11.051/2004.
1. É nula a CDA que engloba num único valor a cobrança de mais de  
um exercício:  Precedentes:  REsp  733.432/RS,  1ª  Turma,  Min.  José  
Delgado, DJ de 08.08.2005; REsp 819678/RS, 2ª Turma, Min. João  
Otávio Noronha, DJ de 08.05.2006.
2.  A  jurisprudência  do  STJ  sempre  foi  no  sentido  de  que  "o  
reconhecimento da  prescrição nos  processos  executivos  fiscais,  por 
envolver direito  patrimonial,  não pode ser feita  de ofício pelo juiz,  
ante  a  vedação prevista  no art.  219,  §  5º,  do Código de Processo  
Civil" (RESP 655.174/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de  
09.05.2005).
3. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80),  
acrescentado  pela  Lei  11.051,  de  30.12.2004  (art.  6º),  viabiliza  a 
decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a 
única  condição  de  ser  previamente  ouvida  a  Fazenda  Pública,  
permitindo-lhe argüir  eventuais causas suspensivas ou interruptivas  
do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual,  
tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso,  
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por  
analogia, à hipótese dos autos.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp  853767/RS,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 240).
No  que  tange  a  observância  do  requisito  formal   consistente  na 
inexistência de intimação de despacho de arquivamento – a partir do 
qual começaria a contar o prazo prescricional,  o Eg.  STJ pacificou 
entendimento no sentido de que o arquivamento é automático e decorre 
do transcurso do prazo de um ano da suspensão,  razão pela  qual  é 
prescindível  o  despacho  de  arquivamento.  Vejam-se  o  teor  do 
enunciado da Súmula 314 do STJ, in verbis:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o  
processo por um ano,  findo o qual se inicia o prazo da prescrição  
qüinqüenal intercorrente”.
Vejam-se, também, os seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO. ARTIGO 40, § 4º, DA 
LEF. SUSPENSÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. PRESCINDIBILIDADE.
1.  Tratando-se  de  execução  fiscal,  a  partir  da  Lei  nº  11.051,  de 
29.12.2004, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, pode  
o juiz decretar de ofício a prescrição, após ouvida a Fazenda Pública  
exequente.
2. "Prescindível a intimação do credor da suspensão da execução por  
ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo,  
decorrência  automática  do  transcurso  do  prazo  de  um  ano  de  
suspensão e termo inicial da prescrição" (REsp 983155/SC, Rel. Min.  
Eliana Calmon, DJe 01/09/2008).
3. Recurso especial não provido”.
(REsp  1129574/MG,  Rel.  Ministro   CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).
“TRIBUTÁRIO  –  EXECUÇÃO  FISCAL  –  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE  –  POSSIBILIDADE  DE  DECRETAÇÃO  DE 

OFÍCIO  PELO  JUIZ,  APÓS  MANIFESTAÇÃO  DA  FAZENDA 
PÚBLICA  –  PRESCINDIBILIDADE  DO  DESPACHO  DE 
ARQUIVAMENTO  –  ARQUIVAMENTO  AUTOMÁTICO 
DECORRENTE DO TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO DE 
SUSPENSÃO – SÚMULA 83/STJ.
1. Com o advento da Lei n. 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o §  
4º ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, tornou-se possível a decretação ex  
officio  da  prescrição  intercorrente  pelo  juiz,  após  ouvido  o 
representante da Fazenda Pública.
2. Consigne-se que a discussão aventada concentra-se na observância  
de  requisito  formal,  qual  seja  a  inexistência  de  despacho  de  
arquivamento  -  a  partir  do  qual  começaria  a  fluir  a  contagem do  
prazo  prescricional.  O  arquivamento  é  automático  e  decorre  do 
transcurso  do  prazo  de  um  ano  de  suspensão,  razão  pela  qual  
desnecessário o despacho de arquivamento. Precedentes.
3.  A  instância  a  quo  decidiu  de  acordo  com  jurisprudência  desta  
Corte,  de  modo  que  se  aplica,  à  espécie,  o  enunciado  da  Súmula 
83/STJ.
Agravo regimental improvido”.
(AgRg no  Ag 1287025/CE,  Rel.  Ministro   HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010).
Dessa  forma,  decorridos  mais  de  cinco  anos  entre  a  constituição 
definitiva do crédito tributário e a citação por edital, resta evidente a 
ocorrência da prescrição.
Diante do exposto,  nego seguimento ao recurso e à remessa necessária, 
com fulcro no art. 557, caput,  do Código de Processo Civil.
Publique-se e intime-se.
Decorrido,  in  albis,  o prazo recursal,  remetam-se os  autos  à  Vara de 
Origem com as devidas cautelas.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator
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THEOPHILO MIGUEL
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APELADO :CASA  DAS  NOVIDADES  DE 

LEGUMES FRUTAS LTDA E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
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EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
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D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível de sentença que,  reconhecendo de ofício a 
prescrição do crédito tributário, julgou extinto o processo, na forma do 
art. 269, inciso IV, do CPC.
Alega a apelante, em síntese, a inaplicabilidade da Lei 11.051/2004 as 
ações ajuizadas antes de sua vigência; que restaram violados o § 4º do art. 
40 da Lei 6.830/80, vez que não houve oitiva da Fazenda Pública, bem 
como preceitos constitucionais quando da aplicação da Lei 10.522/02.
Sem contrarrazões.
O  Ministério  Público  Federal  afirmou  ser  desnecessária  sua 
intervenção no feito (fl. 48).
Relatei. Decido: 
Não merece reparo a decisão hostilizada.
Nos termos dos arts. 156, V, e 113, § 1º, do CTN, a prescrição extingue 
o crédito  tributário  e a própria obrigação tributária,  e não apenas o 



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

31

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

31

direito de ação, o que possibilita o seu reconhecimento ex officio, como 
ocorre  com  a  decadência.  O  legislador  apenas  reconheceu 
expressamente essa possibilidade, ao introduzir o § 4º, no artigo 40, da 
Lei de Execuções Fiscais.
Trata-se  de  norma  de  natureza  processual,  de  aplicação  imediata, 
alcançando inclusive os processos em curso. Nesse sentido, confiram-
se:
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO 
RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO SOBRE O DISPOSTO 
NO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL.  PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos da antiga redação do art. 219, § 5º, do CPC, "não se  
tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da  
prescrição e decretá-la de imediato". Desse modo, a orientação desta  
Corte  firmou-se  no  sentido  de  que  a  prescrição  não  podia  ser  
decretada de ofício pelo juiz quando a questão versava sobre direito  
patrimonial. Acrescente-se que após a edição da Lei 11.280/2006, que 
deu nova redação ao art. 219, § 5º, do CPC, "o juiz pronunciará, de  
ofício, a prescrição".
2.  No  entanto,  em sede de  execução  fiscal,  após o  advento da  Lei  
11.051/2004,  a  qual  introduziu  o  §  4º  no  art.  40 da Lei  6.830/80,  
passou-se  a admitir  a  decretação  de  ofício  da  prescrição 
intercorrente, depois da prévia oitiva da Fazenda Pública.
Ressalte-se que, "tratando-se de norma de natureza processual, tem  
aplicação  imediata,  alcançando  inclusive  os  processos  em  curso"  
(REsp 853.767/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de  
11.9.2006). Assim, a decretação, de ofício, na execução fiscal, deve  
ocorrer nos moldes da novel redação do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80,  
ou  seja,  condiciona-se  ao  cumprimento  da  exigência  prevista  no  
preceito legal referido.
3. Na hipótese, não satisfeita a condição em comento — prévia oitiva  
da Fazenda Pública —, mostra-se inviável decretar-se, desde logo, a  
prescrição,  sem prejuízo  da  aplicação  da  legislação  superveniente,  
desde que cumprida a condição mencionada.
4. Embargos de divergência desprovidos.
(EREsp  699016/PE,  Rel.  Ministra  DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 17/03/2008).
TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CDA 
QUE ENGLOBA NUM ÚNICO VALOR A COBRANÇA DE MAIS DE 
UM EXERCÍCIO.  NULIDADE.  PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO DE 
OFÍCIO. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA 
LEI 11.051/2004.
1. É nula a CDA que engloba num único valor a cobrança de mais de  
um exercício:  Precedentes:  REsp  733.432/RS,  1ª  Turma,  Min.  José  
Delgado, DJ de 08.08.2005; REsp 819678/RS, 2ª Turma, Min. João  
Otávio Noronha, DJ de 08.05.2006.
2.  A  jurisprudência  do  STJ  sempre  foi  no  sentido  de  que  "o  
reconhecimento da  prescrição nos  processos  executivos  fiscais,  por 
envolver direito  patrimonial,  não pode ser feita  de ofício pelo juiz,  
ante  a  vedação prevista  no art.  219,  §  5º,  do Código de Processo  
Civil" (RESP 655.174/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de  
09.05.2005).
3. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80),  
acrescentado  pela  Lei  11.051,  de  30.12.2004  (art.  6º),  viabiliza  a 
decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a 
única  condição  de  ser  previamente  ouvida  a  Fazenda  Pública,  
permitindo-lhe argüir  eventuais causas suspensivas ou interruptivas  
do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual,  
tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso,  
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por  
analogia, à hipótese dos autos.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp  853767/RS,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  

PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 240).
No  que  tange  a  observância  do  requisito  formal  consistente  na 
inexistência de intimação de despacho de arquivamento – a partir do 
qual  começaria  a  contar  o  prazo prescricional,  o  Eg.  STJ pacificou 
entendimento no sentido de que o arquivamento é automático e decorre 
do transcurso do prazo de um ano da suspensão,  razão pela  qual  é 
prescindível  o  despacho  de  arquivamento.  Vejam-se  o  teor  do 
enunciado da Súmula 314 do STJ, in verbis:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o  
processo por um ano,  findo o qual se inicia o prazo da prescrição  
qüinqüenal intercorrente”.
Vejam-se, também, os seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO. ARTIGO 40, § 4º, DA 
LEF. SUSPENSÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. PRESCINDIBILIDADE.
1.  Tratando-se  de  execução  fiscal,  a  partir  da  Lei  nº  11.051,  de 
29.12.2004, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, pode  
o juiz decretar de ofício a prescrição, após ouvida a Fazenda Pública  
exequente.
2. "Prescindível a intimação do credor da suspensão da execução por  
ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo,  
decorrência  automática  do  transcurso  do  prazo  de  um  ano  de  
suspensão e termo inicial da prescrição" (REsp 983155/SC, Rel. Min.  
Eliana Calmon, DJe 01/09/2008).
3. Recurso especial não provido”.
(REsp  1129574/MG,  Rel.  Ministro   CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 29/04/2010).
“TRIBUTÁRIO  –  EXECUÇÃO  FISCAL  –  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE  –  POSSIBILIDADE  DE  DECRETAÇÃO  DE 
OFÍCIO  PELO  JUIZ,  APÓS  MANIFESTAÇÃO  DA  FAZENDA 
PÚBLICA  –  PRESCINDIBILIDADE  DO  DESPACHO  DE 
ARQUIVAMENTO  –  ARQUIVAMENTO  AUTOMÁTICO 
DECORRENTE DO TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO DE 
SUSPENSÃO – SÚMULA 83/STJ.
1. Com o advento da Lei n. 11.051, de 29.12.2004, que acrescentou o §  
4º ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, tornou-se possível a decretação ex  
officio  da  prescrição  intercorrente  pelo  juiz,  após  ouvido  o 
representante da Fazenda Pública.
2. Consigne-se que a discussão aventada concentra-se na observância  
de  requisito  formal,  qual  seja  a  inexistência  de  despacho  de  
arquivamento  -  a  partir  do  qual  começaria  a  fluir  a  contagem do  
prazo  prescricional.  O  arquivamento  é  automático  e  decorre  do 
transcurso  do  prazo  de  um  ano  de  suspensão,  razão  pela  qual  
desnecessário o despacho de arquivamento. Precedentes.
3.  A  instância  a  quo  decidiu  de  acordo  com  jurisprudência  desta  
Corte,  de  modo  que  se  aplica,  à  espécie,  o  enunciado  da  Súmula 
83/STJ.
Agravo regimental improvido”.
(AgRg no  Ag 1287025/CE,  Rel.  Ministro   HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010).
Noutro giro, cumpre ressaltar que a hipótese prevista no art. 20 da Lei 
nº  10.522/2002,  o  qual  determina  o  arquivamento  sem  baixa  das 
execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tem o 
condão de suspender a fluência do prazo prescricional, tendo em vista 
caber  somente  à  lei  complementar  dispor  sobre  esse  instituto. 
Prevalência do art. 174 do CTN.
A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido da aplicabilidade do 
artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830 aos casos em que o arquivamento da 
execução  fiscal  seja  fundamentado  no  art.  20 da Lei  nº  10.522,  de 
2002. Confiram-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. LEI 11.033/2004.  
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CTN, ART. 156, V. INTIMAÇÃO 
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DO FISCO.
1 - O art. 20 da Lei nº 10.522 , de 19 de julho de 2002 (conversão da  
Medida  Provisória  nº  2.176/2001-79)  previa  o  arquivamento,  sem 
baixa na distribuição,  das execuções fiscais  com valor  consolidado 
igual ou inferior a R$ 2.500,00. O art. 21, da Lei 11.033/2004, alterou 
esse valor para R$ 10.000,00.
2 - Suspenso o feito por ser o valor executado inferior a R$ 2.500,00 e  
decorrido  o  prazo  de  cinco  anos  da  data  do  arquivamento,  sem  
apuração  de  qualquer  outro  crédito  contra  o  executado  é  de  ser  
reconhecida  a  prescrição  intercorrente,  pois  não  há  hipótese  de 
imprescritibilidade da execução.
3 - A prescrição, declarada de ofício, encontra cogência no art. 156,  
V,  do  CTN,  mesmo porque  o último bastião impeditivo,  quando se  
tratasse de direitos patrimoniais, foi removido com a nova redação do  
art. 219, § 5º, do CPC, dada pela Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de  
2006, cujo art. 11 também revogou expressamente o art. 194 da Lei nº  
10.406/2002 (Novo Código Civil), que vedava o suprimento pelo juiz,  
de ofício, da alegação de prescrição.
4 - No § 4º do art. 40 da LEF, introduzido pela Lei nº 11.051/2004, a  
expressão  "depois  de  ouvida  a  Fazenda  Pública",  não  veda  a  
declaração  da  prescrição,  de  ofício,  pelo  juiz,  antes  de  intimar  a 
Fazenda  Pública,  porque  se  trata  de  matéria  de  ordem  pública  e 
modalidade de extinção do crédito tributário, previsto no art. 156, V,  
do CTN, não adstrito à conveniência do Fisco.
5 - Tem aquela locução a finalidade de informar o transcurso do prazo  
qüinqüenal, para possibilitar argüição de possíveis causas suspensivas 
ou interruptivas da prescrição intercorrente (CTN, arts.  151 e 174,  
parágrafo único).
6 - A apelação da sentença extintiva da execução fiscal não pode se  
limitar  apenas  a  acenar  ofensa  ao  art.  40,  §  4º,  da  LEF,  sem  
demonstrar  concretamente  a  existência  de  causa  suspensiva  ou  
interruptiva da prescrição,  porque resultará na anulação estéril  de  
provimento judicial válido, apenas para satisfazer formalidade legal  
sem  nenhum  objetivo  prático  ou  resultado  útil,  em  prejuízo  dos 
princípios da efetividade e celeridade processuais.
4 - Apelação improvida.
(TRF4,  AC  1996.71.06.000870-1,  Primeira  Turma,  Relator  Des.  
Federal Álvaro Eduardo Junqueira, publicado em 22/11/2006).
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  LEI  Nº  
11.051/2004.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE 
DESDE  QUE  OUVIDA  PREVIAMENTE  A  FAZENDA  PÚBLICA.  
EXTENSÃO  DA  NORMA  À  HIPÓTESE  DO  ART.  20  DA  LEI  Nº 
10.522 /02.
1. O parágrafo 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, acrescentado pela Lei  
11.051,  de  30.12.2004,  permite  a  decretação  da  prescrição 
intercorrente  por  iniciativa  judicial,  com  a  única  condição  de  ser  
previamente  ouvida a Fazenda Pública,  afastando a  jurisprudência 
anterior dos tribunais de que a prescrição intercorrente em matéria  
tributária não podia ser declarada de ofício.
2.  Tratando-se  de  norma  de  natureza  processual,  tem  aplicação  
imediata, alcançando inclusive os processos em curso.
3. Caso em que a formalidade de prévia oitiva da Fazenda Pública  
restou observada, viabilizando o decreto de prescrição.
(TRF4,  AC  1997.71.00.012225-0,  Segunda  Turma,  Relator  Des.  
Federal Dirceu de Almeida Soares, publicado em 10/01/2007).
Assim, desde que decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, é 
irrelevante  o  fato  de ter o  arquivamento  ocorrido em face do baixo 
valor da execução ou de não terem sido encontrados bens passíveis de 
penhora.
In casu, a União/Fazenda Nacional requereu a suspensão do feito, com 
base  no  art.  40  da  Lei  6.830/80  (fls.  28),  o  que  foi  deferido  pelo 
magistrado  a quo que determinado suspensão do curso da execução e 
após um ano o arquivamento do feito (fl. 30), sendo  União/Fazenda 
Nacional devidamente intimada. 

Verifica-se, outrossim, que entre a data do arquivamento dos autos (fl. 
30) e a da prolação da sentença (fl. 38) transcorreram mais de oito anos 
ininterruptos, sendo o crédito tributário atingido pela prescrição.
Por fim, cumpre frisar que com a edição da Lei nº 11.960, de 29 de 
junho  de  2009,  que  incluiu  o  parágrafo  5º  no  artigo  40  da  Lei  nº 
6.830/80,  tornou  desnecessária  a  manifestação  prévia  da  Fazenda 
Pública,  prevista  no  artigo  4º  desse  mesmo  artigo,  “no  caso  de 
cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato  
do Ministro de Estado da Fazenda”. Confiram-se:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for  
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair  
a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
[...]
§  4º  Se  da  decisão  que  ordenar  o  arquivamento  tiver  decorrido  o  
prazo  prescricional,  o  juiz,  depois  de  ouvida  a  Fazenda  Pública,  
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la  
de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).
§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste  
artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja  
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.  
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).
Nesse sentido, é exemplo o seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
TRIBUTO  SUJEITO  A  LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO. 
CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO.  ENTREGA  DA  DECLARAÇÃO.  
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA APÓS  
O LUSTRO PRESCRICIONAL.  AJUIZAMENTO  TEMPESTIVO DA 
AÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PROCESSO ARQUIVADO A 
PEDIDO  DO  EXEQUENTE  POR  LAPSO  SUPERIOR  A  CINCO  
ANOS.  PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE  CONFIGURADA.  
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE 
DE  PRÉVIA  OITIVA  DA  FAZENDA  PÚBLICA  (ART.  40,  
PARAGRAFO 5º, LEF). DÍVIDA INFERIOR A MIL REAIS. 1. Trata-
se de execução fiscal extinta com fulcro no art. 269, IV, do CPC, ante  
o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva da Fazenda 
Pública. 2. Na hipótese, constituído o tributo em 25.09.1995, é de se 
reconhecer a inocorrência da prescrição da pretensão executiva, haja  
vista  que  a  citação  editalícia  da  pessoa  jurídica  (24.10.2001)  
retroagiu  à  data  de  ajuizamento  da  ação  fiscal  (30.06.2000),  nos  
termos do parágrafo 1º do artigo 219 do CPC, conforme entendimento  
consignado pela Primeira Seção do STJ,  no julgamento do recurso  
especial  representativo  de  controvérsia  de  nº.  1.120.295-SP,  de  
relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Por outro lado, o efeito translativo 
do recurso de apelação remete ao órgão ad quem o conhecimento de  
matéria não recorrida, mas sobre a qual o Poder Judiciário tenha o  
dever de ofício de examinar, a exemplo da prescrição intercorrente,  
por constituir questão de ordem pública. 4. O Superior Tribunal de  
Justiça, ao julgar o REsp nº. 1.102.554-MG, sob o rito de recursos  
repetitivos  (art.  543-C  do  CPC),  sufragou  o  entendimento  de  que  
incide a regra da prescrição intercorrente (art. 40, parágrafo 4º, da  
Lei nº. 6830/1980) mesmo na hipótese de arquivamento da execução 
fiscal em razão do valor irrisório, na forma prevista no art. 20 da Lei  
nº.  10522/2002.  5.  A  teor  do  parágrafo  5º  do  art.  40  da  LEF, 
acrescentado pela Lei nº. 11960/09 e regulamentado pela Portaria nº.  
227  de  8  de  março  de  2010,  da  PGFN,  a  manifestação  prévia  da  
Fazenda  Pública  prevista  no  parágrafo  4o  do  referido  artigo  será 
dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior a  
R$10.000,00  (dez  mil  reais).  6.  No  caso  dos  autos,  arquivada  a  
execução fiscal, a pedido da exequente, nos termos do art. 20 da Lei  
nº.  10522/2002, em 23.07.2003, o feito manteve-se paralisado até a  
prolação da sentença extintiva em 03.11.2010, restando patente, pois,  
a  configuração dos pressupostos  necessários  ao reconhecimento de 
ofício  da  prescrição  intercorrente  do  crédito  fiscal,  cujo  valor  
consolidado em 21.07.2010 corresponde a R$ 505,72 (quinhentos e  
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cinco reais e setenta e dois centavos). Reconhecimento, de ofício, da  
prescrição intercorrente com respaldo no parágrafo 5º do art. 219 do  
CPC c/c art. 40 da LEF, mantendo a extinção da execução fiscal sob  
fundamento diverso. Apelação
Trf-  5  AC  200581020060044,  Desembargador  Federal  José  Maria 
Lucena, DJE - Data::28/04/2011 - Página::27
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso,  com fulcro no 
art. 557, caput, do CPC.
Publique-se e intime-se.
Decorrido,  in  albis,  o prazo recursal,  remetam-se os  autos  à  Vara de 
Origem com as devidas cautelas.
Rio de Janeiro, 27  de setembro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.012891-9
Nº CNJ :0012891-12.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :J.G.GARCIA DE SOUZA - 

ADVOGADOS
ADVOGADO :AUGUSTO  BARBOSA  MOREIRA  DE 

CARVALHO E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200051010069882)

D E C I S Ã O
 Intime-se  a  agravante  acerca  do  teor  do  ofício  nº 
OTA.0019.000478-3/2011,  oriundo  da  19ª  Vara  Federal/RJ  (fls. 
187/191)..
Rio, 27 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

BOLETIM: 119411    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014248-9
Nº CNJ :0014248-90.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :EVA MARAS
ADVOGADO :EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ (9700681122)

DESPACHO
Fl. 214 v. 
Defiro a dilação do prazo de 20 (vinte) dias, conforme requerido.
Após, voltem-me conclusos, com urgência.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada

Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.10.001386-5
Nº CNJ :0001386-69.2000.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE 

LTDA E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200051100013865)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA E 
OUTROS, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo, às fls. 111/113, reconhecendo a prescrição do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
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de Justiça.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.10.002598-3
Nº CNJ :0002598-28.2000.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE 

LTDA E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200051100025983)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA E 
OUTROS, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  21/23,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de Justiça.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.10.003556-3
Nº CNJ :0003556-14.2000.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE 

LTDA E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200051100035563)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA E 
OUTROS, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  63/65,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
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PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de Justiça.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.10.003557-5
Nº CNJ :0003557-96.2000.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE 

LTDA E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200051100035575)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA E 
OUTROS, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  19/21,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 

admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de Justiça.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2002.51.10.004191-2
Nº CNJ :0004191-24.2002.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE 

LTDA E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
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(200251100041912)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de SUTIL PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA E 
OUTROS, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  30/32,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de Justiça.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2003.51.01.543602-0
Nº CNJ :0543602-10.2003.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :PRESENCA EM COMUNICACAO E 

PUBLICIDADE LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200351015436020)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  PRESENÇA  EM  COMUNICAÇÃO  E 
PUBLICIDADE LTDA, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo, à fl.  27, reconhecendo a prescrição intercorrente dos 
créditos tributários, extinguiu a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, que em diversas 
ocasiões a executada solicitou o parcelamento do débito, situação que 
provoca a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, 
parágrafo único, IV do CTN. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece provimento.
O caso em análise versa sobre apelação de sentença que determinou a 
extinção  do  processo,  baseando-se  no  reconhecimento  de  ofício  da 
prescrição intercorrente.
No caso dos autos,  o despacho de arquivamento dos autos, sem baixa 
na distribuição, data de 14/09/2005 (fl.  25) e a sentença extintiva de 
08/06/2011 (fl. 27).
A previsão do § 4º do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, autoriza 
o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente após o decurso 
do prazo prescricional, que tem início com o arquivamento dos autos, 
sem baixa na distribuição. 
A Lei  11.280,  de 16/02/2006,  com vigência  a partir  de 17/05/2006, 
alterou a  redação do parágrafo  5º  do art.  219,  do CPC, de modo a 
permitir o conhecimento de ofício da prescrição em relação a qualquer 
matéria. 
Por sua vez, para efeito de caracterização de prescrição intercorrente, é 
assente  na  jurisprudência  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  que 
bastaria a paralisação por mais de cinco anos, independentemente da 
natureza da dívida tributária, por força do art. 174 do CTN. Vejamos:
“RECURSO  ESPECIAL.  ALÍNEAS  "A"  E  "C".  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  ARQUIVAMENTO. INÉRCIA POR MAIS DE 
CINCO  ANOS.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83.
No  caso  em  comento,  suspensa  a  execução  por  mais  de  um  ano, 
decorreu mais de um qüinqüênio da data do arquivamento sem baixa 
(fl.  116),  razão pela qual o processo foi  extinto com julgamento de 
mérito pela prescrição intercorrente.
É  certo  que  o  artigo  40,  §  2º,  da  LEF  deve  ser  aplicado  à  luz  do 
disposto no artigo 174 do CTN. Como bem lembrou o ilustre Ministro 
Francisco  Peçanha  Martins,  o  "art.  40  da  Lei  6.830/80  deve  ser 
interpretado  em  sintonia  com  o  art.  174/CTN,  sendo  inadmissível 
estender-se  o  prazo  prescricional  por  tempo  indeterminado"  (Resp 
233.345/AL, DJU 06.11.00).
Recurso especial não-conhecido.”
(Resp  418.160/RO,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto;  DJ 
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04/04/2005, v.u.). 
Seria necessário, para a ocorrência da prescrição intercorrente, que não 
houvesse  suspensão  ou  interrupção  do  prazo  prescricional  naquele 
período de 5 (cinco) anos de arquivamento do feito.  
Verifica-se,  entretanto,  da  leitura  dos  autos,  que  houve  inclusão  de 
pagamento  referente  a  PAEX  em  02/12/2009  e  negociação  de 
parcelamento com base na Lei 11.941/2009 na data de 03/12/2009 (fl. 
32),  ocorrências  que  acabaram  por  interromper  o  fluxo  do  praxo 
prescricional, conforme o disposto no art. 174, parágrafo único, IV do 
CTN.
Com  a  interrupção  do  fluxo  do  prazo  prescricional,  a  partir  do 
pagamento de parcela do débito e ingresso em novo parcelamento, não 
transcorreu  o  período  de  5  (cinco)  anos  de  arquivamento  do  feito, 
conforme estabelece o art. 40 , § 4º da Lei 6.830/80.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS 
DE DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.  PEDIDO  DE  PARCELAMENTO.  ART.  174, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  IV,  DO  CTN.  INTERRUPÇÃO  DA 
PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 168/STJ.
1.  A  prescrição  interrompe-se  por  qualquer  ato,  judicial  ou 
extrajudicial,  que  constitua  em  mora  o  devedor;  como  exemplo,  o 
preenchimento  de  termo  de  confissão  de  dívida  para  fins  de 
parcelamento do débito que, nos termos do art. 174, parágrafo único, 
do CTN, recomeça a fluir por inteiro.
2.  Precedentes:  AgRg  no  Ag  1.222.567/RS,  Rel.  Min.  Humberto 
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  12.3.2010;  REsp  1.223.420/RS,  Rel. 
Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  15.3.2011;  REsp 
1.210.340/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.11.2010; AgRg no 
Ag 976.652/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 
14.9.2009;  REsp  945.956/RS,  Rel.  Min.  José  Delgado,  Primeira 
Turma, DJ 19.12.2007.
3.  Incidência  da  Súmula  168/STJ:  "não  cabem  embargos  de 
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo 
sentido do acórdão embargado".
Agravo regimental improvido.
(AgRg  nos  EREsp  1037426/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  25/05/2011,  DJe 
01/06/2011)
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO 
TRIBUTÁRIO.  AÇÃO DECLARATÓRIA.  ÓBICE DO RECURSO. 
INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. 
CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Em sede de agravo regimental, não se conhece de alegações que não 
foram objeto  de  impugnação  específica  e  estranhas  à  motivação  da 
decisão agravada, por vedada a inovação de fundamento.
2.  O  parcelamento  do  débito  fiscal  constitui  causa  interruptiva  da 
prescrição, por força do disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso 
IV, do Código Tributário Nacional.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.
(AgRg  no  REsp  1215174/GO,  Rel.  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010,  DJe 
02/02/2011)
TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  A 
EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA  E  PEDIDO  DE 
PARCELAMENTO.  CAUSA  INTERRUPTIVA.  AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  Não  há  omissão  se  o  aresto  impugnado  guardou  observância  ao 
princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais na medida em 
que  analisou  suficientemente  a  controvérsia  dos  autos,  no  caso,  a 
nulidade da sentença e das Certidões de Dívida Ativa.
2.  O prazo prescricional  é  interrompido  pela  confissão  e  pedido de 

parcelamento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 739.375/RS,  Rel.  Ministro   MAURO CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/05/2009,  DJe 
12/06/2009)
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação da União Federal, nos termos do 
art.  557,  do  CPC,  para,  afastando  a  decretação  de  prescrição, 
determinar o prosseguimento da execução fiscal.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  1999.51.10.761322-5
Nº CNJ :0761322-18.1999.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :MAD SQUID IND/ COM/ REPRENT 

ROUPAS LTDA ME E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(9907613223)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  MAD  SQUID  IND/  COM/  REPRESENT 
ROUPAS LTDA ME E OUTROS, objetivando a cobrança de crédito 
tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  63/64,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
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23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de  Justiça,  sendo  certo  que  no  período  de  suspensão  do  feito  a 
exeqüente empenhou-se no sentido de impulsionar a execução fiscal.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  1999.51.10.759262-3
Nº CNJ :0759262-72.1999.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :MAD SQUID IND/ COM/ REPRENT 

ROUPAS LTDA ME E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(9907592625)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  MAD  SQUID  IND/  COM/  REPRESENT 
ROUPAS LTDA ME E OUTROS, objetivando a cobrança de crédito 
tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  35/36,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 

pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de  Justiça,  sendo  certo  que  no  período  de  suspensão  do  feito  a 
exeqüente empenhou-se no sentido de impulsionar a execução fiscal.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  1999.51.10.761323-7
Nº CNJ :0761323-03.1999.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :MAD SQUID IND/ COM/ REPRENT 

ROUPAS LTDA ME E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(9907613231)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  MAD  SQUID  IND/  COM/  REPRESENT 
ROUPAS LTDA ME E OUTROS, objetivando a cobrança de crédito 
tributário.
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O Juízo  a quo,  às  fls.  37/38,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de  Justiça,  sendo  certo  que  no  período  de  suspensão  do  feito  a 
exeqüente empenhou-se no sentido de impulsionar a execução fiscal.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  1999.51.10.759261-1
Nº CNJ :0759261-87.1999.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA

APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APELADO :MAD SQUID IND/ COM/ REPRENT 
ROUPAS LTDA ME E OUTROS

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(9907592617)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  MAD  SQUID  IND/  COM/  REPRESENT 
ROUPAS LTDA ME E OUTROS, objetivando a cobrança de crédito 
tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  28/29,  reconhecendo a  prescrição  do crédito 
tributário,  julgou extinta a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se,  da  leitura  dos  autos,  que  não  restou  caracterizada  nos 
autos,  em nenhum momento,  a  inércia  da  exeqüente,  que  procurou 
diligenciar com os meios ao seu dispor para localizar o devedor e bens 
capazes de satisfazer o seu crédito.
Se a demora na citação decorre de dificuldades quanto à localização do 
executado ou em virtude da ineficiência do aparelho judicial,  não se 
pode  prejudicar  a  exeqüente  por  essas  circunstâncias,  com  o 
reconhecimento da prescrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL  PARALISADA. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RECONHECIMENTO.  DEMORA  NA  CITAÇÃO  NÃO 
IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.
1. É aplicável às execuções fiscais o entendimento da Súmula 106 do 
STJ,  segundo  a  qual  "Proposta  a  ação  no  prazo  fixado  para  o  seu 
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça,  não  justifica  o  acolhimento  da  argüição  de  prescrição ou 
decadência".  Precedentes:  REsp  176365/CE,  2ª  T.,  Ministro  Castro 
Meira,  DJ  de  16.11.2004,  REsp  242838/PR,  2ª  T.,  Ministra  Nancy 
Andrighi, DJ de de 11.09.2000 e AgRg no Ag 198807/RS, 2ª T, DJ de
23.11.1998
3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp  708186  /  SP,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Ministro  TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.04.2006 p. 246).
Vale ressaltar, a propósito, que a demora do executivo é imputável, em 
sua maior parte, aos mecanismos do próprio judiciário, nos termos da 
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
Por outro lado, tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, de modo a 
justificar a extinção do processo executivo, uma vez que os autos não 
permaneceram arquivados, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal 
de  Justiça,  sendo  certo  que  no  período  de  suspensão  do  feito  a 
exeqüente empenhou-se no sentido de impulsionar a execução fiscal.
Dessa forma,  na medida  em que a  exeqüente  vem diligenciando de 
forma regular no feito, na busca de satisfação de seu crédito, inexiste 
prescrição a justificar a extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
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prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.001942-4
Nº CNJ :0001942-89.2011.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E 

IMPORTACAO
ADVOGADO :EVANDRO SANT'ANNA SONCIM E 

OUTROS
ORIGEM :1 VARA JUSTIÇA FEDERAL 

COLATINA/ES (201150010002825)

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória 
proferida  nos  autos  da  ação  cautelar  nº  2011.50.01.000282-5  (fls. 
59/63), que deferiu o pedido de liminar para que a requerida expeça 
certidão  positiva  com  efeitos  de  negativa  em  relação  ao  Processo 
Administrativo nº 10783.901.231/2008-91, por força do oferecimento 
dos bens arrolados na petição inicial em garantia ao crédito tributário 
lançado.    
Alega o agravante que o decisum merece ser reformado, tendo em vista 
que  o  oferecimento  de  bem  imóvel  em  garantia  não  figura  como 
hipótese  de  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário,  já  que 
somente  o  depósito  integral  e  em  dinheiro  possui  tal  aptidão,  nos 
termos da Súmula 112 do STJ. Deste modo, aduz que em momento 
algum o art.  206 do CTN possibilita  a antecipação de penhora nos 
autos de ação cautelar, como meio hábil para a expedição de certidão 
positiva com efeito de negativa.
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, importante ressaltar que, de fato, a jurisprudência pacífica do 
Eg.  Superior  Tribunal  de  Justiça  considera  que  somente  ocorre  a 
suspensão da exigibilidade  do crédito  tributário,  na  hipótese  no art. 
151, inciso II,  do CTN, se o depósito do montante for integral e em 
dinheiro,  não havendo grandes  discussões acerca de tal  tem,  o qual 
inclusive é objeto da Súmula nº 212 da referida Egrégia Corte.
Os  requisitos  ensejadores  da  medida  liminar  requerida  mostram-se 
presentes,  visto  que  pode  haver  o  impedimento  da  participação  da 
empresa  em  procedimentos  licitatórios  ou  o  recebimento  de 
pagamentos advindo de órgãos públicos,  bem como o fato de que a 
execução  fiscal  ainda  não  foi  ajuizada,  sendo  a  referida  medida 
protetiva de um direito seu.
Porém, na situação perpetrada, de fato, não resta configurada hipótese 
de suspensão da exigibilidade do crédito, visto que foi oferecido bem 
imóvel em garantia, o que não autoriza tal comando.
Em contrapartida, diante do ajuizamento de ação cautelar, deve o juízo 
buscar resguardar os direitos do contribuinte pessoa jurídica diante das 
questões que envolvem a sua atividade empresária. 
Ante  ao exposto,  dou parcial  provimento  ao agravo  de instrumento, 
mantendo  a  determinação  de  expedição  de  Certidão  Positiva  com 
efeitos de Negativa em favor do agravante, esclarecendo, contudo, que 
o débito não está com sua exigibilidade suspensa, devendo os efeitos 
da referida certidão permanecerem, tão-somente, até o ajuizamento da 
execução fiscal pertinente.

Decorrido,  in albis,  o prazo recursal,  remetam-se os autos à vara de 
origem, com baixa na Distribuição.
Intime-se.   
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006455-7
Nº CNJ :0006455-03.2011.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :CYTATA BARROS DE MORAES 

BITENCOURT E OUTROS
ADVOGADO :ALUIZIO MARQUES MENDES E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200351010187806)

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória 
proferida nos autos da ação ordinária nº 2003.51.01.018780-6 (fls. 09), 
que  determinou  a  abertura  de  vista  à  Fazenda  Nacional  para  a 
elaboração  do  cálculo  referente  às  contribuições  efetivadas  pelos 
autores no período de vigência da Lei nº 7.713/89, tendo em vista que 
dispõe dos elementos para tal. 
Alega o agravante que o decisum merece ser reformado, tendo em vista 
ser  descabida  a  inversão  do  ônus  da  apresentação  das  planilhas  de 
cálculos determinada, já que é incumbência do autor comprovar o fato 
constitutivo de seu direito.
É o relatório. DECIDO.
A questão em análise diz respeito à elaboração dos cálculos referentes 
à  condenação sofrida pela União Federal  de  restituir  aos  autores os 
valores das contribuições efetivadas no período de vigência da Lei nº 
7.713/89, ou seja, de janeiro de 1989 a dezembro de 1995.
É  sabido,  em  razão  das  inúmeras  demandas  ajuizadas  na  Justiça 
Federal, que são necessários alguns elementos, que estão à disposição 
da Receita Federal,  para efetuar  a liquidação do julgado,  como,  por 
exemplo, revisão da Declaração de Ajuste Anual do ano-base de 1996, 
retirando-se do rendimento submetido à tributação o valor atualizado 
das  contribuições,  apurando-se  o  novo  valor  da  restituição,  o  qual 
deverá ser corrigido pelo critérios fixados na decisão do Eg. STJ (fls. 
292/295 dos autos principais).
Ante  ao exposto,  dou parcial  provimento  ao agravo  de instrumento, 
determinando que a União Federal forneça, no prazo máximo de 30 
(trinta)  dias,  os  elementos  necessários  a  elaboração  dos  cálculos 
pertinentes,  devendo,  em  seguida,  serem  os  autos  remetidos  à 
Contadoria Judicial para obtenção dos valores devidos.
Decorrido,  in albis,  o prazo recursal,  remetam-se os autos à vara de 
origem, com baixa na Distribuição.
Intime-se.   
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora
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IV - APELACAO CIVEL  2005.51.04.002412-6
Nº CNJ :0002412-47.2005.4.02.5104
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :STARGATEWAY INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO :ANTONIO MARCUS ERMIDA
APELADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200551040024126)

DECISÃO
Trata-se  de  Apelação  (fls.  90/95)  interposta  por  STARGATEWAY 
INFORMÁTICA  E  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.  contra  a 
sentença de fls. 82/86 que julgou improcedente o pedido.
Contra-razões da União apresentadas às fls. 104/108.
Parecer  do  Ministério  Público  Federal  (fls.  112/118)  no  sentido  do 
desprovimento do recurso.
É o relatório.
 
Verifico na petição de fl. 128 (confirmada à fl. 136) que a apelante, 
com a alegação de que “a União, por meio da Receita Federal, admitiu  
a inclusão da apelante na sistemática do Simples” (fl.  136), desistiu 
implicitamente do recurso, eis que sustenta e requer a perda de objeto 
da ação.
Vale aduzir que a União, à fl. 130, não se opôs ao pedido da apelante, 
desde que seja mantida a sentença atacada.
Nesse contexto, é de se dizer que a União, ao manter a inscrição (ou 
reinscrever) da parte autora no sistema do Simples Nacional (fl. 137), 
acabou, ainda que tacitamente, reconhecendo a procedência do pedido. 
Assim,  os ônus sucumbenciais  favoráveis  à União,  na ordem de R$ 
300,00  (trezentos  reais),  merecem,  nos  termos  do  requerimento  da 
apelante (fl. 136), ser excluídos.
Noutro giro, apesar do pedido da apelante ter sido atinente à ação em 
análise,  houve  perda  de  objeto  da  apelação  de  fls.  90/95,  pois  a 
superveniência de ato voluntário da parte recorrente incompatível com 
a impugnação  ora  análise  faz  desaparecer  o  interesse  processual  no 
presente recurso.
Ademais, no que se refere à desistência da ação, é de se dizer que, ao 
contrário da renúncia ao direito que se funda a ação, ela não pode ser 
requerida após a prolação da sentença de mérito e, portanto, merece ser 
negada. Vejamos o seguinte aresto do Eg. STJ que trata da questão:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO  RECURSO  ESPECIAL.  DECISÃO  FAVORÁVEL  AO 
AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO DESPROVIDA DE UTILIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  PARCELAMENTO. 
CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  AFERIÇÃO. 
ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao 
interesse  de  agir  como  condição  da  ação,  e  é  mensurado  à  luz  do 
benefício  prático  que  o  recurso  pode  proporcionar  ao  recorrente. 
Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 4.ª 
ed., v. IV, n.º 697, verbis: "O que justifica o recurso é o prejuízo, ou 
gravame, que a parte sofreu com a sentença".
2. A renúncia ao direito que se funda a ação pode ser manifestada em 
qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  enquanto  não  transitada  em 
julgado a sentença de mérito. É o que preleciona o Professor Humberto 
Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, pág. 
323,  in verbis:  “Ao contrário do que se passa com a desistência da 
ação, a renúncia ao direito subjetivo material pode ser manifestada pelo 
autor  até  mesmo  em  grau  de  recurso,  desde  que  ainda  não  esteja 

encerrado  o  processo  por  meio  da  coisa  julgada.  Aqui  não  há 
revogação pela parte da eficácia de uma composição da lide operada 
em juízo, mas sim o autodespojamento voluntário de direito subjetivo 
disponível da parte, o que é viável em qualquer época, com ou sem 
processo.  Mas,  essa  renúncia,  que vai  além da simples  extinção do 
processo,  importará  sempre  solução  de  mérito,  de  sorte  que  sua 
homologação, em qualquer instância, fará coisa julgada material, para 
todos os efeitos de direito.” 
3. In casu, inexiste proveito prático advindo de decisão proferida no 
presente recurso, porquanto o decisum que homologou a renúncia do 
contribuinte ao direito sobre o qual se funda a demanda, deu tratamento 
definitivo à controvérsia, importando em solução meritória favorável 
ao  Estado  de  Minas  Gerais,  razão  pela  qual  falta  ao  agravante  o 
indispensável  interesse  em  recorrer,  pressuposto  de  admissibilidade 
recursal.
4. O preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no 
programa de parcelamento de crédito do ICMS, instituído pelo Decreto 
45.358/10,  do  Estado  de  Minas  Gerais,  é  matéria  que  deve  ser 
verificada  pela  autoridade  administrativa,  fora  do  âmbito  judicial. 
Precedentes do STJ: REsp 639526/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  03/08/2004,  DJ 
23/08/2004, p. 151; AgRg no REsp 951.041/SP, Rel. Ministra DENISE 
ARRUDA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  17/12/2009,  DJe 
02/02/2010;  REsp  1117164/RJ,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  03/09/2009,  DJe 
16/09/2009.
5. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no REsp 1150146/MG, Rel.  Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)
Isto posto, 
Conheço e dou parcial  provimento  ao apelo da autora,  tão-somente, 
para  excluir  a  sucumbência  favorável  à  União,  nos  termos  da 
fundamentação. 
Feitas as anotações de estilo, baixem os autos à vara de origem para 
arquivamento.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2006.51.01.520301-3
Nº CNJ :0520301-29.2006.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRON. - CREA/RJ

ADVOGADO :LUIS EDUARDO DE ATHAYDE 
VIEIRA E OUTROS

APELADO :MARCOS VINICIO BISAGGIO 
SOARES

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :SEXTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200651015203013)

DECISÃO
Junte-se  a  cópia  da sentença recorrida,  na  medida  em que esta  não 
consta dos autos em sua versão integral. 
Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ENGENHARIA,  ARQUITETURA  E  AGRONOMIA  DO ESTADO 
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DO RIO DE JANEIRO – CREA/RJ contra sentença do MM. Juízo da 
6ª Vara Federal de Execução Fiscal/RJ, que extinguiu a execução fiscal 
por não ter o exeqüente atendido à determinação de retificar a CDA, a 
fim de que o valor das anuidades em cobrança se adequasse ao limite 
fixado pela Lei 6.994/82, em respeito ao princípio da legalidade.
Às fls. 18/25, o exeqüente interpôs agravo retido objetivando reformar 
a decisão que havia determinado a retificação da CDA para a redução 
dos valores em cobrança.
O apelante, requerendo preliminarmente a apreciação do agravo retido, 
sustenta, em síntese, a possibilidade de fixação do valor das anuidades 
pelo conselho profissional.
É o breve relato. Decido.
Conheço  dos  recursos  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, não merecem prosperar.
Na medida em que o agravo retido trata da mesma matéria suscitada na 
apelação, que consiste na alegação de possibilidade de fixação do valor 
das anuidades pelo conselho profissional, passo a examinar os recursos 
de forma conjunta.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza  tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
Art.  149 – “Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 

2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
        A ementa do julgado resume os seus fundamentos nos seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 27 da Lei 5.194/66.
O Superior Tribunal de Justiça,  por sua vez,  tem se posicionado no 
sentido de que os valores das anuidades dos conselhos profissionais 
somente podem ser fixados nos limites estabelecidos em lei.
Vale conferir:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS.  ANUIDADE.  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA. 
DISSÍDIO PRETORIANO.  SÚMULA  N. 83/STJ.  FIXAÇÃO POR 
RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
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valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
No  mesmo  sentido  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 

no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
exeqüente,  havendo fixado anuidades em muito superiores ao limite 
estabelecido pela Lei 6.994/82, deixou de atender à determinação de 
retificação  da CDA,  não  merece  reparo a  sentença  que  extinguiu  a 
execução fiscal.
Isto posto,
Conheço e nego seguimento ao agravo retido e à apelação, nos termos 
do art. 557, caput, do CPC. 
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL 399223 2006.51.10.000206-7
Nº CNJ :0000206-08.2006.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
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NACIONAL
APELANTE :EMPRESA DE TRANSPORTES 3W 

LTDA
ADVOGADO :ERENALDO ALVES CONCEICAO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200651100002067)

ÓRGÃO ATUAL :GABINETE DO DR FRANCISCO 
PIZZOLANTE

DECISÃO
Trata-se de apelação (fls. 62/68) interposta pela União Federal/Fazenda 
Nacional contra a sentença de fls. 59/60, que julgou extinta a ação, nos 
termos do artigo 269, V, do Código de Processo Civil, condenando a 
embargada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 
100,00 (cem reais).
É o relatório. Decido.
Conforme relatado pelo MM. Juiz na sentença de fls. 59, observa-se 
tratar de Embargos à Execução opostos por Empresa de Transportes 
3W Ltda em face da União Federal/Fazenda Nacional, objetivando a 
extinção da Execução Fiscal, em virtude de haver feito o parcelamento.
Vale  registrar  que  não  é  possível  fixar  honorários  nos  presentes 
embargos à execução, eis que, nos termos da Súmula n. 168 do extinto 
TFR, in verbis: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é 
sempre  devido  nas  execuções  fiscais  da  união  e  substitui,  nos 
embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios.
Ressalte-se  que  referido  entendimento  foi  confirmado  em  sede  de 
recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, nos autos do 
REsp n. 1.143.320/RS, Primeira Seção, DJe 21.5.2010.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  ADESÃO  AO 
PARCELAMENTO  DA  LEI  N.  11.941/09.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  EXCLUSÃO  LIMITADA  ÀS  AÇÕES  NAS 
QUAIS SE BUSQUE O REESTABELECIMENTO DA OPÇÃO OU 
REINCLUSÃO EM OUTROS PARCELAMENTOS. PRECEDENTE 
DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENCARGO DO DL N. 
1.025/69  NOS  AUTOS  DA  EXECUÇÃO  FISCAL. 
DESCABIMENTO  DE  CONDENAÇÃO  NOS  EMBARGOS. 
SÚMULA N. 168 DO EX-TFR E RESP N. 1.143.320/RS, JULGADO 
NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC.
1. A Corte Especial, ao julgar o AgRg nos EDcl nos EDcl no RE nos 
EDcl no AgRg no REsp 1.009.559/SP (Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 
de 8.3.2010), decidiu que a Lei 11.941/2009, no § 1º de seu art. 6º, só 
dispensou dos honorários advocatícios o sujeito passivo que desistir de 
ação judicial em que requeira "o restabelecimento de sua opção ou a 
sua  reinclusão  em  outros  parcelamentos".  Nas  demais  hipóteses,  à 
míngua de disposição legal em sentido contrário, aplica-se o art.
26,  caput,  do  CPC,  que  determina  o  pagamento  dos  honorários 
advocatícios pela parte que desistiu do feito.
2. O acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a incidência do 
art.  6º,  §  1º,  da  Lei  n.  11.941/09  no  caso  dos  autos.  Ainda  que 
permitida,  em  tese,  a  condenação  em  honorários  advocatícios  na 
hipótese,  já  houve  a  incidência  do  encargo  de  20%  previsto  no 
Decreto-Lei n. 1.025/69 na cobrança realizada nos autos da execução 
fiscal. Assim, não é possível fixar honorários nos presentes embargos à 
execução, eis que, nos termos da Súmula n. 168 do extinto TFR, in 
verbis: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre 
devido  nas  execuções  fiscais  da  união  e  substitui,  nos  embargos,  a 
condenação do devedor em honorários advocatícios".
Ressalte-se  que  referido  entendimento  foi  confirmado  em  sede  de 
recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, nos autos do 
REsp n. 1.143.320/RS, Primeira Seção, DJe 21.5.2010.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1243392/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011)”
Vale registrar que não há que se falar em modificação do julgado que 
fixou a verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), visto que não houve 
recurso da embargante.
Isto posto,
Nego seguimento ao apelo da União Federal, nos termos do artigo 557, 
caput, do Código de Processo Civil.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.06.002713-0
Nº CNJ :0002713-22.2004.4.02.5106
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :J SANTOS CONSERVADORA DE 

ELEVADORES LTDA E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL 

PETROPOLIS/RJ (200451060027130)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  J  SANTOS  CONSERVADORA  DE 
ELEVADORES LTDA E OUTROS, objetivando a cobrança de crédito 
tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  87/90,  julgou  extinta  a  execução  fiscal,  por 
entender que o crédito encontrava-se prescrito antes do ajuizamento do 
feito.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se, inicialmente, que os débitos, com vencimentos no período 
de 12/02/1997 a 11/01/1999 (fls. 04/27), foram constituídos através da 
declaração de rendimentos apresentada em 14/12/2001 (fl. 98).  
No  caso  de  a  declaração  de  rendimentos  indicar  débitos  com 
vencimento posterior à sua apresentação, a jurisprudência é firme no 
sentido de que o prazo prescricional tem início na data de vencimento 
da obrigação não paga.
No  presente  caso,  entretanto,  a  declaração  de  rendimentos  informa 
débitos não quitados com vencimento anterior à sua apresentação.
Nesta hipótese, em que a declaração indica débitos já vencidos, é com 
a  apresentação  do  documento,  momento  em  que  o  Fisco  toma 
conhecimento  da  situação  irregular  do  contribuinte,  que  se  inicia  o 
prazo prescricional qüinqüenal para o ajuizamento da execução fiscal
Sendo  assim,  como  o  prazo  prescricional  teve  início  na  data  de 
14/12/2001,  com  a  entrega  da  declaração  de  rendimentos  pela 
contribuinte, e havendo sido ajuizada a execução fiscal em 13/12/2004, 
não  decorreu  o  prazo  prescricional  de  05  (cinco)  anos,  de  modo  a 
justificar a extinção do feito.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
PRESENÇA  DE  CONTRADIÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IRPJ. 
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
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PRESCRIÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS 
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.  Há contradição quando o acórdão toma as conclusões de recurso 
representativo da controvérsia como fundamento, no entanto as aplica 
de modo equivocado.
2. O Recurso Representativo da Controvérsia REsp 1.120.295/SP (Rel. 
Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,  DJe  de  21.5.2010)  estabeleceu  as 
seguintes  premissas:  a)  Nos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por 
homologação, o termo inicial do prazo prescricional se dá na data do 
vencimento ou na data da entrega da declaração, o que for posterior;
b) A interpretação conjugada do art. 219, §1º, do CPC com o art. 174, 
I,  do CTN, leva à conclusão de que a interrupção da prescrição pela 
citação  válida  (redação  original  do  CTN)  ou  pelo  despacho  que  a 
ordena (redação do CTN dada pela LC n. 118/2005) sempre retroage à 
data da propositura da ação (ajuizamento - art. 219, §1º, CPC), sendo 
assim,  se  o  quinquênio terminou  depois  do  ajuizamento  e  antes  do 
despacho que ordena a citação ou da própria citação válida, conforme o 
caso, não ocorreu a prescrição.
3.  No  caso  dos  autos,  não  havendo  notícia  da  data  da  entrega  da 
declaração, temos que considerar os vencimentos das obrigações que se 
deram em:  30.4.1998,  29.05.1998,  31.7.1998,  31.8.1998,  30.9.1998, 
29.1.1999, 27.2.1999 e 31.3.1999. O ajuizamento se deu em 20.2.2004 
e houve citação válida em 18.8.2005. Sendo assim, ocorrendo a citação 
válida,  é de se  verificar  o  transcurso ou não do prazo prescricional 
quinquenal entre a data de cada vencimento e a data do ajuizamento. 
Desse modo, os créditos tributários com vencimentos ocorridos antes 
de 20.2.1999 restam prescritos,  permanecendo exigíveis  os vencidos 
em 27.2.1999 e 31.3.1999.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar 
parcial provimento ao recurso especial.
(EDcl  no  REsp  1144621/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/04/2011,  DJe 
05/05/2011)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA.  ARTIGO  543-C,  DO CPC.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  DE  O 
FISCO  COBRAR JUDICIALMENTE  O CRÉDITO  TRIBUTÁRIO. 
TRIBUTO  SUJEITO  A  LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO. 
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO  POR  ATO  DE 
FORMALIZAÇÃO  PRATICADO  PELO  CONTRIBUINTE  (IN 
CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS).  PAGAMENTO DO 
TRIBUTO  DECLARADO.  INOCORRÊNCIA.  TERMO  INICIAL. 
VENCIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA  DECLARADA. 
PECULIARIDADE:  DECLARAÇÃO  DE  RENDIMENTOS  QUE 
NÃO  PREVÊ  DATA  POSTERIOR  DE  VENCIMENTO  DA 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO 
PARA  PAGAMENTO.  CONTAGEM  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL  A  PARTIR  DA  DATA  DA  ENTREGA  DA 
DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como 
vencimento  para  o  pagamento  da  obrigação  tributária  declarada 
(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever 
instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a 
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer 
das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do 
prazo  prescricional  (Precedentes  da  Primeira  Seção:  EREsp 
658.138/PR,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra 
Eliana  Calmon,   julgado  em  14.10.2009,  DJe  09.11.2009;  REsp 
850.423/SP, Rel.  Ministro Castro Meira,  julgado em 28.11.2007, DJ 
07.02.2008;  e  AgRg  nos  EREsp  638.069/SC,  Rel.  Ministro  Teori 
Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2.  A  prescrição,  causa  extintiva  do  crédito  tributário,  resta  assim 

regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 
174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal 
feita ao devedor;
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 
em  reconhecimento  do  débito  pelo  devedor."  3.  A  constituição 
definitiva  do  crédito  tributário,  sujeita  à  decadência,   inaugura  o 
decurso  do  prazo  prescricional  qüinqüenal  para  o  Fisco  exercer  a 
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 
declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito 
aos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por  homologação),  é  modo  de 
constituição do crédito tributário,  dispensando a Fazenda Pública de 
qualquer  outra  providência  conducente  à  formalização  do  valor 
declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 
543-C,  do  CPC:  REsp  962.379/RS,  Rel.  Ministro  Teori  Albino 
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5.  O  aludido  entendimento  jurisprudencial  culminou  na  edição  da 
Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, 
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada 
qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Conseqüentemente, 
o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial  do crédito tributário declarado,  mas não pago,  é a 
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo 
sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado 
com base no lucro presumido da pessoa jurídica;  (ii)  o contribuinte 
apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997,  sem proceder 
aos  pagamentos  mensais  do  tributo  no  ano  anterior;  e  (iii)  a  ação 
executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.
8.  Deveras,  o  imposto  sobre  a  renda  das  pessoas  jurídicas, 
independentemente da forma de tributação (lucro real,  presumido ou 
arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem 
auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à 
época - Decreto 1.041/94).
9. De acordo com a Lei 8.981/95,  as pessoas jurídicas, para fins de 
imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do 
mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados 
auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).10. Assim sendo, não 
procede  a  argumentação  da  empresa,  no  sentido  de  que:  (i)  "a 
declaração  de  rendimentos  ano-base  de  1996 é  entregue  no  ano  de 
1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) 
"o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de 
Ajuste  Anual,  que  não  tem efeitos  jurídicos  para  fins  de  início  da 
contagem do prazo seja decadencial,  seja prescricional",  sendo certo 
que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito 
em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).
11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine,  uma 
vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 
versa  sobre  tributo  que  já  deveria  ter  sido  pago  no  ano-calendário 
anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês 
de  recolhimento,  consoante  se  depreende  do  seguinte  excerto  do 
acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização 
dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração 
de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, 
não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos 
ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 
12.  Conseqüentemente,  o prazo prescricional para o Fisco exercer  a 
pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se 
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na  data  da  apresentação  do  aludido  documento,  vale  dizer,  em 
30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os 
créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).
...
19.  Recurso especial  provido,  determinando-se  o prosseguimento  da 
execução  fiscal.  Acórdão submetido  ao regime  do artigo  543-C,  do 
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP,  Rel.  Ministro LUIZ  FUX,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2001.51.01.538747-3
Nº CNJ :0538747-56.2001.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :D J MORAES MARCENARIA LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200151015387473)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  D  J  MORAES  MARCENARIA  LTDA, 
objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo, às fls. 51/53, reconhecendo a prescrição intercorrente 
dos créditos tributários, extinguiu a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a impossibilidade 
do  reconhecimento  da prescrição  intercorrente  em relação aos fatos 
anteriores ao advento da Lei 11.051/04. 
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
O caso em análise versa sobre apelação de sentença que determinou a 
extinção  do  processo,  baseando-se  no  reconhecimento  de  ofício  da 
prescrição intercorrente.
No  caso  dos  autos,  o  despacho  de  suspensão  da  execução, 
determinando  o  arquivamento  dos autos,  sem baixa  na distribuição, 
após o decurso do prazo de 01 (um) ano, data de 04/02/2003 (fl. 47) e a 
sentença extintiva de 17/06/2011 (fls. 51/53).
A  estipulação  em norma  infraconstitucional  quanto  ao  modo  de  se 
conhecer a prescrição (mediante alegação da parte ou de ofício) não 
afronta qualquer dispositivo da Constituição da República.
A previsão do § 4º do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, autoriza 
o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente após o decurso 
do prazo prescricional, que tem início com o arquivamento dos autos, 
sem baixa na distribuição. 
Dessa  forma,  deve  ser  mantida  a  sentença  extintiva  de  1º  grau,  na 
medida em que se aplica o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830/80 (inserido 
pela  Lei  11.051 de 30/12/04)  de imediato,  uma vez que se  trata de 
norma processual. A disciplina quanto à prescrição em si é de direito 

material (prazo, contra quem corre), mas não a forma de conhecê-la.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  DIREITO 
PATRIMONIAL.  POSSIBILIDADE,  A  PARTIR  DA  LEI 
11.051/2004.
1.  A  jurisprudência  do  STJ  sempre  foi  no  sentido  de  que  "o 
reconhecimento  da  prescrição  nos  processos  executivos  fiscais,  por 
envolver direito patrimonial, não pode ser feita de ofício pelo juiz, ante 
a  vedação prevista  no art.  219,  § 5º,  do Código de Processo Civil" 
(RESP  655.174/PE,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  DJ  de 
09.05.2005).
2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), 
acrescentado  pela  Lei  11.051,  de  30.12.2004  (art.  6º),  viabiliza  a 
decretação da prescrição  intercorrente  por  iniciativa  judicial,  com a 
única  condição  de  ser  previamente  ouvida  a  Fazenda  Pública, 
permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do 
prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem 
aplicação  imediata,  alcançando  inclusive  os  processos  em  curso, 
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por 
analogia, à hipótese dos autos.
3.  Recurso especial  a que se dá provimento.”  (REsp 735220/RS,  1ª 
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; DJ 16/05/2005.). 
“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NULIDADE  DA  CDA. 
PRESCRIÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  LEI  N. 
11.051/2004.
1. É nula a CDA que engloba, num único valor, a cobrança de vários 
débitos sem a discriminação dos exercícios fiscais a que se referem, 
bem como das quantias correspondentes. Precedentes.
2. Não é possível decretar de ofício a prescrição de créditos tributários. 
Precedentes.
3.  A  Lei  n.  11.051/2004,  por  possuir  feição  processual,  aplica-se 
imediatamente aos processos em curso.
4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ- REsp 819.678/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
DJ 08/05/2006, p. 190)
Vale observar, ainda, que a Lei 11.280, de 16/02/2006, com vigência a 
partir de 17/05/2006, alterou a redação do parágrafo 5º do art. 219, do 
CPC, de modo a autorizar o conhecimento de ofício da prescrição em 
relação a qualquer matéria. 
Para efeito de caracterização de prescrição intercorrente é assente na 
jurisprudência  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  basta  a 
paralisação por mais de cinco anos, independentemente da natureza da 
dívida tributária, por força do art. 174 do CTN. Vejamos:
“RECURSO  ESPECIAL.  ALÍNEAS  "A"  E  "C".  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  ARQUIVAMENTO. INÉRCIA POR MAIS DE 
CINCO  ANOS.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83.
No  caso  em  comento,  suspensa  a  execução  por  mais  de  um  ano, 
decorreu mais de um qüinqüênio da data do arquivamento sem baixa 
(fl.  116),  razão pela qual o processo foi  extinto com julgamento de 
mérito pela prescrição intercorrente.
É  certo  que  o  artigo  40,  §  2º,  da  LEF  deve  ser  aplicado  à  luz  do 
disposto no artigo 174 do CTN. Como bem lembrou o ilustre Ministro 
Francisco  Peçanha  Martins,  o  "art.  40  da  Lei  6.830/80  deve  ser 
interpretado  em  sintonia  com  o  art.  174/CTN,  sendo  inadmissível 
estender-se  o  prazo  prescricional  por  tempo  indeterminado"  (Resp 
233.345/AL, DJU 06.11.00).
Recurso especial não-conhecido.”
(Resp  418.160/RO,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto;  DJ 
04/04/2005, v.u.). 
Nesse  sentido:  REsp  432.567/MA,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Peçanha 
Martins,  DJU  03/10/2005,  p.  164;  Edcl  no  AgRg  629.931/PE,  1ª 
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Turma, rel. Min. José Delgado, DJU 26/09/05, p. 189; REsp 766.873/
MG, 1ª Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJU 26/09/05, p.257; REsp 
623.432/MG, 2ª  Turma,  rel.  Min.  Eliana Calmon,  DJU 19/09/05,  p. 
271;  REsp  697.270/RS,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Castro  Meira,  DJU 
12/09/05, p.294.
Isto posto, 
Conheço e nego seguimento à apelação da União Federal, nos termos 
do art. 557, do CPC.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.01.518678-0
Nº CNJ :0518678-95.2004.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :DROGARIA ELOY LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200451015186780)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  DROGARIA  ELOY  LTDA,  objetivando  a 
cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo, à fl.  35, reconhecendo a prescrição intercorrente dos 
créditos tributários, extinguiu a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando,  em síntese,  que não houve 
arquivamento dos autos, com a intimação da exeqüente. 
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
O caso em análise versa sobre apelação de sentença que determinou a 
extinção  do  processo,  baseando-se  no  reconhecimento  de  ofício  da 
prescrição intercorrente.
No caso  dos  autos,  o  despacho  de  arquivamento  da  execução,  sem 
baixa na distribuição, data de 26/10/2005 (fl. 33) e a sentença extintiva 
de 02/06/2011 (fl. 35).
A  estipulação  em norma  infraconstitucional  quanto  ao  modo  de  se 
conhecer a prescrição (mediante alegação da parte ou de ofício) não 
afronta qualquer dispositivo da Constituição da República.
A previsão do § 4º do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, autoriza 
o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente após o decurso 
do prazo prescricional, que tem início com o arquivamento dos autos, 
sem baixa na distribuição. 
Dessa  forma,  deve  ser  mantida  a  sentença  extintiva  de  1º  grau,  na 
medida em que se aplica o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830/80 (inserido 
pela  Lei  11.051 de 30/12/04)  de imediato,  uma vez que se  trata de 
norma processual. A disciplina quanto à prescrição em si é de direito 
material (prazo, contra quem corre), mas não a forma de conhecê-la.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  DIREITO 
PATRIMONIAL.  POSSIBILIDADE,  A  PARTIR  DA  LEI 
11.051/2004.
1.  A  jurisprudência  do  STJ  sempre  foi  no  sentido  de  que  "o 
reconhecimento  da  prescrição  nos  processos  executivos  fiscais,  por 

envolver direito patrimonial, não pode ser feita de ofício pelo juiz, ante 
a  vedação prevista  no art.  219,  § 5º,  do Código de Processo Civil" 
(RESP  655.174/PE,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  DJ  de 
09.05.2005).
2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), 
acrescentado  pela  Lei  11.051,  de  30.12.2004  (art.  6º),  viabiliza  a 
decretação da prescrição  intercorrente  por  iniciativa  judicial,  com a 
única  condição  de  ser  previamente  ouvida  a  Fazenda  Pública, 
permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do 
prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem 
aplicação  imediata,  alcançando  inclusive  os  processos  em  curso, 
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por 
analogia, à hipótese dos autos.
3.  Recurso especial  a que se dá provimento.”  (REsp 735220/RS,  1ª 
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; DJ 16/05/2005.). 
“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NULIDADE  DA  CDA. 
PRESCRIÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  LEI  N. 
11.051/2004.
1. É nula a CDA que engloba, num único valor, a cobrança de vários 
débitos sem a discriminação dos exercícios fiscais a que se referem, 
bem como das quantias correspondentes. Precedentes.
2. Não é possível decretar de ofício a prescrição de créditos tributários. 
Precedentes.
3.  A  Lei  n.  11.051/2004,  por  possuir  feição  processual,  aplica-se 
imediatamente aos processos em curso.
4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ- REsp 819.678/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
DJ 08/05/2006, p. 190)
Vale observar, ainda, que a Lei 11.280, de 16/02/2006, com vigência a 
partir de 17/05/2006, alterou a redação do parágrafo 5º do art. 219, do 
CPC, de modo a autorizar o conhecimento de ofício da prescrição em 
relação a qualquer matéria. 
Para efeito de caracterização de prescrição intercorrente é assente na 
jurisprudência  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  basta  a 
paralisação por mais de cinco anos, independentemente da natureza da 
dívida tributária, por força do art. 174 do CTN. Vejamos:
“RECURSO  ESPECIAL.  ALÍNEAS  "A"  E  "C".  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  ARQUIVAMENTO. INÉRCIA POR MAIS DE 
CINCO  ANOS.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83.
No  caso  em  comento,  suspensa  a  execução  por  mais  de  um  ano, 
decorreu mais de um qüinqüênio da data do arquivamento sem baixa 
(fl.  116),  razão pela qual o processo foi  extinto com julgamento de 
mérito pela prescrição intercorrente.
É  certo  que  o  artigo  40,  §  2º,  da  LEF  deve  ser  aplicado  à  luz  do 
disposto no artigo 174 do CTN. Como bem lembrou o ilustre Ministro 
Francisco  Peçanha  Martins,  o  "art.  40  da  Lei  6.830/80  deve  ser 
interpretado  em  sintonia  com  o  art.  174/CTN,  sendo  inadmissível 
estender-se  o  prazo  prescricional  por  tempo  indeterminado"  (Resp 
233.345/AL, DJU 06.11.00).
Recurso especial não-conhecido.”
(Resp  418.160/RO,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto;  DJ 
04/04/2005, v.u.). 
Nesse  sentido:  REsp  432.567/MA,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Peçanha 
Martins,  DJU  03/10/2005,  p.  164;  Edcl  no  AgRg  629.931/PE,  1ª 
Turma, rel. Min. José Delgado, DJU 26/09/05, p. 189; REsp 766.873/
MG, 1ª Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJU 26/09/05, p.257; REsp 
623.432/MG, 2ª  Turma,  rel.  Min.  Eliana Calmon,  DJU 19/09/05,  p. 
271;  REsp  697.270/RS,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Castro  Meira,  DJU 
12/09/05, p.294.
Ao  contrário  do  alegado  na  apelação,  houve  a  determinação  de 
arquivamento dos autos, com a devida intimação da exeqüente (fl. 33).
Isto posto, 
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Conheço e nego seguimento à apelação da União Federal, nos termos 
do art. 557, do CPC.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL 395589 2006.50.01.006799-0
Nº CNJ :0006799-89.2006.4.02.5001
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :POSTO THIAGO LTDA
ADVOGADO :BERESFORD MARTINS MOREIRA 

NETO E OUTROS
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO 

FISCAL DE VITÓRIA/ES 
(200650010067990)

ÓRGÃO ATUAL :GABINETE DO DR FRANCISCO 
PIZZOLANTE

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  (fls.  109/113)  interposta  pela  União  Federal 
insurgindo-se contra a sentença que a condenou a efetuar o pagamento 
da verba honorária.
É o relatório. Decido.
Merece ser  provido  o recurso da União Federal,  na  medida  que se 
observa através da fundamentação da sentença que apelante não deu 
causa  ao  ajuizamento  indevido  da  ação,  conforme  se  observa  da 
afirmativa do magistrado, verbis:
“Embora  o  contribuinte  tenha  informado  de  forma  equivocada  nos 
DCTF’s do 1º e 2º trimestre de 2000 (compensação sem darf e o nº do 
processo da retificadora) às fls. 05/08 deste processo, observa-se que os 
saldos dos pagamentos encontravam-se disponíveis  nos sistemas da 
SRF.”
Observa-se  através  das  informações  constantes  na  sentença,  que  o 
contribuinte  prestou  informações  equivocadas  nas  suas  declarações, 
não tendo dessa forma que atribuir à União Federal a responsabilidade 
pelo ajuizamento indevido do executivo fiscal.
O Superior Tribunal de Justiça entende que nas hipóteses de extinção 
do  processo  sem  julgamento  do  mérito,  decorrente  de  perda  de 
objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à 
instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários 
advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
Sobre o tema, confira o julgado:
“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, 
decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a 
parte  que  deu  causa  à  instauração  do  processo deverá  suportar  o 
pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio 
da causalidade.
2. Hipótese em que a parte autora impugnava os termos da Resolução 
210/99, da ANVISA, que vedava a comercialização de erva-mate com 
adição de açúcar, norma posteriormente revogada pela própria Agência 
Reguladora, com a edição das Resoluções 302 e 303/2002, daí o seu 
dever de arcar com a verba honorária.
3. Recurso especial desprovido.”

No entanto, necessário se faz  esclarecer que o Superior Tribunal de 
Justiça tem entendimento firme no sentido de que, em se tratando de 
embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, descabe a 
condenação  nas  verbas  sucumbenciais  porque  já  incluído  no  débito 
consolidado  o  encargo  de  20%  (vinte  por  cento)  do  Decreto-lei 
1.025/69, nele compreendidos honorários advocatícios.
Nesse sentido:
“PROCESSO  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  -  EMBARGOS  DE 
DIVERGÊNCIA  -  ADESÃO  AO  REFIS  -  DESISTÊNCIA  DAS 
AÇÕES  JUDICIAIS  -  VERBA  DE  SUCUMBÊNCIA:  LEIS 
9.964/2000 E 10.189/2001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.  O  art.  5º,  §  3º  da  Lei  10.189/2001  aplica-se  tanto  aos  débitos 
tributários quanto aos débitos não-tributários, conforme interpretação 
do art. 13, § 3º, da Lei 9.964/2000.
2. Pacificação de entendimento em torno da condenação em honorários 
advocatícios na desistência das ações judiciais para adesão ao REFIS, a 
partir do julgamento do EREsp 475.820/PR, em que a Primeira Seção 
concluiu:
a) o art. 13, § 3º da Lei 9.964/2000 apenas dispôs que a verba honorária 
devida poderia ser objeto de parcelamento, como as demais parcelas do 
débito tributário;
b) quando devida a verba honorária, seu valor não poderá ultrapassar o 
montante do débito consolidado;
c) deve-se analisar caso a caso, distinguindo-se as seguintes hipóteses, 
quando formulado pedido de desistência:
 - em se tratando de mandado de segurança, descabe a condenação, por 
não serem devidos honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ);
 - em se tratando de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda 
Nacional,  descabe  a  condenação  porque  já  incluído  no  débito 
consolidado  o  encargo  de  20%  (vinte  por  cento)  do  Decreto-lei 
1.025/69, nele compreendidos honorários advocatícios;
 -  em ação desconstitutiva,  declaratória negativa  ou em embargos à 
execução  em que  não  se  aplica  o  DL  1.025/69,  a  verba  honorária 
deverá ser fixada nos termos do art. 26, caput do CPC, mas não poderá 
exceder  o  limite  de  1% (um por  cento)  do débito  consolidado,  por 
expressa disposição do art. 5º, § 3º da Lei 10.189/2001.
3. Embargos de divergência conhecidos, mas improvidos.´´
(ERESP 438342/RS - Rel.  Min.  Eliana Calmon -  1ª  Seção - DJ de 
22.03.2004).
“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  RECURSO  ESPECIAL. 
PROGRAMA  DE  RECUPERAÇÃO  FISCAL  (REFIS). 
DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  EXECUÇÃO  PROMOVIDA 
PELA  FAZENDA  NACIONAL.  APLICAÇÃO  DO  ENCARGO 
LEGAL PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 1.025/69.
I - A opção do contribuinte pelo parcelamento do débito tributário por 
meio da inscrição no Programa de Recuperação Fiscal, condicionada à 
desistência dos embargos à execução, não desonera o contribuinte do 
pagamento  dos  honorários  advocatícios.  Com  efeito,  a  adesão  ao 
REFIS não é imposta pelo Fisco, mas sim uma faculdade dada à pessoa 
jurídica que, ao optar pelo Programa, sujeita-se à confissão do débito e 
à desistência dos embargos à execução.
II - Uma vez que o encargo de 20% previsto no art. 1º do Decreto-lei n. 
1.025/69, além de atender a despesas com a cobrança de tributos não-
recolhidos,  substitui  os  honorários  advocatícios,  "é  inadmissível  a 
condenação em duplicidade da referida verba, caracterizando inegável 
'bis in idem' e afrontando o princípio de que a execução deve realizar-
se da forma menos onerosa para o devedor" (REsp 181.747/RN, Rel. 
Min. Peçanha Martins, DJ 10.04.2000).
III  -  A Primeira  Seção,  na assentada de 22 de outubro de 2003,  ao 
julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial 445.582/RS, 
relatado  por  este  signatário,  firmou  o  entendimento  ora 
esposado.Embargos de divergência rejeitados.”
(ERESP 503023/RS - Rel. Min. Franciulli Netto - 1ª Seção - DJ de 



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

49

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

49

09.06.2004)
Tratando-se  de  embargos  à  execução  fiscal  de  créditos  da  Fazenda 
Nacional, descabe a condenação em verbas de sucumbência porque já 
incluído no débito consolidado o encargo de 20% do Decreto-lei  nº 
1.025/69, nele compreendidos os honorários advocatícios.
Isto posto,
Dou provimento à apelação da União Federal, nos termos do § 1º -A, 
para retirar da condenação a incidência da verba honorária.
P.I.
Rio de Janeiro, 27  de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL 391880 2003.51.13.000693-1
Nº CNJ :0000693-71.2003.4.02.5113
RELATOR :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :IZABEL CHRISTINA TEIXEIRA DE 

REZENDE
ADVOGADO :MARCELO PEREIRA DE MEDEIROS
ORIGEM :VARA ÚNICA DE TRÊS RIOS 

(200351130006931)
ÓRGÃO ATUAL :GABINETE DO DR FRANCISCO 

PIZZOLANTE

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  (fls.  119/126)  interposta  pela  União 
Federal/Fazenda Nacional contra a sentença de fls. 115/116, que julgou 
procedente  o  pedido,  nos  termos  do  artigo  269,  I,  do  Código  de 
Processo  Civil,  para  determinar  a  extinção  da  execução  fiscal  nº 
20005113000546-9,  uma  vez  que  o  crédito  encontra-se  com  a 
exigibilidade suspensa desde a adesão da Embargante ao PAES (Lei nº 
10.684/2003).  Honorários  advocatícios  fixados  no percentual  de  5% 
(cinco por cento) sobre o valor da causa.
É o relatório. Decido.
Merece ser parcialmente provido o apelo da União Federal, visto que 
em  se  tratando  do  programa  especial  de  parcelamento  de  débitos 
tributários,  regido  pela  Lei  nº  10.684/03,  a  orientação  da  Corte 
Superior de Justiça é no sentido de que o ingresso no PAES, por não 
extinguir a obrigação, implica a suspensão da execução fiscal,  e não 
sua extinção,  que só se verifica  após a satisfação integral  do débito 
parcelado.
A propósito do tema, confira os julgados abaixo:
“TRIBUTÁRIO.  PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL-
PAES.  LEI  N.º  10.684/03.  ADESÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
SUSPENSÃO. PENHORA REALIZADA. MANUTENÇÃO.
1. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o 
parcelamento  da  dívida  tributária,  por  não  extinguir  a  obrigação, 
implica a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se 
verifica após quitado o débito.
2. Ao analisar a conseqüência da adesão a programa de parcelamento 
tributário  sobre  penhora já  efetuada  na execução  fiscal,  esta  Turma 
conclui pela manutenção da constrição, nos termos preconizados pelo 
art. 4º, inciso V, da Lei n.º 10.684/03. Precedente:REsp 644.323/SC, 
DJU de 18.10.2004.
3. Recurso especial improvido.”
(REsp  nº  671608/RS;   Rel.  Min.  Castro  Meira;   Segunda  Turma, 
unânime;  DJ de 03/10/2005, p. 195)

“TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
SUSPENSÃO.  ADESÃO  AO  PAES.  PARCELAS  PAGAS 
REGULARMENTE  DESDE  JULHO/2003.  DEFERIMENTO 
TÁCITO. IMPROVIMENTO.
I - O pedido de adesão ao Parcelamento Especial - PAES, instituído 
pela  Lei  nº  10.684/2003,  deverá  ser  requerido  perante  unidade  da 
Secretaria  da  Receita  Federal  ou  da  Procuradoria-Geral  da  Fazenda 
Nacional responsável pela cobrança do respectivo débito e independerá 
de  apresentação  de  garantia  ou  de  arrolamento  de  bens,  mantidas 
aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de 
parcelamento ou de execução fiscal  (art.  4º, incisos I e V, da Lei nº 
10.684/2003).
II  - Consoante o artigo 11, § 4º, da Lei nº 10.522/2002, que rege o 
programa  de  parcelamento  em  comento,  considerar-se-á 
automaticamente  deferido  o  parcelamento,  em  caso  de  não 
manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, 
contado da data da protocolização do pedido, hipótese dos autos.
III  -  Transcorridos  mais  de  90  (noventa)  dias  do  requerimento  de 
adesão  ao  PAES,  a  suspensão  da  execução  há  de  ser  deferida  em 
virtude do parcelamento tacitamente aceito e da realização mensal do 
pagamento deste,  com ressalva de eventual  decisão em contrário da 
autoridade previdenciária.
IV - Recurso especial improvido.”
(REsp nº 724576/PR;  Rel. Min.  Francisco Falcão; Primeira Turma, 
unânime; DJ de 06/06/2005, p. 225)
De  acordo  com o  entendimento  da  Alta  Corte  de  Justiça,  uma  vez 
deferido, expressa ou tacitamente, o requerimento de adesão ao PAES, 
cabe  a  suspensão  da  execução,  a  qual  deverá  ser  retomada,  caso 
verificada  a  inadimplência  da  obrigação,  ou  extinta  na  hipótese  de 
cumprimento integral do parcelamento.
Nada obstante, o recurso deve ser provido neste particular, tendo em 
vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
o ingresso no programa especial de parcelamento dos débitos fiscais 
não  extingue  a  execução  fiscal,  cuja  suspensão  depende  do 
deferimento,  expresso  ou  tácito,  do  pedido  de  adesão  ao  PAES  e 
encontrar-se o optante adimplente em suas parcelas mensais.
A respeito da verba honorária, observo que a redução pretendida pela 
União Federal acarretaria valor irrisório, na medida em que o MM. Juiz 
fixou um percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante de R$ 
5.395,83,  o  que acarretaria  aproximadamente  o  valor  de  R$ 269,79 
(duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).
Vale observar que o artigo 20 § 4º do Código de Processo Civil dispõe 
que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas 
em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e 
nas  execuções,  embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados 
consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz,  atendidas  as  normas  das 
alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Como  visto,  o  art.  20,  §  4º,  do  CPC  permite  que  se  arbitre  os 
honorários com base na eqüidade, valendo-se dos critérios elencados 
nas alíneas 'a',  'b' e 'c' do § 3º deste artigo, ponderando-se o grau de 
zelo do profissional,  o lugar de prestação do serviço e a natureza e 
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 
exigido para tal serviço.
No caso destes autos, tenho que as circunstâncias fáticas recomendam 
a manutenção dos honorários  advocatícios  em 5% sobre o valor  da 
causa originário, que foi o teor expresso no julgamento dos embargos à 
execução fiscal.
Sobre  a  matéria  vale  observar  ainda  que  o  §  4º  do  art.20  do  CPC 
estabelece a  fixação  mediante  apreciação eqüitativa,  podendo o juiz 
perfeitamente fixar os honorários em 5% sobre o valor da causa, desde 
que não importe em valor ínfimo (STJ, Resp 194.867/MG, 4ª Turma, 
rel.Min  Ruy  Rosado,  DJU  22.3.99,  p.216;  STJ,  AgRg  no  Ag 
487.111/PR, rel. Min. João Otávio, DJU 28.6.04, p.245; STJ, AgRG no 
Ag 746.206/SP, rel. Min.Castro Meira, DJU 17.05.06, p.120).
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Isto posto,
Conheço e dou parcial provimento ao presente recurso, nos termos do 
artigo 557, § 1º - A, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a 
r. sentença no ponto em que extinguiu a execução fiscal, para, então, 
determinar a suspensão do feito, nos termos da fundamentação supra.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014669-0
Nº CNJ :0014669-80.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :SUELI PEREIRA SENA DA SILVA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015253779)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO  –  COREN/RJ  contra  decisão  do  MM.  Juízo  da  5ª  Vara 
Federal  de  Execução  Fiscal/RJ  que,  em  sede  de  execução  fiscal, 
determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que o valor 
das anuidades em cobrança deveria atender ao limite fixado pela Lei 
6.994/82, uma vez que não subsiste a aplicabilidade dos textos legais 
posteriores..
Alega o agravante que incumbe ao executado, por meio dos embargos 
à execução, impugnar a quantidade ou qualidade do crédito tributário, 
uma vez que, tendo em vista o artigo 3º da LEF e o artigo 204 do CTN, 
a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, 
violando o artigo 128 do CPC a decisão que determina ao exeqüente a 
retificação do valor da CDA, sob pena de extinção da execução. Aduz 
que  a  decisão  impugnada  não  pretende  a  mera  correção  de  erro 
material, mas sim a alteração do próprio fundamento legal do quantum 
devido,  invadindo  a  competência  da  autoridade  administrativa  e 
incorrendo em grave violação o princípio da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 
6.994/82 – cuja  aplicação  foi  determinada  pelo Juízo  a quo para  a 
fixação  da  anuidade  devida  ao  ora  agravante  –  foi  expressamente 
revogada pela Lei nº 8.906/94 e que o artigo 2º da Lei nº 11.000/04 
deve  ser  declarado constitucional,e,  também,  nesse  sentido a  Lei  nº 
5.905/73.
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
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3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 
demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 

tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
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ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014662-8
Nº CNJ :0014662-88.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :GENACIENE CONSUELO PEREIRA 
NEVES

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201151015000869)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO  –  COREN/RJ  contra  decisão  do  MM.  Juízo  da  5ª  Vara 
Federal  de  Execução  Fiscal/RJ  que,  em  sede  de  execução  fiscal, 
determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que o valor 
das anuidades em cobrança deveria atender ao limite fixado pela Lei 
6.994/82, uma vez que não subsiste a aplicabilidade dos textos legais 
posteriores..
Alega o agravante que incumbe ao executado, por meio dos embargos 

à execução, impugnar a quantidade ou qualidade do crédito tributário, 
uma vez que, tendo em vista o artigo 3º da LEF e o artigo 204 do CTN, 
a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, 
violando o artigo 128 do CPC a decisão que determina ao exeqüente a 
retificação do valor da CDA, sob pena de extinção da execução. Aduz 
que  a  decisão  impugnada  não  pretende  a  mera  correção  de  erro 
material, mas sim a alteração do próprio fundamento legal do quantum 
devido,  invadindo  a  competência  da  autoridade  administrativa  e 
incorrendo em grave violação o princípio da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 
6.994/82 – cuja  aplicação  foi  determinada  pelo Juízo  a quo para  a 
fixação  da  anuidade  devida  ao  ora  agravante  –  foi  expressamente 
revogada pela Lei nº 8.906/94 e que o artigo 2º da Lei nº 11.000/04 
deve  ser  declarado constitucional,e,  também,  nesse  sentido a  Lei  nº 
5.905/73.
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
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Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 
demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/

STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
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5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27  de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014736-0

Nº CNJ :0014736-45.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :ANA MARIA SILVA PEREIRA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015270637)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO  –  COREN/RJ  contra  decisão  do  MM.  Juízo  da  5ª  Vara 
Federal  de  Execução  Fiscal/RJ  que,  em  sede  de  execução  fiscal, 
determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que o valor 
das anuidades em cobrança deveria atender ao limite fixado pela Lei 
6.994/82, uma vez que não subsiste a aplicabilidade dos textos legais 
posteriores..
Alega o agravante que incumbe ao executado, por meio dos embargos 
à execução, impugnar a quantidade ou qualidade do crédito tributário, 
uma vez que, tendo em vista o artigo 3º da LEF e o artigo 204 do CTN, 
a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, 
violando o artigo 128 do CPC a decisão que determina ao exeqüente a 
retificação do valor da CDA, sob pena de extinção da execução. Aduz 
que  a  decisão  impugnada  não  pretende  a  mera  correção  de  erro 
material, mas sim a alteração do próprio fundamento legal do quantum 
devido,  invadindo  a  competência  da  autoridade  administrativa  e 
incorrendo em grave violação o princípio da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 
6.994/82 – cuja  aplicação  foi  determinada  pelo Juízo  a quo para  a 
fixação  da  anuidade  devida  ao  ora  agravante  –  foi  expressamente 
revogada pela Lei nº 8.906/94 e que o artigo 2º da Lei nº 11.000/04 
deve  ser  declarado constitucional,e,  também,  nesse  sentido a  Lei  nº 
5.905/73.
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
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cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 

demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
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Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)

Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014387-1
Nº CNJ :0014387-42.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ECONOMIA DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO-CORECON/ES

ADVOGADO :MAGDA MARIA BARRETO
AGRAVADO :CARLA VAN DEN BERGEN
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO 

FISCAL DE VITÓRIA/ES 
(200950010164399)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  ESPÍRITO 
SANTO – CORECON/ES contra decisão do MM. Juízo da 3ª  Vara 
Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES que, em sede de execução 
fiscal, determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que 
o  valor  das  anuidades,  que  têm  natureza  tributária,  e,  portanto, 
sujeitam-se  ao  princípio  da  legalidade,  não  podem ter  seus  valores 
fixados ou aumentados por simples resolução.
Alega o agravante  que não há que se falar  em inconstitucionalidade 
formal,  sob  o  prisma  da  hierarquia  normativa  dos  textos  legais, 
principalmente com relação ao artigo 2º da Lei nº 11.000/04 e que as 
contribuições  parafiscais  sempre  foram  fixadas  pelos  respectivos 
órgãos federais do âmbito das profissões, na forma da Lei nº 6.994/82 
que foi revogada, deixando os respectivos conselhos sem o parâmetro 
universal da contribuição para tratamento isonômico dos contribuintes. 
Sustenta  que  o  STF  entende  que  a  Lei  nº  11/2004,  até  que  seja 
formalmente  declarada  inconstitucional,  está  em  plena  vigência, 
produzindo  normalmente  seus  efeitos,  ou  seja,  os  Conselhos 
Profissionais  estão  autorizados  a  cobrar  e  executar  as  suas 
contribuições anuais em razão do disposto no artigo 2º na mencionada 
lei, sendo que a anuidade é a única fonte de custeio dos conselhos e, 
sem a mesma, tal serviço público não poderá ser prestado. 
 
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
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tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 

competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 
demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
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Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI

11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro,  27  de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010696-5
Nº CNJ :0010696-20.2011.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :MR OPI PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL DUQUE 

DE CAXIAS/RJ (201151180000957)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL 
contra  a  decisão de fl.  65/67 que indeferiu  “o redirecionamento da 
execução fiscal  em relação  ao sócio Ricardo  Arariboia Bittencourt  
Casoni” (fl. 66).
É o relatório. 
Inicialmente, é de se dizer que restou demonstrado na certidão de fl. 36 
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que  a  empresa  executada  encerrou  suas  atividades  sem  a  devida 
comunicação  aos  órgãos  competentes  (como,  verbi  gratia,  a  Junta 
Comercial  respectiva)  fato  que  enseja  a  presunção  de  dissolução 
irregular, e que permite o redirecionamento fiscal da pessoa do sócio-
gerente.
A  matéria  encontra-se  pacificada  no  âmbito  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, com a edição do Verbete nº 435, da sua Súmula de 
Jurisprudência. Verbis: 
“Presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que  deixar  de
funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
sócio-gerente”.
Por outro lado,  é de se dizer que as provas juntadas aos autos pela 
União  (fls.  56/57)  não  demonstram  que  o  sócio  Ricardo  Arariboia 
Bittencourt  Casoni  exerceu  função  diretiva  ou  administrativa  na 
empresa executada (de 05/02/1997 até 22/12/1998 e de 01/02/2007 até 
26/10/2007)  durante  o  período  dos  fatos  geradores  dos  tributos  em 
questão (de 12/2006 até  01/2007 e  de 04/2009 até  06/2009,  cf.  fls. 
19/27).
Vale  dizer  que o redirecionamento do sócio-gerente  só é  devido  se 
comprovada tal condição na época do fato gerador do tributo cobrado. 
Vejamos o seguinte aresto do STJ nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO.  ART.  544  E  545  DO  CPC.  RECURSO 
ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO.  ART.  135  DO  CTN.  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR  DA  EMPRESA  VERIFICADA. 
RESPONSABILIDADE  DO  SÓCIO-GERENTE  À  ÉPOCA  DOS 
FATOS GERADORES. SÚMULA 7/STJ.
1.  O redirecionamento da execução fiscal  e seus consectários legais 
para  o  sócio-gerente  da  empresa  somente  é  cabível  quando  reste 
demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 
Precedentes: RESP n.º  738.513/SC, deste relator, DJ de 18.10.2005; 
REsp n.º 513.912/MG, DJ de 01/08/2005; REsp n.º 704.502/RS, DJ de 
02/05/2005; EREsp n.º  422.732/RS, DJ de 09/05/2005; e AgRg nos 
EREsp n.º 471.107/MG, deste relator, DJ de 25/10/2004.
2.  Ademais,  verificada  a  dissolução  irregular  da  empresa,  o 
redirecionamento da execução fiscal é possível contra o sócio-gerente 
da sociedade à época do fato gerador. Precedente da 2.ª Turma: AgRg 
no Ag 1.105.993/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado 
em 18/08/2009, DJe 10/09/2009.
3. In casu, a Corte de origem assentou que "Na espécie, a execução 
fiscal refere-se a tributo com fato gerador ocorrido em 30.10.91, sendo 
que  restou  documentalmente  comprovado  que  o  aludido  sócio 
ingressou na diretoria da empresa somente em 15.02.93 (f.  181), ou 
seja, muito após a incidência do tributo.(...) Como se observa, não se 
negou  a  responsabilidade  tributária  do  administrador  em  caso  de 
dissolução irregular, mas apenas restou destacada a necessidade de que 
o fato gerador, em tal situação, tenha ocorrido à época da respectiva 
gestão, de modo a vincular o não-recolhimento com a atuação pessoal 
do  sócio,  em  conformidade  com  a  jurisprudência  firmada  nos 
precedentes adotados" (fls. 308/309).
4.  Consectariamente,  infirmar  referida  conclusão  implicaria  sindicar 
matéria fática, interditada ao Egrégio STJ por força do óbice contido 
no enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. Precedentes: AgRg no Ag 
706882/SC;  DJ  de  05.12.2005;  AgRg  no  Ag  704648/RS;  DJ  de 
14.11.2005; AgRg no REsp n.º 643.237/AL, DJ de 08/11/2004; REsp 
n.º 505.633/SC, DJ de 16/08/2004; AgRg no AG n.º 570.378/PR, DJ de 
09/08/2004.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg  no  Ag  1173644/SP,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA 
TURMA,  julgado  em  07/12/2010,  DJe  14/12/2010)  GRIFOS 
NOSSOS.

Ante ao exposto, 
Nego  seguimento  ao presente  agravo  de instrumento  da União,  nos 
termos do caput do artigo 557 do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com baixa na Distribuição, observadas as cautelas de praxe.
Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.06.000533-4
Nº CNJ :0000533-72.2000.4.02.5106
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :PIER ROUPAS LTDA E OUTROS
ADVOGADO :ITALO MORA GUARNASCHELLI E 

OUTROS
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL 

PETROPOLIS/RJ (200051060005334)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de PIER ROUPAS LTDA E OUTROS, objetivando 
a cobrança de crédito tributário.
O  Juízo  a  quo,  às  fls.  108/110,  acolhendo  exceção  de  pré-
executividade,  julgou  extinta  a  execução  fiscal,  por  entender  que  o 
crédito  encontrava-se  prescrito  antes  do  ajuizamento  do  feito, 
condenando a exeqüente em honorários advocatícios.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se, inicialmente, que os débitos, com vencimentos no período 
de 31/08/1995 a 29/12/1995 (fls. 04/07), foram constituídos através da 
declaração de rendimentos apresentada em 30/05/1996 (fl. 117).  
No  caso  de  a  declaração  de  rendimentos  indicar  débitos  com 
vencimento posterior à sua apresentação, a jurisprudência é firme no 
sentido de que o prazo prescricional tem início na data de vencimento 
da obrigação não paga.
No  presente  caso,  entretanto,  a  declaração  de  rendimentos  informa 
débitos não quitados com vencimento anterior à sua apresentação.
Nesta hipótese, em que a declaração indica débitos já vencidos, é com 
a  apresentação  do  documento,  momento  em  que  o  Fisco  toma 
conhecimento  da  situação  irregular  do  contribuinte,  que  se  inicia  o 
prazo prescricional qüinqüenal para o ajuizamento da execução fiscal
Sendo  assim,  como  o  prazo  prescricional  teve  início  na  data  de 
30/05/1996,  com  a  entrega  da  declaração  de  rendimentos  pela 
contribuinte, e havendo sido ajuizada a execução fiscal em 14/04/2000, 
não  decorreu  o  prazo  prescricional  de  05  (cinco)  anos,  de  modo  a 
justificar a extinção do feito.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
PRESENÇA  DE  CONTRADIÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IRPJ. 
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS 
COM EFEITOS INFRINGENTES.
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1.  Há contradição quando o acórdão toma as conclusões de recurso 
representativo da controvérsia como fundamento, no entanto as aplica 
de modo equivocado.
2. O Recurso Representativo da Controvérsia REsp 1.120.295/SP (Rel. 
Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,  DJe  de  21.5.2010)  estabeleceu  as 
seguintes  premissas:  a)  Nos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por 
homologação, o termo inicial do prazo prescricional se dá na data do 
vencimento ou na data da entrega da declaração, o que for posterior;
b) A interpretação conjugada do art. 219, §1º, do CPC com o art. 174, 
I,  do CTN, leva à conclusão de que a interrupção da prescrição pela 
citação  válida  (redação  original  do  CTN)  ou  pelo  despacho  que  a 
ordena (redação do CTN dada pela LC n. 118/2005) sempre retroage à 
data da propositura da ação (ajuizamento - art. 219, §1º, CPC), sendo 
assim,  se  o  quinquênio terminou  depois  do  ajuizamento  e  antes  do 
despacho que ordena a citação ou da própria citação válida, conforme o 
caso, não ocorreu a prescrição.
3.  No  caso  dos  autos,  não  havendo  notícia  da  data  da  entrega  da 
declaração, temos que considerar os vencimentos das obrigações que se 
deram em:  30.4.1998,  29.05.1998,  31.7.1998,  31.8.1998,  30.9.1998, 
29.1.1999, 27.2.1999 e 31.3.1999. O ajuizamento se deu em 20.2.2004 
e houve citação válida em 18.8.2005. Sendo assim, ocorrendo a citação 
válida,  é de se  verificar  o  transcurso ou não do prazo prescricional 
quinquenal entre a data de cada vencimento e a data do ajuizamento. 
Desse modo, os créditos tributários com vencimentos ocorridos antes 
de 20.2.1999 restam prescritos,  permanecendo exigíveis  os vencidos 
em 27.2.1999 e 31.3.1999.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar 
parcial provimento ao recurso especial.
(EDcl  no  REsp  1144621/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/04/2011,  DJe 
05/05/2011)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA.  ARTIGO  543-C,  DO CPC.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  DE  O 
FISCO  COBRAR JUDICIALMENTE  O CRÉDITO  TRIBUTÁRIO. 
TRIBUTO  SUJEITO  A  LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO. 
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO  POR  ATO  DE 
FORMALIZAÇÃO  PRATICADO  PELO  CONTRIBUINTE  (IN 
CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS).  PAGAMENTO DO 
TRIBUTO  DECLARADO.  INOCORRÊNCIA.  TERMO  INICIAL. 
VENCIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA  DECLARADA. 
PECULIARIDADE:  DECLARAÇÃO  DE  RENDIMENTOS  QUE 
NÃO  PREVÊ  DATA  POSTERIOR  DE  VENCIMENTO  DA 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO 
PARA  PAGAMENTO.  CONTAGEM  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL  A  PARTIR  DA  DATA  DA  ENTREGA  DA 
DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como 
vencimento  para  o  pagamento  da  obrigação  tributária  declarada 
(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever 
instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a 
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer 
das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do 
prazo  prescricional  (Precedentes  da  Primeira  Seção:  EREsp 
658.138/PR,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra 
Eliana  Calmon,   julgado  em  14.10.2009,  DJe  09.11.2009;  REsp 
850.423/SP, Rel.  Ministro Castro Meira,  julgado em 28.11.2007, DJ 
07.02.2008;  e  AgRg  nos  EREsp  638.069/SC,  Rel.  Ministro  Teori 
Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2.  A  prescrição,  causa  extintiva  do  crédito  tributário,  resta  assim 
regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 
174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal 
feita ao devedor;
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 
em  reconhecimento  do  débito  pelo  devedor."  3.  A  constituição 
definitiva  do  crédito  tributário,  sujeita  à  decadência,   inaugura  o 
decurso  do  prazo  prescricional  qüinqüenal  para  o  Fisco  exercer  a 
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 
declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito 
aos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por  homologação),  é  modo  de 
constituição do crédito tributário,  dispensando a Fazenda Pública de 
qualquer  outra  providência  conducente  à  formalização  do  valor 
declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 
543-C,  do  CPC:  REsp  962.379/RS,  Rel.  Ministro  Teori  Albino 
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5.  O  aludido  entendimento  jurisprudencial  culminou  na  edição  da 
Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, 
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada 
qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Conseqüentemente, 
o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial  do crédito tributário declarado,  mas não pago,  é a 
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo 
sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado 
com base no lucro presumido da pessoa jurídica;  (ii)  o contribuinte 
apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997,  sem proceder 
aos  pagamentos  mensais  do  tributo  no  ano  anterior;  e  (iii)  a  ação 
executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.
8.  Deveras,  o  imposto  sobre  a  renda  das  pessoas  jurídicas, 
independentemente da forma de tributação (lucro real,  presumido ou 
arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem 
auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à 
época - Decreto 1.041/94).
9. De acordo com a Lei 8.981/95,  as pessoas jurídicas, para fins de 
imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do 
mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados 
auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).10. Assim sendo, não 
procede  a  argumentação  da  empresa,  no  sentido  de  que:  (i)  "a 
declaração  de  rendimentos  ano-base  de  1996 é  entregue  no  ano  de 
1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) 
"o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de 
Ajuste  Anual,  que  não  tem efeitos  jurídicos  para  fins  de  início  da 
contagem do prazo seja decadencial,  seja prescricional",  sendo certo 
que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito 
em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).
11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine,  uma 
vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 
versa  sobre  tributo  que  já  deveria  ter  sido  pago  no  ano-calendário 
anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês 
de  recolhimento,  consoante  se  depreende  do  seguinte  excerto  do 
acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização 
dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração 
de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, 
não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos 
ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 
12.  Conseqüentemente,  o prazo prescricional para o Fisco exercer  a 
pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se 
na  data  da  apresentação  do  aludido  documento,  vale  dizer,  em 
30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os 
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créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).
...
19.  Recurso especial  provido,  determinando-se  o prosseguimento  da 
execução  fiscal.  Acórdão submetido  ao regime  do artigo  543-C,  do 
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP,  Rel.  Ministro LUIZ  FUX,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
Sem condenação  em honorários  a  favor  da  União,  uma  vez  que  o 
Superior Tribunal de Justiça já destacou que a “orientação firmada por 
esta Corte é no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança do  
encargo de 20% previsto  no Decreto-Lei  1.025/69,  uma vez  que se  
destina a cobrir todas as despesas realizadas com a cobrança judicial  
da  União,  inclusive  honorários  advocatícios”  (AgRg  no  Ag. 
Instrumento 200802127620, 1ª Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, 
DJE  25/05/2009),  razão  pela  qual  nos  “termos  da  Súmula  168  do  
extinto TFR, ‘o encargo de 20%,  do Decreto-Lei 1.025,  de 1969,  é  
sempre  devido  nas  execuções  fiscais  da  União  e  substitui,  nos 
embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios’. A  
Primeira  Seção,  ao  apreciar  os  EREsp  252.668/MG  (Rel.  Min.  
Franciulli Netto, DJ de 12.5.2003), ratificou o entendimento contido 
na súmula referida” (STJ, AgRg no Ag. Instrumento 200801660414, 
1ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJE 14/05/2009).
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  1981.51.01.431922-7
Nº CNJ :0431922-89.1981.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :PEDRA EMPREITEIRA LTDA E 

OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ (0004319222)

DECISÃO
Trata-se de apelação interposta pela União Federal / Fazenda Nacional 
contra  sentença  que  extinguiu  a  execução  fiscal,  em  face  do 
reconhecimento  da  prescrição  intercorrente  do  crédito  referente  a 
FGTS.
A  apelante  sustenta,  em  síntese,  a  inexistência  de  prescrição 
intercorrente.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
A matéria encontra-se devidamente pacificada no âmbito de tribunal 
superior,  notadamente  diante  da  orientação  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  a  partir  do  julgamento,  pelo  Órgão  Pleno,  do  Recurso 
Extraordinário nº 100.249/SP, aqui ementado:
“FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  SUA 
NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO, ART. 165, XIII. LEI N. 
5.107, DE 13.9.1966.

As  contribuições  para  o  FGTS  não  se  caracterizam  como  crédito 
tributário ou contribuições a tributo equiparáveis. Sua sede esta no art. 
165, XIII, da Constituição. Assegura-se ao trabalhador estabilidade, ou 
fundo  de  garantia  equivalente.  Dessa  garantia,  de  índole  social, 
promana,  assim,  a  exigibilidade  pelo  trabalhador  do  pagamento  do 
FGTS, quando despedido, na forma prevista em lei. Cuida-se de um 
direito do trabalhador. Dá-lhe o Estado garantia desse pagamento.  A 
contribuição  pelo  empregador,  no  caso,  deflui  do  fato  de  ser  ele  o 
sujeito  passivo  da  obrigação,  de  natureza  trabalhista  e  social,  que 
encontra,  na  regra  constitucional  aludida,  sua  fonte.  A  atuação  do 
Estado, ou de órgão da administração pública, em prol do recolhimento 
da  contribuição  do  FGTS,  não  implica  torná-lo  titular  do  direito  a 
contribuição,  mas,  apenas,  decorre  do  cumprimento,  pelo  Poder 
Público, de obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao 
empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, quando aciona o 
empregador,  valores  a  serem  recolhidos  ao  erário,  como  receita 
pública. Não há, dai, contribuição de natureza fiscal ou parafiscal. Os 
depósitos  do FGTS pressupõem vinculo  jurídico,  com disciplina no 
direito do trabalho. Não se aplica às contribuições do FGTS o disposto 
nos arts. 173 e 174, do CTN. 
Recurso  extraordinário  conhecido,  por  ofensa  ao  art.  165,  XIII,  da 
constituição, e provido, para afastar a prescrição qüinqüenal da ação.”
(Rel. Min. Néri da Silveira;  DJ 01-07-1988).
Com  base  no  julgamento  acima,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
consolidou entendimento no sentido de que os prazos decadencial  e 
prescricional das ações concernentes ao FGTS são trintenários, devido 
à  sua  natureza  de  contribuição  social,  afastando-se  a  aplicação  da 
disposição contida no artigo 173 do Código Tributário Nacional, ainda 
que os valores sejam anteriores à Emenda Constitucional nº 8/77.
Vejamos, neste sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL  -  FGTS -  NATUREZA JURÍDICA NÃO-
TRIBUTÁRIA  -  DECADÊNCIA  E  PRESCRIÇÃO - 
INAPLICABILIDADE DO ART. DO CTN.
1.  Na esteira  da jurisprudência  firmada  pelo STF,  a Primeira  Seção 
desta Corte pacificou o entendimento de que as contribuições para o 
FGTS não  têm natureza  jurídica  tributária,  devendo  observar-se  na 
cobrança dos valores não recolhidos o prazo trintenário.
Precedentes.
2. Recurso especial provido”.
(REsp  923503  /  MS,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Eliana  Calmon,  DJ 
25/03/2009).
“PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  FGTS.  NATUREZA  TRIBUTÁRIA. 
PRESCRIÇÃO. EMENDA 8/77.
1.  Definida  a natureza jurídica  do FGTS pelo Plenário do Supremo 
Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  100.249,  em  sessão  de 
02/12/87, pacificado está o entendimento de que não se aplica as suas 
contribuições  a  prescrição  qüinqüenal,  mesmo  para  o  período 
compreendido anteriormente a EC 8/77.
2. Recurso improvido.
(REsp  170982/SP,  Rel.  Ministro   Humberto  Gomes  de  Barros, 
Primeira Turma, julgado em 17.08.1998, DJ 21.09.1998 p. 80).
“PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  FGTS.  PRAZOS 
PRESCRICIONAL  E  DECADENCIAL.  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE.
1.  As  contribuições  para  o  FGTS  estão  sujeitas  aos  prazos, 
prescricional (Súmula 210 do STJ) e decadencial de trinta anos, ainda 
que referentes ao período anterior à Emenda Constitucional nº 8/77, 
uma vez que não ostentam natureza tributária, por isso que inaplicáveis 
à sua cobrança as disposições do Código Tributário Nacional.
2. Precedentes da Corte: ERESP 35.124/MG, Rel. Min. Milton Luiz 
Pereira, DJ 03/11/1997); REsp 427.740/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, 
DJ  21/10/2002;  REsp  281.708/MG,  Rel.  Min.  Francisco  Peçanha 
Martins,  DJ  18/11/2002;  REsp  693714/RS,  Rel.  Min  Teori  Albino 
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Zavascki.
3.  Acolho os embargos  de declaração,  para efeitos  modificativos  ao 
julgado.”
(EDcl no REsp 689.903/RS, Rel. Ministro  Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 15.08.2006, DJ 25.09.2006, p. 235).
Acerca do tema, oportuno colacionar as seguintes súmulas do STJ:
“As  disposições  do  Código  Tributário  Nacional  não  se  aplicam  às 
contribuições  para  o  FGTS”  (Súmula  353,  PRIMEIRA  SEÇÃO, 
julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008).
“A  ação de cobrança das  contribuições  para  o  FGTS prescreve  em 
trinta  (30)  anos”  (Súmula  210,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
27/05/1998, DJ 05/06/1998 p. 112).
Verifica-se,  por sua vez,  que a sentença extinguiu a execução fiscal 
com base no reconhecimento da prescrição intercorrente.
No  caso  dos  autos,  o  despacho  de  suspensão  da  execução  fiscal, 
determinando  o  arquivamento  dos autos,  sem baixa  na distribuição, 
após o decurso do prazo de 01 (um) ano, data de 04/03/2002 (fl. 31) e a 
sentença extintiva foi proferida em 04/02/2011 (fls. 52/54)  
Deve ser observado, em relação à matéria, que o reconhecimento da 
prescrição  intercorrente,  previsto  no  art.  40,  §  4º  da  Lei  6.830/80, 
somente poderá ocorrer após o transcurso do período de arquivamento 
dos autos, que deverá ser de trinta anos no caso de créditos de FGTS, 
acompanhando o prazo prescricional estabelecido para a cobrança dos 
valores desta natureza.
Vale conferir:
TRIBUTÁRIO  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -  CRÉDITO  DO  FGTS  - 
NATUREZA  JURÍDICA  -  CONTRIBUIÇÃO  -  PRESCRIÇÃO 
TRINTENÁRIA  -  SÚMULA  210  DO  STJ  -  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA -  VIOLAÇÃO AO ART. 8º, 
§ 2º, DA LEI 6.830/80 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - 
PRECEDENTES.
-  Trata  o  FGTS  de  contribuição  social  cujo  prazo  prescricional  é 
trintenário. Verbete 210 da Súmula do STJ.
- O art. 40 da Lei 6.830/80 deve ser interpretado considerando o prazo 
prescricional admitido para as ações de cobrança do FGTS, nos termos 
da jurisprudência desta Corte.
-  A  configuração  do  prequestionamento  exige  a  emissão  de  juízo 
decisório sobre a questão jurídica controvertida.
- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp  600.140/RJ,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/08/2005,  DJ 
26/09/2005, p. 305)
Na medida em que o período de arquivamento dos autos não atingiu o 
prazo  trintenário,  inexiste  prescrição  intercorrente  a  justificar  a 
extinção da execução fiscal.
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

BOLETIM: 119423    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011669-7
Nº CNJ :0011669-72.2011.4.02.0000
RELATORA :JUÍZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :HEARTS AND MINDS COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO :BRUNO PEREIRA PORTUGAL E 

OUTROS
ORIGEM :4ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201150010079690)

DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  em  face  da  decisão 
interlocutória de fls. 680/682, vazada nos seguintes termos:
“Trato de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por  
HEARTS  AND  MINDS  COMÉRCIO  E  INDÚSTRIA  LTDA,  ora 
denominada IMPETRANTE, apontando-se como autoridade coatora o 
INSPETOR-CHEFE DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE VITÓRIA/ES,  
ora denominado IMPETRADO, pretendo ordem voltada a determinar  
este  último  a  deferir  a  realização  de  endosso  de  conhecimento  de  
carga importada por terceiro.
Alega a impetrante que contratou os serviços da sociedade empresária 
Gate do Brasil para realizar importação de mercadorias à sua conta e  
ordem, e que no momento da realização do desembaraço aduaneiro a 
autoridade coatora negou a realização do endosso sob o argumento de  
que  a  pretensão  da  impetrante  teria  como  objetivo  afastar  efeitos  
fiscais advindos do fato de que a empresa importadora estaria sujeita  
a  regime  especial  de  fiscalização,  o  que  possibilitaria  a  eventual  
liberação  da  mercadoria  somente  mediante  o  oferecimento  de  
garantia. Sustenta a impetrante que o endosso pretendido se configura  
como  um  direito,  e  que  haveria  equivocada  interpretação  da 
autoridade coatora acerca dos efeitos de sua concessão.
Determinada a notificação da autoridade coatora para manifestar-se  
sobre o pedido de liminar, esta apresentou resposta às fls. 664/667,  
apontando que indeferiu o pedido de endosso porque o mesmo havia  
sido realizado sob a justificativa de impedir que a impetrante viesse a 
sofrer sanções decorrentes da aplicação da IN SRF 228/02, bem como 
sua inclusão no procedimento especial de fiscalização previsto para as 
importações que sejam incluídas no chamado canal cinza previsto na  
IN nº 680/2006, que regula os regimes de fiscalização aduaneira.
É o relatório. Decido.
Consoante  se  extrai  das  informações  apresentadas  pela  autoridade  
coatora, de fato, haveria no bojo do pedido formulado pela impetrante  
a indicação de que pretenderia com o endosso solicitado ver afastada  
a possibilidade de sua submissão a regime de fiscalização especial  
previsto na IN SRF nº 680/2006, e das conseqüências dela decorrentes  
previstas na IN SRF nº 228/02.
Verifico,  contudo,  que  tal  fato,  por  si  só,  não  justifica  a  negativa  
produzida.
Conforme  se  extrai  dos  autos,  a  impetrante  realmente  realizou  a 
importação  de  mercadorias  por  intermédio  de  terceiro,  no  caso,  a 
Gate  do  Brasil  Importação  e  Exportação  Ltda.,  que,  conforme 
informado pela autoridade coatora encontra-se submetida ao regime 
especial  de  fiscalização  em  todas  as  suas  operações,  posto  que  
incluída no chamado canal cinza.
Tal circunstância faz incidir o art. 7º da IN SRF nº 228/02 que prevê 
que ¿enquanto não comprovada a origem lícita, a disponibilidade e a  
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos necessários á prática  
das operações, bem assim a condição de real adquirente ou vendedor,  
o  desembaraço  ou  a  entrega  das  mercadorias  na  importação  fica  
condicionada  à  prestação  de  garantia,  até  a  conclusão  do  
procedimento especial¿.
Ocorre que, conforme se extrai da informação da própria autoridade 
coatora, na condição de responsável solidário,  o impetrante estaria  
submetido  às  mesmas  condicionantes  do  importador.  Logo,  não  se 
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vislumbra efetivo motivo para a negativa do endosso pretendido, posto  
que o mesmo não significa liberação imediata mercadoria importada.  
São  questões  distintas  para  ser  tratadas  pela  autoridade  
administrativa aduaneira.
Pelo  exposto,  DEFIRO,  o  pedido  de  liminar,  determinando  que  a  
autoridade  coatora  promova  imediatamente  o  endosso  do 
conhecimento  de  carga  nº  FESUB.10.008940-00/VT,  em  nome  da 
sociedade  empresária  impetrante,  sem  prejuízo  dos  procedimentos 
fiscais  e  de  desembaraço  aduaneiro.  A  matéria  será  apreciada 
definitivamente  por  ocasião  da  sentença.  A  comunicação  à(s)  
autoridade(s) coatora(s) deste decisum deverá ser feita pelo Oficial de  
Justiça com a certificação do dia e horário do recebimento da cópia 
reprográfica.
Para assegurar o integral cumprimento da medida liminar, estabeleço 
MULTA  diária  de  R$  300,00  (trezentos  reais)  a  ser  paga  
individualmente  pelo(s)  agente(s)  da  UNIÃO  FEDERAL  e  do  
TERMINAL DE VILA  VELHA (TVV)  que,  tendo  a  incumbência  de  
agir(em)  para  a  sua  efetivação,  venha(m)  a  se  omitir(em)  total  ou  
parcialmente, cujo valor não excederá mensalmente ao equivalente de  
40% da remuneração líquida ou do subsídio líquido do(s) faltoso(s). O  
termo inicial da multa será a partir do dia seguinte da data em que  
deveria(m) ter sido realizada(s) a(s) ação(ões) para a efetivação da  
medida liminar, sem prejuízo das sanções criminais.
Encaminhem-se  os  autos  à  Douta  Procuradoria  da  República  no 
Estado do Espírito Santo, para a manifestação, nos termos do art. 12 
da Lei nº 12.016/09.
À SEDIC para exclusão do GERENTE GERAL DO TERMINAL DE  
VILA VELHA ¿ TVV.
Retornando os autos, voltem-me conclusos.
Intimem-se.”
A União Federal fundamenta seu pedido de reforma, inclusive com a 
atribuição de efeito suspensivo, aduzindo que a concessão da liminar 
“...  LEVARÁ  INEVITAVELMENTE  Á  LIBERAÇÃO  DAS 
MERCADORIAS,  AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO NA DECISÃO 
LIMINAR, sem a determinação de qualquer garantia a União ...”.
Contraminuta às fls. 712/728.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo de 
instrumento.
É o relatório. Decido.
No caso vertente, a agravada contratou serviços de importação junto à 
empresa Gate do Brasil Importação e Exportação Ltda, nos termos da 
IN SRF 225/2002, que estabelece requisitos e condições para a atuação 
de pessoa jurídica importadora em operações procedidas por conta e 
ordem de terceiros. Assim dispõe o artigo 1º, parágrafo único:
Art.  1º O  controle  aduaneiro  relativo  à  atuação  de  pessoa  jurídica 
importadora  que opere por conta e ordem de terceiros será exercido 
conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Parágrafo  único.  Entende-se  por  importador  por  conta  e  ordem  de 
terceiro  a  pessoa jurídica  que promover,  em seu  nome,  o  despacho 
aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão 
de contrato previamente  firmado,  que poderá  compreender,  ainda,  a 
prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, 
como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial.
Nos termos da decisão impugnada, a autoridade coatora informa que a 
ora agravada pretendia com o endosso afastar a submissão ao regime 
de fiscalização especial. Verbis:
“(...)
Consoante  se  extrai  das  informações  apresentadas  pela  autoridade  
coatora, de fato, haveria no bojo do pedido formulado pela impetrante  
a indicação de que pretenderia com o endosso solicitado ver afastada  
a possibilidade de sua submissão a regime de fiscalização especial  
previsto na IN SRF nº 680/2006, e das conseqüências dela decorrentes  
previstas na IN SRF nº 228/02.
(...)”.

No entanto, a IN SRF 228/2002, em seu artigo 8º, §§ 2º e 3º, prevê que 
ao endossatário serão transmitidas todas as obrigações do endossante, 
inclusive quanto aos procedimentos fiscalizatórios, não implicando o 
endosso em liberação imediata das mercadorias.
Art.  8º Na hipótese  de não comparecimento  das  pessoas citadas  no 
inciso I do caput do art. 4º, no prazo previsto, os despachos aduaneiros 
da empresa eventualmente em curso serão interrompidos, bem assim 
suspensa  a  entrega  de mercadorias  já  desembaraçadas  que ainda  se 
encontrem depositadas em recintos alfandegados.
§ 1º O não comparecimento das pessoas citadas no caput deverá ser 
informado  no  sistema  Radar,  de  modo  a  possibilitar  a  adoção  das 
providências previstas pelas unidades da SRF de despacho.
§ 2º Também será retida pela fiscalização a mercadoria da empresa sob 
procedimento  especial  que  se  encontre  depositada  em  recinto 
alfandegado e ainda não tenha sido submetida a despacho aduaneiro.
§  3º  O  disposto  no  §  2º  aplica-se,  ainda,  à  mercadoria  objeto  de 
conhecimento de carga consignado ou endossado à empresa submetida 
ao procedimento especial, que tenha sido ou venha a ser endossado a 
terceiro.
§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º não impede o registro da correspondente 
declaração  aduaneira,  devendo  o  respectivo  despacho  ser 
imediatamente interrompido nos termos deste artigo.
Assim, havendo a mencionada transferência de obrigações, inclusive 
quanto  aos  procedimentos  fiscalizatórios,  incide  o  artigo  7º  da 
supracitada instrução normativa:
Art. 7º Enquanto não comprovada a origem lícita, a disponibilidade e a 
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos necessários à prática 
das operações, bem assim a condição de real adquirente ou vendedor, o 
desembaraço  ou  a  entrega  das  mercadorias  na  importação  fica 
condicionado à prestação de garantia, até a conclusão do procedimento 
especial.
Neste sentido se fundamentou a decisão agravada:
“(...)
Ocorre que, conforme se extrai da informação da própria autoridade 
coatora, na condição de responsável solidário,  o impetrante estaria  
submetido  às  mesmas  condicionantes  do  importador.  Logo,  não  se 
vislumbra efetivo motivo para a negativa do endosso pretendido, posto  
que o mesmo não significa liberação imediata mercadoria importada.  
São  questões  distintas  para  ser  tratadas  pela  autoridade  
administrativa aduaneira.
Desta forma, não merece reforma o decisum.
Ademais, esta Corte tem deliberado que apenas em casos de decisão 
teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a 
Constituição,  a  lei  ou  com  a  orientação  consolidada  de  Tribunal 
Superior ou deste Tribunal justificaria a reforma pelo órgão ad quem, 
em agravo de instrumento, sendo certo que o pronunciamento judicial 
impugnado não se encontra inserido nessas exceções.
A respeito do tema, vale conferir os precedentes desta Corte: AG nº 
2003.02.01.008962-4, Terceira Turma, Des. Fed. Tânia Heine, DJU de 
17/05/2004, pág. 272;  AG nº 99.02.10697-8, Quinta Turma, Des. Fed. 
Raldênio Bonifácio Costa, DJU de 01/06/2000;  AG nº 99.02.05560-4, 
Quarta Turma, Des. Fed. Rogério Carvalho, rel. para acórdão Des. Fed. 
Fernando  Marques,  DJU  de  19/09/2002,  pág.  303;   AG  nº 
99.02.14432-2,  Primeira  Turma,  Des.  Fed.  Ney  Fonseca,  DJU  de 
12/04/2001; AG nº 2000.02.01.052372-4, Segunda Turma, Des. Fed. 
Sergio  Feltrin  Correa,  DJU  de  20/03/2002,  pág.  673;   AG  n  º 
98.02.09097-2,  Terceira  turma,  Des.  Fed.  Arnaldo  Lima,  DJU  de 
17/11/1998;   AGT  143582/RJ,  3ª  Turma  Especializada,  rel.  Juiz 
Federal Convocado  José Neiva, DJU 15/03/2006, pág. 57.
Não  obstante,  a  parte  dispositiva  da  decisão  objurgada  não  deixou 
expressamente consignado que a determinação para que a autoridade 
coatora promova o imediato endosso do conhecimento de carga, não 
significaria liberação da mercadoria.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, tão 
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somente  para  consignar  que  a  determinação  para  que  a  autoridade 
coatora promova o imediato endosso do conhecimento de carga, não 
significaria  liberação  da  mercadoria,  devendo  ser  observados  os 
procedimentos fiscalizatórios previstos nos artigos 7º e 8º da IN SRF 
228/2002
Proceda a Subsecretaria a renumeração dos autos a partir das fls. 728.
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, dê-se baixa e 
arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2009.51.06.000562-3
Nº CNJ :0000562-10.2009.4.02.5106
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :SMH SOC/ MEDICO HOSPITALAR 

LTDA MATRIZ
ADVOGADO :DANNY WARCHAVSKY GUEDES E 

OUTROS
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL 

PETROPOLIS/RJ (200951060005623)

DECISÃO
Trata-se de embargos infringentes interpostos por SMH SOCIEDADE 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA em face de acórdão não unânime, que 
negou  provimento  ao  agravo  interno,  para  manter  a  decisão 
monocrática que deu parcial provimento ao recurso da União, apenas 
no tocante a redução do percentual de 5% (cinco por cento) para 1% 
(um por  cento)  em honorários  advocatícios  sobre  o valor  da causa, 
mantendo a sentença quanto a extinção do processo, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, inciso I, c/c art. 301, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 
ambas do CPC, relativamente a litispendeência, 
Oferecidas contrarrazões pela União Federal / Fazenda Nacional às fls. 
146/148. Alega que a execução fiscal foi extinta por existir duplicidade 
de  ajuizamento,  conforme  apontou  o  executado  às  fls.  30/36  e 
imediatamente  reconhecido  pela  exequente  à  fl.  67.  Sustenta  que  o 
patrono da executada não chegou a elaborar tese jurídica ou construir 
defesa  trabalhosa,  apenas,  apontou  erro  material  no  ajuizamento  da 
ação em duplicidade. Diz que a causa tem valor histórioco de mais de 
um milhão de reais e que a condenação em honorários de 1% (um por 
cento) já é mais  do que razoável para remunerar  o trabalho simples 
efetuado  pelo  patrono  da  executada.  Pugna,  ao  final,   pelo  não 
provimento aos embargos infringentes.
É o relatório. Decido.
Pleiteia  o  embargante  sejam  os  presentes  embargos  infringentes 
recebidos  e  providos  para  reformar  o  acórdão  não  unânime,  que 
reformou  a  sentença  para  reduzir  a  condenação  em  honorários  no 
percentual   de  5% (cinco  por  cento)  para  1% (um por  cento),  por 
entender que o valor original da condenação teria sido excessivo.
Alega  a  embargante  que  viu-se  obrigada  a  contratar  advogado  para 
oferecer sua defesa, e acompanhar o feito até o seu deslinde final, não 
só  oferecendo  exceção  de  préexecutividade,  como  também 
apresentando  contrarrazões  e  todos  os  recursos  que  de  praxe  são 
interpostos pela Fazenda Nacional. Diz que todo o trabalho efetuado 
pelos  patronos  devem  ser  devidamente  remunerado,  pois  envolve 
responsabilidade,  vez  que  o  valor  em  causa  é  superior  a  R$ 

1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  exigindo  atenção  e 
acompanhamento  constante.  Aduz  que  a  União,  ao  ajuizar  medida 
judicial  cobrando  débitos  idênticos,  provocou  o  Judiciário 
desnecessáriamente,  devendo,  portanto,  pagar  pelos  honorários 
sucumbenciais  dele  decorrentes.  Requer,  ao  final,  a  manutenção  da 
sentença,  a  fim  de  que  seja  a  União  condenada  em honorários  de 
sucumbência de 5% (cinco por cento) do valor da causa.
Não  merecem prosperar  os  presentes  embargos,  porquanto,  a  rigor, 
inadmissíveis.
O  cabimento  dos  embargos  infringentes  limita-se  às  hipóteses  de 
julgamento de apelação que, por maioria, tenha reformado sentença de 
mérito, não sendo cabível quando em sentenças proferidas em matérias 
para as quais se aplica o art. 267, do CPC, quais sejam, as que levam à 
extinção  do  feito,  sem  resolução  de  mérito,  como  é  o  caso  dos 
presentes autos. 
Desta  feita,   e  nos  termos  do  art.  530  do  CPC,  só  é  possivel  a 
interposição de embargos infringentes quando o acórdão não unânime 
houver  reformado,  em grau  de  apelação,  a  sentença  de  mérito,  ou 
houver julgado procedente ação rescisória. 
Pelo exposto, inadmito os embargos infringentes de fls. 135/141. 
Publique-se.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  1992.51.01.086643-6
Nº CNJ :0086643-70.1992.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :POLICLINICA BENTO RIBEIRO LTDA 

E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ (9200866433)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em  face  de  POLICLÍNICA  BENTO  RIBEIRO  LTDA  E 
OUTROS, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo, à fl.  64, reconhecendo a prescrição intercorrente dos 
créditos tributários, extinguiu a execução fiscal.
Apelou  a  Fazenda  Nacional  sustentando,  em síntese,  a  ausência  de 
determinação de arquivamento provisório dos autos, com a intimação 
da exeqüente. 
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
O caso em análise versa sobre apelação de sentença que determinou a 
extinção  do  processo,  baseando-se  no  reconhecimento  de  ofício  da 
prescrição intercorrente.
No  caso  dos  autos,  o  despacho  de  suspensão  da  execução  data  de 
04/02/2003 (fl. 57) e a sentença extintiva de 11/11/2010 (fl. 64).
A  estipulação  em norma  infraconstitucional  quanto  ao  modo  de  se 
conhecer a prescrição (mediante alegação da parte ou de ofício) não 
afronta qualquer dispositivo da Constituição da República.
A previsão do § 4º do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, autoriza 
o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente após o decurso 
do prazo prescricional, que tem início com o arquivamento dos autos, 
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sem baixa na distribuição. 
Dessa  forma,  deve  ser  mantida  a  sentença  extintiva  de  1º  grau,  na 
medida em que se aplica o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830/80 (inserido 
pela  Lei  11.051 de 30/12/04)  de imediato,  uma vez que se  trata de 
norma processual. A disciplina quanto à prescrição em si é de direito 
material (prazo, contra quem corre), mas não a forma de conhecê-la.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  DIREITO 
PATRIMONIAL.  POSSIBILIDADE,  A  PARTIR  DA  LEI 
11.051/2004.
1.  A  jurisprudência  do  STJ  sempre  foi  no  sentido  de  que  "o 
reconhecimento  da  prescrição  nos  processos  executivos  fiscais,  por 
envolver direito patrimonial, não pode ser feita de ofício pelo juiz, ante 
a  vedação prevista  no art.  219,  § 5º,  do Código de Processo Civil" 
(RESP  655.174/PE,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  DJ  de 
09.05.2005).
2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), 
acrescentado  pela  Lei  11.051,  de  30.12.2004  (art.  6º),  viabiliza  a 
decretação da prescrição  intercorrente  por  iniciativa  judicial,  com a 
única  condição  de  ser  previamente  ouvida  a  Fazenda  Pública, 
permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do 
prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem 
aplicação  imediata,  alcançando  inclusive  os  processos  em  curso, 
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por 
analogia, à hipótese dos autos.
3.  Recurso especial  a que se dá provimento.”  (REsp 735220/RS,  1ª 
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; DJ 16/05/2005.). 
“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NULIDADE  DA  CDA. 
PRESCRIÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  LEI  N. 
11.051/2004.
1. É nula a CDA que engloba, num único valor, a cobrança de vários 
débitos sem a discriminação dos exercícios fiscais a que se referem, 
bem como das quantias correspondentes. Precedentes.
2. Não é possível decretar de ofício a prescrição de créditos tributários. 
Precedentes.
3.  A  Lei  n.  11.051/2004,  por  possuir  feição  processual,  aplica-se 
imediatamente aos processos em curso.
4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ- REsp 819.678/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
DJ 08/05/2006, p. 190)
Vale observar, ainda, que a Lei 11.280, de 16/02/2006, com vigência a 
partir de 17/05/2006, alterou a redação do parágrafo 5º do art. 219, do 
CPC, de modo a autorizar o conhecimento de ofício da prescrição em 
relação a qualquer matéria. 
Para efeito de caracterização de prescrição intercorrente é assente na 
jurisprudência  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  basta  a 
paralisação por mais de cinco anos, independentemente da natureza da 
dívida tributária, por força do art. 174 do CTN. Vejamos:
“RECURSO  ESPECIAL.  ALÍNEAS  "A"  E  "C".  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  ARQUIVAMENTO. INÉRCIA POR MAIS DE 
CINCO  ANOS.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83.
No  caso  em  comento,  suspensa  a  execução  por  mais  de  um  ano, 
decorreu mais de um qüinqüênio da data do arquivamento sem baixa 
(fl.  116),  razão pela qual o processo foi  extinto com julgamento de 
mérito pela prescrição intercorrente.
É  certo  que  o  artigo  40,  §  2º,  da  LEF  deve  ser  aplicado  à  luz  do 
disposto no artigo 174 do CTN. Como bem lembrou o ilustre Ministro 
Francisco  Peçanha  Martins,  o  "art.  40  da  Lei  6.830/80  deve  ser 
interpretado  em  sintonia  com  o  art.  174/CTN,  sendo  inadmissível 
estender-se  o  prazo  prescricional  por  tempo  indeterminado"  (Resp 
233.345/AL, DJU 06.11.00).

Recurso especial não-conhecido.”
(Resp  418.160/RO,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto;  DJ 
04/04/2005, v.u.). 
Nesse  sentido:  REsp  432.567/MA,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Peçanha 
Martins,  DJU  03/10/2005,  p.  164;  Edcl  no  AgRg  629.931/PE,  1ª 
Turma, rel. Min. José Delgado, DJU 26/09/05, p. 189; REsp 766.873/
MG, 1ª Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJU 26/09/05, p.257; REsp 
623.432/MG, 2ª  Turma,  rel.  Min.  Eliana Calmon,  DJU 19/09/05,  p. 
271;  REsp  697.270/RS,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Castro  Meira,  DJU 
12/09/05, p.294.
A ausência de ato formal do magistrado, após o decurso do prazo de 01 
(um) ano de suspensão da execução, determinando o arquivamento dos 
autos, sem baixa na distribuição, não descaracteriza a sua ocorrência, 
prevista  no  art.  40,  §  2º  da  Lei  6.830/80,  e  não  impede  o 
reconhecimento posterior da prescrição intercorrente, sendo certo que, 
apesar  de  não  ter  sido  intimada  pessoalmente  do  referido 
arquivamento,  a  Fazenda  não  apresentou  qualquer  petição  durante 
aquele   período  de  cinco  anos,  o  que  demonstraria  o  abandono do 
processo e a ausência de interesse no feito.
Isto posto, 
Conheço e nego seguimento à apelação da União Federal, nos termos 
do art. 557, do CPC.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012472-4
Nº CNJ :0012472-55.2011.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :INNER CONSULTORES LTDA
ADVOGADO :PEDRO SOLIA PAMPLONA E OUTRO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200751015048292)

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória 
proferida  nos  autos  da  ação  executiva  nº  2007.51.01.504829-2  (fls. 
77/78), que determinou a penhora via BACEN-JUD, tendo em vista 
que  a  referida  medida  não  ofende  o  princípio  da  execução  menos 
gravosa para o devedor, bem como prefere qualquer outra modalidade 
de constrição.
Alega o agravante que o decisum merece ser reformado, tendo em vista 
que não foram esgotadas todas as medidas necessárias na tentativa de 
localização  de  bens  do  executado,  sendo  este  procedimento  prévio 
indispensável para se autorizar a determinação da medida constritiva 
extrema. Aduz que por se tratar de medida excepcional, o BACEN-
JUD é aplicável apenas quando comprovado que as diligências para a 
localização de bens do executado não tiveram êxito.
É o relatório. DECIDO.
No caso em análise,  a jurisprudência sedimentada do Eg.  STJ já se 
manifestou, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, sobre a 
questão da  vacacio legis da Lei nº 11.382/2006, onde os pedidos de 
penhora online devem observar a data de entrada em vigor do referido 
diploma legal para ser verificada a necessidade ou não do esgotamento 
de  diligência  para  localizar  bens  do  devedor  antes  de se  efetivar  o 
bloqueio de aplicações financeiras.
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Restou consignado,  através  do julgamento  do REsp 1.184.765 (DJE 
03/12/2010), de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, submetido ao 
rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, que os pedidos 
de penhora on line feitos antes de 21/01/2007 deveriam ser precedidos 
do exaurimento de diligências com a finalidade de localizar o devedor 
e/ou  seus  bens,  bem como  os  pedidos  feitos  após  aquela  data  não 
necessitavam de tal condição.
“RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  
ARTIGO  543-C,  DO  CPC.  PROCESSO  JUDICIAL  TRIBUTÁRIO.  
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-
JUD.  ESGOTAMENTO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS  PARA  A 
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11,  
DA  LEI   6.830/80.  ARTIGO  185-A,  DO  CTN.  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  INOVAÇÃO  INTRODUZIDA  PELA  LEI 
11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO 
SISTEMÁTICA DAS LEIS.  TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. 
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.
1.  A  utilização  do  Sistema  BACEN-JUD,  no  período  posterior  à  
vacatio  legis  da  Lei  11.382/2006  (21.01.2007),  prescinde  do  
exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a  
fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações  
financeiras  (Precedente  da  Primeira  Seção:  EREsp  1.052.081/RS,  
Rel.  Ministro  Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,  julgado  em 
12.05.2010,  DJe  26.05.2010.  Precedentes  das  Turmas  de  Direito  
Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon,  Segunda 
Turma,  julgado  em  22.06.2010,  DJe  01.07.2010;  AgRg  no   Resp 
1.143.806/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  
julgado  em  08.06.2010,  DJe  21.06.2010;  REsp  1.101.288/RS,  Rel.  
Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em 
02.04.2009,  DJe  20.04.2009;  e  REsp  1.074.228/MG,  Rel.  Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008,  
DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma 
exegese  para  a  execução  civil:  REsp  1.112.943/MA,  Rel.  Ministra 
Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010).
2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União,  dos  
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias  
é  regida  pela  Lei  6.830/80  e,  subsidiariamente,  pelo  Código  de 
Processo Civil.
3.  A Lei 6.830/80, em seu artigo 9º, determina que, em garantia da  
execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora,  
observada  a  ordem  prevista  no  artigo  11,  na  qual  o  "dinheiro"  
exsurge com primazia.
4.  Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua redação primitiva,  
dispunha que incumbia  ao devedor,  ao fazer  a  nomeação de bens,  
observar a ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência genérica 
a "dinheiro".
5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei  11.382,  
que  alterou  o  artigo  655  e  inseriu  o  artigo  655-A  ao  Código  de  
Processo Civil, verbis :
"Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira ;
II - veículos de via terrestre;
III - bens móveis em geral;
IV - bens imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - ações e quotas de sociedades empresárias;
VII - percentual do faturamento de empresa devedora;
VIII - pedras e metais preciosos;
IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito
Federal com cotação em mercado;
X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
XI - outros direitos.
(...)

Art.  655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou  
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará 
à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por  
meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do 
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade,  
até o valor indicado na execução .
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou  
aplicação até o valor indicado na execução.
(...)"
6.  Deveras,  antes  da  vigência  da  Lei  11.382/2006,  encontravam-se  
consolidados,  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  os  entendimentos 
jurisprudenciais  no  sentido  da  relativização  da  ordem  legal  de  
penhora prevista nos artigos 11, da Lei de Execução Fiscal, e 655, do  
CPC (EDcl nos EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,  
Primeira  Seção,  julgado  em  08.08.2007,  DJ  20.08.2007;  e  EREsp 
662.349/RJ,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  
Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.05.2006, DJ
09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações 
financeiras (mediante a expedição de ofício à Receita Federal e ao  
BACEN)  pressupunha  o  esgotamento,  pelo  exeqüente,  de  todos  os  
meios de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que  
as diligências restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro 
José  Delgado,  Primeira  Turma,  julgado  em  02.10.1997,  DJ  
17.11.1997;  AgRg no Ag 202.783/PR, Rel.  Ministro Carlos  Alberto 
Menezes  Direito,  Terceira  Turma,  julgado  em  17.12.1998,  DJ 
22.03.1999;  AgRg no REsp 644.456/SC, Rel. Ministro José Delgado,  
Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  
julgado  em  15.02.2005,  DJ  04.04.2005;  REsp  771.838/SP,  Rel.  
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.09.2005, DJ 
03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006).
7.  A  introdução  do  artigo  185-A  no  Código  Tributário  Nacional,  
promovida pela Lei Complementar 118,  de 9 de fevereiro de 2005,  
corroborou  a  tese  da  necessidade  de  exaurimento  das  diligências  
conducentes  à  localização  de  bens  passíveis  de  penhora  antes  da 
decretação  da  indisponibilidade  de  bens  e  direitos  do  devedor  
executado, verbis :
"Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado,  
não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade  
de seus bens e direitos, comunicando a decisão,
preferencialmente  por  meio  eletrônico,  aos  órgãos  e  entidades  que 
promovem  registros  de  transferência  de  bens,  especialmente  ao 
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado  
bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas  
atribuições, façam cumprir a ordem judicial .
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á 
ao  valor  total  exigível,  devendo  o  juiz  determinar  o  imediato  
levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que  excederem 
esse limite.
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que  
trata o caput  deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação 
discriminada  dos  bens  e  direitos  cuja  indisponibilidade  houverem 
promovido."
8.  Nada  obstante,  a  partir  da  vigência  da  Lei  11.382/2006,  os  
depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser  
considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-  
se  a  dinheiro  em  espécie  (artigo  655,  I,  do  CPC),  tornando-se  
prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se  
autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do CPC). 
9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da  
decretação  de  indisponibilidade  de  bens  e  direitos  do  devedor 
executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em 
depósito  ou  aplicação  financeira)  é  superada  com a  aplicação  da  
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Teoria pós-moderna do Dialógo das Fontes, idealizada pelo alemão 
Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima 
Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa  
do Consumidor e o novo Código Civil.
10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as  normas 
gerais  mais  benéficas  supervenientes  preferem  à  norma  especial  
(concebida  para  conferir  tratamento  privilegiado  a  determinada  
categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo.
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese  
de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar  
o  credor  privado  em  situação  melhor  que  o  credor  público,  
principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário,  
que  deriva  do  dever  fundamental  de  pagar  tributos  (artigos  145  e  
seguintes  da  Constituição  Federal  de  1988)"  (REsp  1.074.228/MG, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
07.10.2008, DJe 05.11.2008).
12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com 
os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza  a  
penhora  eletrônica  de  depósitos  ou  aplicações  financeiras  
independentemente do exaurimento de diligências  extrajudiciais por  
parte do exeqüente.
13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação  
imediata da lei  nova de índole processual,  infere-se a existência de 
dois  regimes  normativos  no  que  concerne  à  penhora  eletrônica  de 
dinheiro em depósito ou aplicação financeira:  (i)  período anterior à 
égide  da  Lei  11.382,  de  6  de  dezembro  de  2006  (que  obedeceu  a  
vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do  
Sistema  BACEN-JUD  pressupunha  a  demonstração  de  que  o 
exeqüente  não  lograra  êxito  em  suas  tentativas  de  obter  as  
informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período posterior à  
vacatio  legis  da Lei  11.382/2006 (21.01.2007),  a  partir  do qual  se  
revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim  
de  se  autorizar  a  penhora  eletrônica  de  depósitos  ou  aplicações  
financeiras.
14.  In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008  
determinou, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio"  
(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores  
existentes  em  contas  bancárias  da  empresa  executada  e  dos  co-
responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de 
que  "nos  processos  de  execução  fiscal  que  tramitam  nesta  vara,  
tradicionalmente,  os  executados  têm  se  desfeito  de  bens  e  valores  
depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da  
citação" .
15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio  
eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou 
não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta  
a  evitar  lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  ex  vi  do  disposto  nos  
artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto  
fático-probatório valorado pelo Juízo Singular,  providência obstada  
pela Súmula 7/STJ.
16.  Destarte,  o  bloqueio  eletrônico  dos  depósitos  e  aplicações  
financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à  
vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da 
realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do  
devedor.
17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores  
depositados  nas  contas  bancárias  não  pode  descurar-se  da  norma 
inserta  no  artigo  649,  IV,  do  CPC (com a  redação  dada pela  Lei  
11.382/2006),  segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os  
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua  
família,  os  ganhos  de  trabalhador  autônomo  e  os  honorários  de  
profissional liberal" .

18.  As  questões  atinentes  à  prescrição  dos  créditos  tributários  
executados e  à  ilegitimidade dos sócios  da empresa (suscitadas no  
agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na  
instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo 
certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão,  
pela  vez  primeira,  em  sede  de  recurso  especial,  de  matéria  não  
debatida na origem.
19.  Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade 
da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e
aplicações  financeiras  constantes  das  contas  bancárias  dos  
executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e  
da Resolução STJ 08/2008.”
Diante disso, no presente caso concreto, verifica-se que a determinação 
do  bloqueio  se  deu  em plena  vigência  da  Lei  nº  11.382/2006,  não 
havendo  que se  falar  na  necessidade de  esgotamento  de diligências 
tendentes  a  localizar  bens  do  devedor,  nos  exatos  temos  do 
entendimento esposado pelo Eg. STJ em sede de Recurso Repetitivo 
acima exposto.
Ante  ao  exposto,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  nos 
termos acima explicitados.
Decorrido,  in albis,  o prazo recursal,  remetam-se os autos à vara de 
origem, com baixa na Distribuição.
Intime-se.   
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2003.51.01.549448-1
Nº CNJ :0549448-08.2003.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :ANTO NELLA CALCADOS E BOLSAS 

LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200351015494481)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional em face de ANTO NELLA CALÇADOS E BOLSAS LTDA, 
objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo, à fl.  32, reconhecendo a prescrição intercorrente dos 
créditos tributários, extinguiu a execução fiscal.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando,  em síntese,  que não houve 
arquivamento dos autos, com a intimação da exeqüente. 
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
O caso em análise versa sobre apelação de sentença que determinou a 
extinção  do  processo,  baseando-se  no  reconhecimento  de  ofício  da 
prescrição intercorrente.
No caso  dos  autos,  o  despacho  de  arquivamento  da  execução,  sem 
baixa na distribuição, data de 26/10/2005 (fl. 30) e a sentença extintiva 
de 02/06/2011 (fl. 32).
A  estipulação  em norma  infraconstitucional  quanto  ao  modo  de  se 
conhecer a prescrição (mediante alegação da parte ou de ofício) não 
afronta qualquer dispositivo da Constituição da República.



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

68

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

68

A previsão do § 4º do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, autoriza 
o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente após o decurso 
do prazo prescricional, que tem início com o arquivamento dos autos, 
sem baixa na distribuição. 
Dessa  forma,  deve  ser  mantida  a  sentença  extintiva  de  1º  grau,  na 
medida em que se aplica o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830/80 (inserido 
pela  Lei  11.051 de 30/12/04)  de imediato,  uma vez que se  trata de 
norma processual. A disciplina quanto à prescrição em si é de direito 
material (prazo, contra quem corre), mas não a forma de conhecê-la.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  DIREITO 
PATRIMONIAL.  POSSIBILIDADE,  A  PARTIR  DA  LEI 
11.051/2004.
1.  A  jurisprudência  do  STJ  sempre  foi  no  sentido  de  que  "o 
reconhecimento  da  prescrição  nos  processos  executivos  fiscais,  por 
envolver direito patrimonial, não pode ser feita de ofício pelo juiz, ante 
a  vedação prevista  no art.  219,  § 5º,  do Código de Processo Civil" 
(RESP  655.174/PE,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  DJ  de 
09.05.2005).
2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), 
acrescentado  pela  Lei  11.051,  de  30.12.2004  (art.  6º),  viabiliza  a 
decretação da prescrição  intercorrente  por  iniciativa  judicial,  com a 
única  condição  de  ser  previamente  ouvida  a  Fazenda  Pública, 
permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do 
prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem 
aplicação  imediata,  alcançando  inclusive  os  processos  em  curso, 
cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência, por 
analogia, à hipótese dos autos.
3.  Recurso especial  a que se dá provimento.”  (REsp 735220/RS,  1ª 
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; DJ 16/05/2005.). 
“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  NULIDADE  DA  CDA. 
PRESCRIÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  LEI  N. 
11.051/2004.
1. É nula a CDA que engloba, num único valor, a cobrança de vários 
débitos sem a discriminação dos exercícios fiscais a que se referem, 
bem como das quantias correspondentes. Precedentes.
2. Não é possível decretar de ofício a prescrição de créditos tributários. 
Precedentes.
3.  A  Lei  n.  11.051/2004,  por  possuir  feição  processual,  aplica-se 
imediatamente aos processos em curso.
4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ- REsp 819.678/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
DJ 08/05/2006, p. 190)
Vale observar, ainda, que a Lei 11.280, de 16/02/2006, com vigência a 
partir de 17/05/2006, alterou a redação do parágrafo 5º do art. 219, do 
CPC, de modo a autorizar o conhecimento de ofício da prescrição em 
relação a qualquer matéria. 
Para efeito de caracterização de prescrição intercorrente é assente na 
jurisprudência  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  basta  a 
paralisação por mais de cinco anos, independentemente da natureza da 
dívida tributária, por força do art. 174 do CTN. Vejamos:
“RECURSO  ESPECIAL.  ALÍNEAS  "A"  E  "C".  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  ARQUIVAMENTO. INÉRCIA POR MAIS DE 
CINCO  ANOS.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83.
No  caso  em  comento,  suspensa  a  execução  por  mais  de  um  ano, 
decorreu mais de um qüinqüênio da data do arquivamento sem baixa 
(fl.  116),  razão pela qual o processo foi  extinto com julgamento de 
mérito pela prescrição intercorrente.
É  certo  que  o  artigo  40,  §  2º,  da  LEF  deve  ser  aplicado  à  luz  do 
disposto no artigo 174 do CTN. Como bem lembrou o ilustre Ministro 
Francisco  Peçanha  Martins,  o  "art.  40  da  Lei  6.830/80  deve  ser 

interpretado  em  sintonia  com  o  art.  174/CTN,  sendo  inadmissível 
estender-se  o  prazo  prescricional  por  tempo  indeterminado"  (Resp 
233.345/AL, DJU 06.11.00).
Recurso especial não-conhecido.”
(Resp  418.160/RO,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto;  DJ 
04/04/2005, v.u.). 
Nesse  sentido:  REsp  432.567/MA,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Peçanha 
Martins,  DJU  03/10/2005,  p.  164;  Edcl  no  AgRg  629.931/PE,  1ª 
Turma, rel. Min. José Delgado, DJU 26/09/05, p. 189; REsp 766.873/
MG, 1ª Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJU 26/09/05, p.257; REsp 
623.432/MG, 2ª  Turma,  rel.  Min.  Eliana Calmon,  DJU 19/09/05,  p. 
271;  REsp  697.270/RS,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Castro  Meira,  DJU 
12/09/05, p.294.
Ao  contrário  do  alegado  na  apelação,  houve  a  determinação  de 
arquivamento  dos autos,  com a devida  intimação  da exeqüente  (fls. 
30/31).
Isto posto, 
Conheço e nego seguimento à apelação da União Federal, nos termos 
do art. 557, do CPC.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012994-1
Nº CNJ :0012994-82.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :LUCVEL VEICULOS LTDA
ADVOGADO :PINDARO BORGES ECCARD E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :2A. VARA ESTADUAL - RIO DE 

JANEIRO/RJ (20080500052742)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pela  LUCVEL 
VEÍCULOS LTDA, objetivando a reforma da decisão de fls. 303/304, 
que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que para análise 
da questão em tela diz respeito a ocorrência da prescrição da pretensão 
da cobrança do crédito tributário.
Foram  apresentadas  Contra-Razões  às  fls.  310/312,  pleiteando  a 
manutenção da r. decisão, face à inocorrência da prescrição, já que a 
mesma  só  se  inicia  quando  da  constituição  definitiva  do  crédito 
tributário, não tendo decorrido o prazo superior a 5 (cinco) anos entre a 
constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, 
conforme dispõe o art. 174, caput, do CTN.
O MPF manifestou-se às fls. 315/318, pelo desprovimento do agravo 
ora interposto.
É o breve relatório. Decido.
É da essência do processo de execução a busca da satisfação rápida e 
eficaz do credor. Por esta razão, o nosso sistema processual estabeleceu 
como condição específica  dos embargos do devedor  a segurança do 
juízo, capaz de tornar útil o processo após a rejeição dos embargos.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no 
título executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a 
utilização da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a 
de  desonerar  o  executado  de  proceder  à  segurança  do  juízo  para 
discutir  a  inexeqüibilidade  de  título  ou  a  iliqüidez  do  crédito 
exeqüendo.
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Destarte, importante ressaltar que resta pacificado o entendimento de 
que  a  exceção  de  pré-executividade  é  cabível  quando  as  questões 
suscitadas  não dependem  de  provas, mas  sim  quando  as  mesmas 
possam ser apreciadas ex officio pelo juízo, como as matérias de ordem 
pública ligadas à admissibilidade da execução.
Sobre o tema, confira os seguintes julgados:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO.
1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP 
(art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas.
2.  "A exceção de pré-executividade  é admissível  na execução fiscal 
relativamente  às  matérias  conhecíveis  de  ofício  que não demandem 
dilação probatória" -  Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em 
razão das  peculiaridades das  alegações  da agravante,  é  necessária  a 
dilação  probatória,  o  que  torna  incabível  a  Exceção  de  Pré-
Executividade.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1093371/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 04/02/2011)
TRIBUTÁRIO  –   PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  PARA 
COMPROVAÇÃO  DE  SUPOSTA  PRESCRIÇÃO  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  CDA  –  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO 
JULGADO  A  QUO  –  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO 
DISPOSTO  DAS  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF  E  211/STJ  – 
PRONUNCIAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM 
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  –  SÚMULA 
83/STJ.
1.  A  controvérsia  essencial  dos  autos  restringe-se  ao  exame  da 
possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, da 
existência de crédito tributário e de suposta ilegitimidade de inclusão 
de  sócio-gerente  no  pólo  passivo  de  execução  fiscal,  porquanto 
necessitam de dilação probatória.
2. A matéria infraconstitucional supostamente violada não foi objeto de 
análise  por  parte  do Tribunal  de origem,  razão pela  qual  ausente  o 
necessário pré-questionamento.
3.  É pacífico  o entendimento  de que,  por  meio  de exceção  de pré-
executividade, a nulidade da execução fiscal pode ser apontada, mas 
exclusivamente quando desnecessária dilação probatória, ao contrário 
do  caso  apresentado  nestes  autos;  porquanto,  o  Tribunal  de  origem 
assentou que o reconhecimento da causa impeditiva  da execução do 
crédito tributário demandaria produção de provas, o que elide o manejo 
da exceção de pré-executividade.
4. O acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência 
do STJ, na hipótese de os sócios constarem, juntamente com a empresa 
executada, da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual detém presunção 
de certeza e liquidez, cabe a eles provarem, por meio de embargos à 
execução, a inexistência de excesso de mandato, infringência à lei ou 
ao contrato social.
Agravo regimental improvido.
Origem:  STJ  -  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
Classe:  AGRESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL  –  1048424  Processo:  200800825272  UF:  SP  Órgão 
Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão:  07/08/2008 
Documento: STJ000332920.
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. VIOLAÇÃO AO 
ART.  535,  I,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  NÃO OFERECIMENTO  DE EMBARGOS. 
REALIZAÇÃO  DE  PENHORA  E  INDICAÇÃO  DE  LEILOEIRO. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PRECLUSÃO. 
ARGÜIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  LEIS  QUE 

DISCIPLINAVAM AS EXAÇÕES ENSEJADORAS DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO EXEQÜENDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, 
quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão. 2. A exceção de pré-executividade 
é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 
pelo  juiz,  como  as  atinentes  à  liquidez  do  título  executivo,  os 
pressupostos  processuais  e  as  condições  da  ação  executiva.  3.  O 
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado 
por força da exegese jurisprudencial  mais recente, admitindo-se,  por 
exemplo, a argüição de prescrição, ou mesmo de inconstitucionalidade 
da  exação  que  deu  origem  ao  crédito  exeqüendo,  desde  que  não 
demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis) 
4. A inconstitucionalidade das exações que ensejaram a propositura da 
ação executória sub judice infirma a própria exigibilidade dos títulos 
em que esta se funda, matéria, inequivocamente argüível em sede de 
exceção de pré-executividade. 5. Consectariamente, sua veiculação em 
exceção de pré-executividade é admissível.  Precedentes desta Corte: 
REsp  n.º  595.451/RJ,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino 
Zavascki; DJ de 06/09/2004; REsp n.º 600.986/RJ, Rel. Min. Franciulli 
Netto,  DJ  de  11/05/2005,  REsp  625203/RJ  Rel.  Ministro  Francisco 
Falcão, DJ 01.07.2005 . 6. A exceção de pré-executividade é passível 
de dedução, ainda que esgotado o prazo para a oposição de embargos à 
execução,  quando  a  alegação  do  executado  refere-se  a  vício  do 
processo  de  execução  ou  do  título  executivo  relativo  à  matéria 
cognoscível  ex  officio  pelo  julgador.  7.  Isto  porque,  não  se 
encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir 
nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo 
título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se 
operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 
19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 
03.05.1999). 8. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça. AGA 200702680370. AGA - AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  977769. 
Relator Luiz Fux. Primeira Turma. DJE DATA:25/02/2010).
 Desta modo, muito embora seja admissível a interposição de exceção 
de pré-executividade em sede de execução fiscal, mostra-se incabível 
sua utilização para argüição da incidência de lapso prescricional, tendo 
em vista as peculiaridades da contagem dos prazos, em se tratando de 
lançamento  do  crédito  ora  impugnado,  tamanha  a  necessidade  de 
verificação apurada da matéria fática,  tais como análise do processo 
administrativo,  notificação  de  lançamento  e  eventuais  impugnações 
administrativas, o que demanda dilação probatória.
Desta forma, verifico que deve ser mantida a r. decisão ora agravada, 
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, 
pelo fato de a análise do caso em tela demandar dilação probatória, 
incompatível com a exceção de pré-executividade.
Isto posto,
Conheço e nego seguimento ao Agravo de Instrumento, com fulcro no 
art. 557, caput, do CPC.
Feitas as anotações de estilo, baixem os autos ao juízo de origem, para 
arquivamento.
P.I
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.10.004618-9
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Nº CNJ :0004618-50.2004.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :CENTRO EDUCACIONAL E 

DESPORTIVO MASINI LTDA-ME
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200451100046189)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em face  de CENTRO EDUCACIONAL E DESPORTIVO 
MASINI LTDA-ME, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  58/60,  julgou  extinta  a  execução  fiscal,  por 
entender que o crédito encontrava-se prescrito antes do ajuizamento do 
feito.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se, inicialmente, que os débitos, com vencimentos no período 
de 10/02/1998 a 08/01/1999 (fls. 04/11), foram constituídos através da 
declaração de rendimentos apresentada em 13/09/1999 (fl. 68).  
No  caso  de  a  declaração  de  rendimentos  indicar  débitos  com 
vencimento posterior à sua apresentação, a jurisprudência é firme no 
sentido de que o prazo prescricional tem início na data de vencimento 
da obrigação não paga.
No  presente  caso,  entretanto,  a  declaração  de  rendimentos  informa 
débitos não quitados com vencimento anterior à sua apresentação.
Nesta hipótese, em que a declaração indica débitos já vencidos, é com 
a  apresentação  do  documento,  momento  em  que  o  Fisco  toma 
conhecimento  da  situação  irregular  do  contribuinte,  que  se  inicia  o 
prazo prescricional qüinqüenal para o ajuizamento da execução fiscal
Sendo  assim,  como  o  prazo  prescricional  teve  início  na  data  de 
13/09/1999,  com  a  entrega  da  declaração  de  rendimentos  pela 
contribuinte, e havendo sido ajuizada a execução fiscal em 02/06/2004, 
não  decorreu  o  prazo  prescricional  de  05  (cinco)  anos,  de  modo  a 
justificar a extinção do feito.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
PRESENÇA  DE  CONTRADIÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IRPJ. 
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS 
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.  Há contradição quando o acórdão toma as conclusões de recurso 
representativo da controvérsia como fundamento, no entanto as aplica 
de modo equivocado.
2. O Recurso Representativo da Controvérsia REsp 1.120.295/SP (Rel. 
Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,  DJe  de  21.5.2010)  estabeleceu  as 
seguintes  premissas:  a)  Nos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por 
homologação, o termo inicial do prazo prescricional se dá na data do 
vencimento ou na data da entrega da declaração, o que for posterior;
b) A interpretação conjugada do art. 219, §1º, do CPC com o art. 174, 
I,  do CTN, leva à conclusão de que a interrupção da prescrição pela 
citação  válida  (redação  original  do  CTN)  ou  pelo  despacho  que  a 
ordena (redação do CTN dada pela LC n. 118/2005) sempre retroage à 
data da propositura da ação (ajuizamento - art. 219, §1º, CPC), sendo 
assim,  se  o  quinquênio terminou  depois  do  ajuizamento  e  antes  do 
despacho que ordena a citação ou da própria citação válida, conforme o 

caso, não ocorreu a prescrição.
3.  No  caso  dos  autos,  não  havendo  notícia  da  data  da  entrega  da 
declaração, temos que considerar os vencimentos das obrigações que se 
deram em:  30.4.1998,  29.05.1998,  31.7.1998,  31.8.1998,  30.9.1998, 
29.1.1999, 27.2.1999 e 31.3.1999. O ajuizamento se deu em 20.2.2004 
e houve citação válida em 18.8.2005. Sendo assim, ocorrendo a citação 
válida,  é de se  verificar  o  transcurso ou não do prazo prescricional 
quinquenal entre a data de cada vencimento e a data do ajuizamento. 
Desse modo, os créditos tributários com vencimentos ocorridos antes 
de 20.2.1999 restam prescritos,  permanecendo exigíveis  os vencidos 
em 27.2.1999 e 31.3.1999.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar 
parcial provimento ao recurso especial.
(EDcl  no  REsp  1144621/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/04/2011,  DJe 
05/05/2011)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA.  ARTIGO  543-C,  DO CPC.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  DE  O 
FISCO  COBRAR JUDICIALMENTE  O CRÉDITO  TRIBUTÁRIO. 
TRIBUTO  SUJEITO  A  LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO. 
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO  POR  ATO  DE 
FORMALIZAÇÃO  PRATICADO  PELO  CONTRIBUINTE  (IN 
CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS).  PAGAMENTO DO 
TRIBUTO  DECLARADO.  INOCORRÊNCIA.  TERMO  INICIAL. 
VENCIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA  DECLARADA. 
PECULIARIDADE:  DECLARAÇÃO  DE  RENDIMENTOS  QUE 
NÃO  PREVÊ  DATA  POSTERIOR  DE  VENCIMENTO  DA 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO 
PARA  PAGAMENTO.  CONTAGEM  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL  A  PARTIR  DA  DATA  DA  ENTREGA  DA 
DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como 
vencimento  para  o  pagamento  da  obrigação  tributária  declarada 
(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever 
instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a 
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer 
das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do 
prazo  prescricional  (Precedentes  da  Primeira  Seção:  EREsp 
658.138/PR,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra 
Eliana  Calmon,   julgado  em  14.10.2009,  DJe  09.11.2009;  REsp 
850.423/SP, Rel.  Ministro Castro Meira,  julgado em 28.11.2007, DJ 
07.02.2008;  e  AgRg  nos  EREsp  638.069/SC,  Rel.  Ministro  Teori 
Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2.  A  prescrição,  causa  extintiva  do  crédito  tributário,  resta  assim 
regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 
174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal 
feita ao devedor;
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 
em  reconhecimento  do  débito  pelo  devedor."  3.  A  constituição 
definitiva  do  crédito  tributário,  sujeita  à  decadência,   inaugura  o 
decurso  do  prazo  prescricional  qüinqüenal  para  o  Fisco  exercer  a 
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 
declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito 
aos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por  homologação),  é  modo  de 
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constituição do crédito tributário,  dispensando a Fazenda Pública de 
qualquer  outra  providência  conducente  à  formalização  do  valor 
declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 
543-C,  do  CPC:  REsp  962.379/RS,  Rel.  Ministro  Teori  Albino 
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5.  O  aludido  entendimento  jurisprudencial  culminou  na  edição  da 
Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, 
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada 
qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Conseqüentemente, 
o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial  do crédito tributário declarado,  mas não pago,  é a 
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo 
sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado 
com base no lucro presumido da pessoa jurídica;  (ii)  o contribuinte 
apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997,  sem proceder 
aos  pagamentos  mensais  do  tributo  no  ano  anterior;  e  (iii)  a  ação 
executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.
8.  Deveras,  o  imposto  sobre  a  renda  das  pessoas  jurídicas, 
independentemente da forma de tributação (lucro real,  presumido ou 
arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem 
auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à 
época - Decreto 1.041/94).
9. De acordo com a Lei 8.981/95,  as pessoas jurídicas, para fins de 
imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do 
mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados 
auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).10. Assim sendo, não 
procede  a  argumentação  da  empresa,  no  sentido  de  que:  (i)  "a 
declaração  de  rendimentos  ano-base  de  1996 é  entregue  no  ano  de 
1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) 
"o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de 
Ajuste  Anual,  que  não  tem efeitos  jurídicos  para  fins  de  início  da 
contagem do prazo seja decadencial,  seja prescricional",  sendo certo 
que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito 
em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).
11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine,  uma 
vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 
versa  sobre  tributo  que  já  deveria  ter  sido  pago  no  ano-calendário 
anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês 
de  recolhimento,  consoante  se  depreende  do  seguinte  excerto  do 
acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização 
dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração 
de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, 
não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos 
ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 
12.  Conseqüentemente,  o prazo prescricional para o Fisco exercer  a 
pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se 
na  data  da  apresentação  do  aludido  documento,  vale  dizer,  em 
30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os 
créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).
...
19.  Recurso especial  provido,  determinando-se  o prosseguimento  da 
execução  fiscal.  Acórdão submetido  ao regime  do artigo  543-C,  do 
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP,  Rel.  Ministro LUIZ  FUX,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada

Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.10.004619-0
Nº CNJ :0004619-35.2004.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :CENTRO EDUCACIONAL E 

DESPORTIVO MASINI LTDA-ME
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL DE SAO JOAO DE 
(200451100046190)

DECISÃO
Trata-se  de  execução  fiscal  ajuizada  pela  União  Federal  /  Fazenda 
Nacional  em face  de CENTRO EDUCACIONAL E DESPORTIVO 
MASINI LTDA-ME, objetivando a cobrança de crédito tributário.
O Juízo  a quo,  às  fls.  18/20,  julgou  extinta  a  execução  fiscal,  por 
entender que o crédito encontrava-se prescrito antes do ajuizamento do 
feito.
Apelou a Fazenda Nacional sustentando, em síntese, a inexistência de 
prescrição.
É o relatório.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
No mérito, merece prosperar.
Verifica-se, inicialmente, que os débitos, com vencimentos no período 
de 30/04/1998 a 29/01/1999 (fls. 04/07), foram constituídos através da 
declaração de rendimentos apresentada em 13/09/1999 (fl. 28).  
No  caso  de  a  declaração  de  rendimentos  indicar  débitos  com 
vencimento posterior à sua apresentação, a jurisprudência é firme no 
sentido de que o prazo prescricional tem início na data de vencimento 
da obrigação não paga.
No  presente  caso,  entretanto,  a  declaração  de  rendimentos  informa 
débitos não quitados com vencimento anterior à sua apresentação.
Nesta hipótese, em que a declaração indica débitos já vencidos, é com 
a  apresentação  do  documento,  momento  em  que  o  Fisco  toma 
conhecimento  da  situação  irregular  do  contribuinte,  que  se  inicia  o 
prazo prescricional qüinqüenal para o ajuizamento da execução fiscal
Sendo  assim,  como  o  prazo  prescricional  teve  início  na  data  de 
13/09/1999,  com  a  entrega  da  declaração  de  rendimentos  pela 
contribuinte, e havendo sido ajuizada a execução fiscal em 02/06/2004, 
não  decorreu  o  prazo  prescricional  de  05  (cinco)  anos,  de  modo  a 
justificar a extinção do feito.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
PRESENÇA  DE  CONTRADIÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IRPJ. 
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS 
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.  Há contradição quando o acórdão toma as conclusões de recurso 
representativo da controvérsia como fundamento, no entanto as aplica 
de modo equivocado.
2. O Recurso Representativo da Controvérsia REsp 1.120.295/SP (Rel. 
Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Seção,  DJe  de  21.5.2010)  estabeleceu  as 
seguintes  premissas:  a)  Nos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por 
homologação, o termo inicial do prazo prescricional se dá na data do 
vencimento ou na data da entrega da declaração, o que for posterior;
b) A interpretação conjugada do art. 219, §1º, do CPC com o art. 174, 
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I,  do CTN, leva à conclusão de que a interrupção da prescrição pela 
citação  válida  (redação  original  do  CTN)  ou  pelo  despacho  que  a 
ordena (redação do CTN dada pela LC n. 118/2005) sempre retroage à 
data da propositura da ação (ajuizamento - art. 219, §1º, CPC), sendo 
assim,  se  o  quinquênio terminou  depois  do  ajuizamento  e  antes  do 
despacho que ordena a citação ou da própria citação válida, conforme o 
caso, não ocorreu a prescrição.
3.  No  caso  dos  autos,  não  havendo  notícia  da  data  da  entrega  da 
declaração, temos que considerar os vencimentos das obrigações que se 
deram em:  30.4.1998,  29.05.1998,  31.7.1998,  31.8.1998,  30.9.1998, 
29.1.1999, 27.2.1999 e 31.3.1999. O ajuizamento se deu em 20.2.2004 
e houve citação válida em 18.8.2005. Sendo assim, ocorrendo a citação 
válida,  é de se  verificar  o  transcurso ou não do prazo prescricional 
quinquenal entre a data de cada vencimento e a data do ajuizamento. 
Desse modo, os créditos tributários com vencimentos ocorridos antes 
de 20.2.1999 restam prescritos,  permanecendo exigíveis  os vencidos 
em 27.2.1999 e 31.3.1999.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar 
parcial provimento ao recurso especial.
(EDcl  no  REsp  1144621/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/04/2011,  DJe 
05/05/2011)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA.  ARTIGO  543-C,  DO CPC.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  DE  O 
FISCO  COBRAR JUDICIALMENTE  O CRÉDITO  TRIBUTÁRIO. 
TRIBUTO  SUJEITO  A  LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO. 
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO  POR  ATO  DE 
FORMALIZAÇÃO  PRATICADO  PELO  CONTRIBUINTE  (IN 
CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS).  PAGAMENTO DO 
TRIBUTO  DECLARADO.  INOCORRÊNCIA.  TERMO  INICIAL. 
VENCIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA  DECLARADA. 
PECULIARIDADE:  DECLARAÇÃO  DE  RENDIMENTOS  QUE 
NÃO  PREVÊ  DATA  POSTERIOR  DE  VENCIMENTO  DA 
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO 
PARA  PAGAMENTO.  CONTAGEM  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL  A  PARTIR  DA  DATA  DA  ENTREGA  DA 
DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como 
vencimento  para  o  pagamento  da  obrigação  tributária  declarada 
(mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a 
lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever 
instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a 
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer 
das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do 
prazo  prescricional  (Precedentes  da  Primeira  Seção:  EREsp 
658.138/PR,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra 
Eliana  Calmon,   julgado  em  14.10.2009,  DJe  09.11.2009;  REsp 
850.423/SP, Rel.  Ministro Castro Meira,  julgado em 28.11.2007, DJ 
07.02.2008;  e  AgRg  nos  EREsp  638.069/SC,  Rel.  Ministro  Teori 
Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2.  A  prescrição,  causa  extintiva  do  crédito  tributário,  resta  assim 
regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 
174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal 
feita ao devedor;
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 
em  reconhecimento  do  débito  pelo  devedor."  3.  A  constituição 
definitiva  do  crédito  tributário,  sujeita  à  decadência,   inaugura  o 

decurso  do  prazo  prescricional  qüinqüenal  para  o  Fisco  exercer  a 
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 
declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito 
aos  tributos  sujeitos  a  lançamento  por  homologação),  é  modo  de 
constituição do crédito tributário,  dispensando a Fazenda Pública de 
qualquer  outra  providência  conducente  à  formalização  do  valor 
declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 
543-C,  do  CPC:  REsp  962.379/RS,  Rel.  Ministro  Teori  Albino 
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5.  O  aludido  entendimento  jurisprudencial  culminou  na  edição  da 
Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, 
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada 
qualquer outra providência por parte do Fisco." 6. Conseqüentemente, 
o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de 
cobrança judicial  do crédito tributário declarado,  mas não pago,  é a 
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo 
sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado 
com base no lucro presumido da pessoa jurídica;  (ii)  o contribuinte 
apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997,  sem proceder 
aos  pagamentos  mensais  do  tributo  no  ano  anterior;  e  (iii)  a  ação 
executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.
8.  Deveras,  o  imposto  sobre  a  renda  das  pessoas  jurídicas, 
independentemente da forma de tributação (lucro real,  presumido ou 
arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem 
auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à 
época - Decreto 1.041/94).
9. De acordo com a Lei 8.981/95,  as pessoas jurídicas, para fins de 
imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do 
mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados 
auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).10. Assim sendo, não 
procede  a  argumentação  da  empresa,  no  sentido  de  que:  (i)  "a 
declaração  de  rendimentos  ano-base  de  1996 é  entregue  no  ano  de 
1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) 
"o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de 
Ajuste  Anual,  que  não  tem efeitos  jurídicos  para  fins  de  início  da 
contagem do prazo seja decadencial,  seja prescricional",  sendo certo 
que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito 
em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).
11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine,  uma 
vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 
versa  sobre  tributo  que  já  deveria  ter  sido  pago  no  ano-calendário 
anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês 
de  recolhimento,  consoante  se  depreende  do  seguinte  excerto  do 
acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização 
dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração 
de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, 
não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos 
ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 
12.  Conseqüentemente,  o prazo prescricional para o Fisco exercer  a 
pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se 
na  data  da  apresentação  do  aludido  documento,  vale  dizer,  em 
30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os 
créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).
...
19.  Recurso especial  provido,  determinando-se  o prosseguimento  da 
execução  fiscal.  Acórdão submetido  ao regime  do artigo  543-C,  do 
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP,  Rel.  Ministro LUIZ  FUX,  PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
Isto posto, 
Conheço e dou provimento à apelação, nos termos do § 1º-A do art. 
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557, do CPC, para, afastando a decretação de prescrição, determinar o 
prosseguimento da execução.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL 412525 2007.50.02.001337-3
Nº CNJ :0001337-17.2007.4.02.5002
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :BRAMINEX - BRASILEIRA DE 

MARMORE EXPORTADORA S/A E 
OUTRO

ADVOGADO :PEDRO PAULO VOLPINI E OUTROS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :HELEN FREITAS DE SOUZA JUDICE
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL 

CACHOEIRO DE ITAPEM/ES 
(200750020013373)

ÓRGÃO ATUAL :GABINETE DO DR FRANCISCO 
PIZZOLANTE

DECISÃO
Trata-se de apelação (fls. 89/92) interposta por Braminex S/A contra a 
sentença de fls. 85/87, que julgou extinto o processo, sem resolução de 
mérito,  uma  vez  que  os  embargos  foram  apresentados 
intempestivamente, com fulcro no art. 267, IV, do CPC c/c art. 16, III, 
da Lei nº 6.830/80.
É o relatório. Decido.
O MM. Juiz fundamentando a sentença esclareceu que “Diante de tais 
fatos,  fica  evidente a intempestividade dos presentes embargos,  uma 
vez que o prazo previsto  em lei  (art.  16,  III,  da Lei  6.830/80) para 
oferecimento de embargos  - 30 (trinta) dias – é contado da intimação 
da primeira  penhora e é um só,  não havendo renovação no caso de 
reforço de penhora, conforme já pacificado pela jurisprudência.”
Verifica-se que a sentença não merece reforma, na medida em que foi 
proferida  em  perfeita  harmonia  com  a  jurisprudência  do  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  que  tem  entendimento  no  sentido  de  que  a 
substituição,  o  reforço  ou  a  redução  da  penhora  não  implicam  a 
reabertura de prazo para embargar,  uma vez que permanece de pé a 
primeira  constrição  efetuada  (Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  REsp 
1191304/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma, 
julgado em 17.08.2010, DJe 03.09.2010; AgRg no REsp 1075706/MG, 
Rel.
Nesse sentido:
“RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  JUDICIAL  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  TERMO  A  QUO  DO  PRAZO  PARA 
OFERECIMENTO  DE  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DATA  DA 
INTIMAÇÃO  DA  PENHORA,  AINDA  QUE  INSUFICIENTE, 
EXCESSIVA  OU  ILEGÍTIMA.  PECULIARIDADE  DOS  AUTOS: 
EXISTÊNCIA  DE  DECISÃO  JUDICIAL  QUE  PUGNOU  PELA 
PENDÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO,  INVIABILIZANDO O 
AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTAGEM 
DO PRAZO PARA EMBARGAR A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO QUE CONSIDEROU GARANTIDO O JUÍZO.
1. O dies a quo do prazo para o ajuizamento de embargos à execução 
fiscal é a data da efetiva intimação da penhora (Precedente da Primeira 
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1112416/MG, 

Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  julgado  em  27.05.2009,  DJe  de 
09.09.2009),  o  que,  entrementes,  não  afasta  a  proposição  de  que  a 
fluência do aludido prazo reclama a constatação de que efetivamente 
garantido o juízo.
2. O artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, preceitua que o executado 
poderá  oferecer  embargos  no  prazo  de  trinta  dias  contados,  entre 
outros, da intimação da penhora (inciso III).
3. Assim é que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de 
que a substituição, o reforço ou a redução da penhora não implicam a 
reabertura de prazo para embargar,  uma vez que permanece de pé a 
primeira  constrição  efetuada  (Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  REsp 
1191304/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma, 
julgado em 17.08.2010, DJe 03.09.2010; AgRg no REsp 1075706/MG, 
Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.02.2009, 
DJe 24.03.2009; e AgRg no REsp 626.378/PR, Rel. Ministra Denise 
Arruda,  Primeira  Turma,  julgado  em  17.10.2006,  DJ  07.11.2006), 
ressalvando-se,  contudo,  a  possibilidade  de  alegação  de  matérias 
suscitáveis  a  qualquer  tempo  ou  inerentes  ao  incorreto  reforço  ou 
diminuição  da  extensão  do  ato  constritivo  (Precedente  da  Corte 
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.116.287/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 02.12.2009, DJe 04.02.2010).
4. Nada obstante, o § 1º do artigo 16, da Lei 6.830/80, determina que 
"não  são  admissíveis  embargos  do  executado  antes  de  garantida  a 
execução".
5.  Deveras,  a  pendência  judicial,  com efeito  suspensivo,  acerca  da 
efetivação da penhora, posto instaurada dissidência sobre a res passível 
de  constrição,  impede  a inauguração do termo a  quo do prazo para 
embargos, nos quais se pode suscitar, inclusive, o excesso da penhora.
6. In  casu, restou assente na origem que: "...  a nomeação de bens a 
penhora  pela  agravada  não  foi  aceita  e  determinada  constrição  em 
crédito junto ao DNIT, pelo Sistema BACEN JUD.
No recurso de agravo  de instrumento  nº  88402/2007,  a  agravada  se 
insurgiu contra a penhora em seus créditos e pugnou pela aceitação dos 
bens nomeados por ela, ou do seguro garantia também ofertado.
Esse recurso de agravo  mereceu o efeito  suspensivo e,  ao final,  foi 
desprovido.
Verifico  que  na  fundamentação  do  recurso  supra  citado,  Vossa 
Excelência  asseverou  que:  'a  discordância  do  exeqüente  quanto  aos 
bens móveis ofertados à penhora não impede a oferta de outros bens ou 
garantias  pela  executada,  sendo  certo  que,  nestes  autos,  não  consta 
manifestação  do  exeqüente  acerca  do  seguro-garantia  ofertado  em 
penhora pela executada (fls. 10-12/TJ).
Em  seguida,  a  agravada  interpôs  outro  recurso,  o  agravo  de 
instrumento 99564/2007, agora da não aceitação do seguro garantia - a 
que Vossa Excelência havia se referido - ao qual também foi concedido 
o efeito suspensivo. Esse recurso de agravo foi provido.
Nele, conforme consta do memorial, V. Exª reconheceu a pendência da 
garantia, pressuposto para oposição dos embargos.
De modo que a  garantia  do juízo,  a  penhora,  portanto,  somente  foi 
efetivada  com  a  decisão  desta  Egrégia  Câmara  Cível  pelo  seguro-
garantia;  pois,  desde  a  irresignação  com  a  não  aceitação  dos  bens 
oferecidos,  a  questão  ficou  pendente  de  solução.  Aliás,  esse  foi  o 
entendimento do MM. Juiz da causa ao proferir a respeitável decisão 
agravada.
De qualquer forma, é cediço que a citação no processo de execução é 
um ato complexo  e que se completa  com a intimação  da penhora." 
(voto-vogal que se sagrou vencedor) 7. Malgrado o comparecimento 
espontâneo do réu supra a falta de intimação da penhora (assim como 
ocorre  com  a  citação  por  força  do  artigo  214,  §  1º,  do  CPC),  a 
existência,  nos  autos  da  execução  fiscal,  de  decisão  judicial  que 
pugnou  pela  pendência  da  garantia  do  juízo,  obstando  a 
admissibilidade  dos  embargos  do  executado  (ex  vi  do  disposto  no 
artigo  16,  § 1º,  da  Lei  6.830/80),  justifica  a fluência  do prazo para 
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embargar  a  partir  da  intimação  da  decisão  que  aceitou  o  seguro-
garantia em substituição à "irregular" penhora de créditos do devedor, 
por caracterizar a data em que se considerou efetivada a penhora e, a 
fortiori, garantida a execução.
8. Destarte, não merece reforma o acórdão regional que pugnou pela 
tempestividade  dos  embargos  à  execução  oferecidos  no  trintídio 
posterior  à  intimação  da  decisão  que  determinou  a  substituição  da 
penhora de créditos pelo seguro-garantia, momento a partir do qual se 
considerou aperfeiçoada a penhora.
9. Recurso especial desprovido.
(REsp 1126307/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 01/03/2011, DJe 17/05/2011)” (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO  FISCAL.  TERMO  INICIAL.  INTIMAÇÃO. 
PENHORA.  REFORÇO.  NOVOS  EMBARGOS.  ASPECTOS 
FORMAIS. NOVA CONSTRIÇÃO.
1. O recorrente sustenta que o prazo para ajuizamento dos embargos à 
execução fiscal não deve ser contado a partir da juntada do primeiro 
mandado de penhora expedido,  mas sim da juntada do mandado de 
reforço de penhora.
2. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a 
data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do 
mandado cumprido, nos termos do Recurso Especial representativo de 
controvérsia n.º 1.112.416/MG.
3.  O  reforço  de  penhora  não  alterará  o  prazo  original  para  o 
ajuizamento dos embargos,  podendo ensejar tão somente o início de 
nova  contagem de defesa,  desta vez para a impugnação  restrita  aos 
aspectos  formais  do  novo  ato  constritivo,  nos  termos  do  Recurso 
Especial representativo de controvérsia n.º 1.116.287/SP.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1200464/RJ,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/10/2010,  DJe  21/10/2010) 
(grifei)
Isto posto,
Nego seguimento ao apelo de Braminex S/A, nos termos do artigo 557, 
caput, do Código de Processo Civil.
P.I.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2010.51.05.001371-6
Nº CNJ :0001371-66.2010.4.02.5105
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :CAROLINA CARVALHO EFFGEN E 
OUTROS

APELADO :SILVANA BELORIO BRANTES
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VARA ÚNICA DE NOVA FRIBURGO 

(201051050013716)

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ENFERMAGEM  DO  RIO  DE  JANEIRO  –  COREN/RJ  contra 
sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo/RJ, que 
extinguiu a execução fiscal por entender que inexiste fundamentação 

legal para a instituição das anuidades, que não poderiam ser fixadas por 
meio de resolução do próprio conselho profissional.
O apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de fixação do valor das 
anuidades pelo conselho profissional.
É o breve relato. Decido.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza  tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
Art.  149 – “Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por um conselho profissional, deveria a anuidade atender aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Verifica-se, no entanto, que a Lei 6.994/82 foi expressamente revogada 
pela Lei 8.904/94 (Estatuto da OAB), de modo que que não poderia ser 
cobrada  a  anuidade  por  conselho  profissional  com  base  naquele 
diploma legal, não mais em vigor.
Restaria inviabilizada, portanto, a cobrança de anuidade pelo conselho 
profissional,  diante  da  ausência  de  respectiva  previsão  legal  para  a 
instituição ou majoração de tributo.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO  À  LITERAL 
DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  SÚMULA  343  DO  STF.  MATÉRIA 
CONTROVERTIDA  NOS  TRIBUNAIS.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS.  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE ANUIDADES. LEI Nº 6.994/82. 
VALIDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI 8.906/94 (ART. 
87  DO  ESTATUTO  DA  OAB).  IMPOSSIBILIDADE  DE 
COBRANÇA DE ANUIDADE À LUZ DE LEI REVOGADA.
1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória 
é  aquela  que  consubstancia  desprezo  pelo  sistema  de  normas  no 
julgado rescindendo.
2.  É cediço na Corte que "para que a ação rescisória fundada no art. 
485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo 
decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo 
legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo  elege 
uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a 
ação  rescisória  não  merece  vingar,  sob  pena  de  tornar-se  'recurso' 
ordinário  com prazo de interposição de dois anos" (REsp 9.086/SP, 
Relator  Ministro  Adhemar Maciel,  Sexta  Turma,  DJ de 05.08.1996; 
REsp 168.836/CE, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, 
DJ  de  01.02.1999;  AR  464/RJ,  Relator  Ministro  Barros  Monteiro, 
Segunda  Seção,  DJ  de  19.12.2003;  AR 2.779/DF,  Relator  Ministro 
Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ de 23.08.2004; e REsp 488.512/
MG,  Relator  Ministro  Jorge  Scartezzini,  Quarta  Turma,  DJ  de 
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06.12.2004).
3. A doutrina encampa referido entendimento ao assentar, verbis: "(...) 
a  causa  de  rescindibilidade  reclama  'violação'  à  lei;  por  isso, 
'interpretar' não é violar. Ainda é atual como fonte informativa que tem 
sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no 
seu artigo 800, caput: 'A injustiça da sentença e a má apreciação da 
prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício 
da ação rescisória'. Ademais, para que a ação fundada no art. 485, V, 
do  CPC,  seja  acolhida,  é  necessário  que  a  interpretação  dada  pelo 
decisum  rescindendo  seja  de  tal  modo  teratológica  que  viole  o 
dispositivo  legal  em  sua  literalidade.  Ao  revés,  se  a  decisão 
rescindenda  elege  uma  dentre  as  interpretações  cabíveis,  a  ação 
rescisória não merece prosperar. Aliás devemos ter sempre presente o 
texto da Súmula nº 343 do STF: 'Não cabe ação rescisória por ofensa a 
literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado 
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'. A contrario 
sensu, se a decisão rescindenda isoladamente acolhe pela vez primeira 
tese inusitada, sugere-se a violação." (Luiz Fux,  in Curso de Direito 
Processual Civil, 2ª Ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, págs. 
849/850) 4. Consoante a Súmula n.º 343/STF, não cabe ação rescisória 
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se 
tiver  baseado  em  texto  legal  de  interpretação  controvertida  nos 
tribunais.
5.  O Egrégio STJ, nas hipóteses em que aplica a Súmula 343 do STF, 
exerce na sua plenitude a função de em última instância afirmar se a lei 
foi violada ou interpretada.
6. Consoante assentou o Tribunal a quo: "(...)se ao tempo da prolação 
do  acórdão  rescindendo  existia  dissídio  jurisprudencial  sobre  a 
interpretação  da  questão  debatida  naquele  julgado  -  anuidade  de 
conselho regional - é incabível o ajuizamento de ação rescisória com 
fundamento no inciso V do artigo 485 do CPC, pois a ação rescisória 
não constitui um recurso (...)" fl. 193 6. Ademais, sobreleva notar, que 
a Lei 6.994/82, cuja violação se alega, foi expressamente revogada pela 
Lei  8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados  do 
Brasil (OAB), em seu art. 87, aplicando-se a lei nova imediatamente a 
partir de sua vigência.  Precedentes do STJ: REsp 396.751/RS, DJU de 
29.03.06; REsp 181.909/RS, DJ 01.12.2006; REsp nº 191115/RS, DJU 
de 15/03/1999;  REsp 251.674/RS,DJ 01.08.2000;  REsp 273.673/SC, 
DJU de 11.12.00.
7.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  de  hipóteses 
análogas,  assentou: "CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA.  LEI Nº 8.904/94 (ESTATUTO 
DA  OAB).  VIGÊNCIA.  REVOGAÇÃO  EXPRESSA  DA  LEI 
6.994/82. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADE À 
LUZ DE LEI REVOGADA.
1.  A Lei n. 6.994/82 foi expressamente revogada pela Lei n.8.904/94 
(Estatuto da OAB), aplicando-se a lei nova imediatamente a partir de 
sua vigência. Precedentes: REsp 396.751/RS, DJU de 29.03.06; REsp 
181.909/RS, DJ 01.12.2006; REsp nº 191115/RS, DJU de 15/03/1999; 
REsp 251.674/RS,DJ 01.08.2000; REsp 273.673/SC, DJU de 11.12.00.
2. Impossibilidade de cobrança de anuidade à luz de lei revogada.
3. In casu, merece chancela o entendimento esposado pelo juízo a quo, 
que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  exordial,  à  luz  do 
princípio da legalidade estrita, para afastar a incidência das Resoluções 
439, 451, 463 e 471 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia  -  COFEA,  declarando  a  inexistência  de relação jurídica 
decorrente  das  Resoluções  citadas,  verbis:"Destarte,  deve  ser 
consignado  que  o  princípio  da  legalidade  estrita  é  instrumento  de 
proteção do contribuinte, ou seja, é uma garantia de que os valores dos 
tributos por ele adimplidos sejam previamente discutidos e analisados 
pelas  casas  legislativas  competentes,  com observância  da necessária 
tramitação legal e discussão própria dos parlamentos que integram o 
Estado Democrático de Direito.No tocante ao pedido de restituição das 
quantias  indevidamente  pagas  a  título de anuidades,  constato  que  o 

pleito procede, vez que, consoante asseverado o valor das anuidades 
deve ser fixado mediante lei em sentido material, em estrita obediência 
ao princípio da legalidade tributária, posto que a sua fixação através de 
simples  resolução  administrativa  revela-se  inquinada  de 
inconstitucionalidade." 4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o 
tribunal  de origem pronuncia-se  de forma clara  e suficiente  sobre  a 
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a 
rebater,  um a um,  os  argumentos  trazidos pela  parte,  desde que os 
fundamentos  utilizados  tenham  sido  suficientes  para  embasar  a 
decisão.
5. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). (RESP Nº 904.701 
- AL   Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 03.04.2008)" "ADMINISTRATIVO 
E  CIVIL.  CONSELHOS  PROFISSIONAIS.  FIXAÇÃO  DE 
ANUIDADES.  LEI  Nº  6.994/82.  VALIDADE.  REVOGAÇÃO 
EXPRESSA  PELA  LEI  8.906/94  (ESTATUTO  DA  OAB). 
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, DA LICC.PRECEDENTE.
1. O art.  87, da Lei nº 8.906/94, foi  publicado com o seguinte teor: 
"Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  a  Lei  nº 
4.215, de 27 de abril de 1963, a Lei 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, 
o Decreto-lei nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20 de 
julho de 1971, a Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de 1972, a Lei nº 
5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei nº 6.743, de 5 de dezembro de 
1979, a Lei nº 6.884, de 9 de dezembro e 1980, a Lei nº 6.994, de 26 de 
maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de 22 de julho de 
1985" (destaque nosso).
2. Tendo a lei nova (Lei nº 8.906/94, art. 87) taxativamente declarado a 
cessação  da  eficácia  da  lei  anterior  (Lei  nº  6.994/82),  trata-se  de 
revogação expressa, onde a lei anterior perde a sua validade.
3.  De  acordo  com o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  lei  nova  se 
aplica  imediatamente  a  partir  de  sua vigência.  O art.  2º,  da  Lei  de 
Introdução  ao  Código  Civil,  trata  da  vigência  temporal  da  norma, 
frisando  que,  não  sendo  temporária  a  vigência,  a  norma  poderá 
produzir efeitos, tendo força vinculante até a sua revogação.
4. Precedente desta Corte Superior (REsp nº 191115/RS, dec. un., DJU 
de 15/03/1999).
5. Recurso especial provido.(REsp 251.674/RS, Rel. Ministro  JOSÉ 
DELGADO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  15.06.2000,  DJ 
01.08.2000 p. 209)"
8. Impossibilidade de cobrança de anuidade à luz dos limites postos na 
Lei 6.994/82, expressamente revogada, a qual fixava em seu artigo 1º, 
§ 1º, a, o limite máximo da anuidade a duas MVR.
9. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1032814/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009)”
ADMINISTRATIVO  E  CIVIL.  CONSELHOS  PROFISSIONAIS. 
FIXAÇÃO  DE  ANUIDADES.  LEI  N.  6.994/82.  VALIDADE. 
REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI N. 8.906/94.
1.  O STJ  consolidou  o  entendimento  de  que  a  Lei  n.  6.994/82  foi 
expressamente  revogada  pela  Lei  n.  8.904/94  (Estatuto  da  OAB), 
aplicando-se a lei nova imediatamente a partir de sua vigência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 396751/RS, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 29/03/2006 p. 135)
Vale  observar,  ainda,  que  o  §  4º  do  art.  58  da  Lei  9.649/98,  que 
autorizou  os  conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as 
contribuições  anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi 
declarado  inconstitucional  pelo  STF,  na  ADIN  nº  1.717-6/DF,  não 
servindo para amparar a instituição de anuidades com valor acima do 
patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
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incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
        A ementa do julgado resume os seus fundamentos nos seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Em relação às custas processuais, dispõe o art. 4º, da Lei nº 9.289/96, 
verbis:
“Art. 4º - São isentos de pagamento de custas:
I  –  a  União,  os  Estados,  os  Municípios,  os  Territórios  Federais,  o 
Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;
II  – os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da 
assistência judiciária gratuita;
III – o Ministério Público;
IV – os autores nas ações populares,  nas ações civis públicas e nas 
ações  coletivas  de  que  trata  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor, 
ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Parágrafo  único:  A  isenção  prevista  neste  artigo  não  alcança  as 
entidades  fiscalizadoras  do  exercício  profissional,  nem  exime  as 
pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as 
despesas judiciais feitas pela parte vencedora.” (grifo nosso).
Embora as entidades fiscalizadoras do exercício profissional tenham a 
natureza jurídica  de autarquia,  tal  condição,  por  si  só,  não requer  a 
aplicação do benefício de isenção do pagamento de custas, previsto no 
art. 39 da Lei 6.830/80, visto que o tema é regulado por lei especial, 
cuja  regra  exclui  expressamente  os  referidos  conselhos  do  alcance 
daquela isenção.
Neste sentido:
“AGRAVO  REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.  DIREITO 
PROCESSUAL  CIVIL.  CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. PORTE 
DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. 
APLICAÇÃO.  ARTIGO  4º,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  Nº 
9.289/96. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, 
quando  o  recorrente  não  recolhe,  na  origem,  a  importância  das 
despesas de remessa e retorno dos autos." (Súmula do STJ, Enunciado 
nº 187).

2. Não se aplica às entidades fiscalizadoras do exercício profissional a 
isenção  do  pagamento  das  custas  conferida  aos  entes  públicos. 
Inteligência do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/96.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1218927/SC,  Rel.  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011,  DJe 
10/02/2011) 
PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR 
CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO  PROFISSIONAL. 
OBRIGATORIEDADE  DO  RECOLHIMENTO  DO  PORTE  DE 
REMESSA  E  RETORNO.  LEI  9289/96,  ART.  4º,  PARÁGRAFO 
ÚNICO. DESERÇÃO.
1. Inobstante a natureza jurídica de autarquia conferida aos Conselhos 
Profissionais, a eles não se aplica a isenção de recolhimento de custas 
conferida aos entes públicos relacionados no caput do art.  4º da Lei 
9.289/96,  conforme  dispõe  expressamente  o  parágrafo  único  do 
referido dispositivo (Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo 
não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem 
exime  as  pessoas  jurídicas  referidas  no  inciso  I  da  obrigação  de 
reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora).”
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ  -  AgRg  no  Ag  990116/RS  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  2007/0260236-7  -  Relator(a) 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - PRIMEIRA TURMA - Data 
do Julgamento 14/10/2008 - Publicação/Fonte DJe 22/10/2008).
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO  FISCAL  MOVIDA  POR  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS  PERANTE  A  JUSTIÇA  FEDERAL. 
RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
- Os Conselhos Profissionais têm, por força de lei, natureza jurídica de 
Autarquia,  estando  também  abrangidos  pelo  amplo  conceito  de 
Fazenda Pública.
- A Fazenda Pública, para cobrança de seus créditos pode se valer do 
processo  executivo  fiscal,  previsto  na  Lei  nº  6.830/80,  cujo 
ajuizamento,  conforme  faculdade  constitucional,  poderá  se  dar, 
inclusive, perante as comarcas da justiça estadual, onde não se localiza 
vara federal.
-  Na esfera  federal,  os executivos  fiscais  movidos  por conselhos de 
fiscalização  profissional  estavam isentos  do  pagamento  de  custas  e 
emolumentos, na forma do art. 39 da Lei 6830/80. Isto até o advento da 
Lei nº 9.289/96, que estabeleceu em seu art. 4º, parágrafo único, que as 
entidades  fiscalizadoras  não  gozam  da  referida  isenção  na  Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus.
-  Entretanto,  tais  dispositivos  legais  são  inaplicáveis  quando  os 
conselhos  de  fiscalização  profissionais,  no  uso  de  sua  faculdade 
constitucional  litigam  perante  a  Justiça  Estadual,  vez  que  a 
Constituição Federal de 1988, no seu art. 25, declara que os Estados 
organizam  sua  justiça,  observados  os  princípios  nela  estabelecidos, 
conferindo-lhes  competência  para  legislar,  concorrentemente,  sobre 
custas dos serviços forenses, ex vi do artigo 24, inciso IV.
- Aplicável ao caso o art. 21, inciso IX, da Lei 4.847/93 que trata da 
cobrança  e  o  pagamento  das  despesas  do  processo  e  emolumentos, 
vigente no Estado do Espírito Santo.”
(TRF 2ª Região, Agravo de Instrumento nº 2000.02.01.025877-1/ES. 
DJ 13.09.2000).
Quanto à alegação do recorrente de que poderia recolher as custas ao 
final do processo, o art. 27 do CPC assim dispõe:
“Art. 27 – As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento 
do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo 
vencido.”
O dispositivo acima tem por objetivo assegurar que os atos processuais 
praticados  pelo  Ministério  Público  e  pela  Fazenda,  entidades  que 
gozam de isenção de custas, terão suas despesas pagas pela outra parte, 
quando esta restar vencida.
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Não se enquadra nesta hipótese o exeqüente, que não tem o benefício 
da  isenção  de  custas,  razão  pela  qual  deve  antecipar  as  despesas 
processuais.
Neste  sentido,  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça  exige  o 
adiantamento  das  custas,  nos  recursos  interpostos  pelos  conselhos 
profissionais:
PROCESSUAL  CIVIL.  CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.  AUSÊNCIA  DE  PREPARO.   RECURSO 
ESPECIAL DESERTO. SÚMULA 187/STJ.
1. Encontra-se deserto o presente recurso, por falta de recolhimento do 
porte de remessa e retorno. Súmula 187/STJ.
2. Não se aplica às entidades fiscalizadoras do exercício profissional a 
isenção  do  pagamento  das  custas  conferida  aos  entes  públicos. 
Inteligência do art. 4º, parágrafo único, da Lei n.
9.289/96. Precedentes.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 15.531/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)
PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR 
CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO  PROFISSIONAL. 
OBRIGATORIEDADE  DO  RECOLHIMENTO  DO  PORTE  DE 
REMESSA E RETORNO. CUSTAS ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI N.
9289/96.  DESERÇÃO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA 
CORTE SUPERIOR.
1.  As  entidades  fiscalizadoras  do  exercício  profissional,  embora 
possuam natureza autárquica,  não estão isentas  do recolhimento das 
despesas  relativas  ao  preparo,  em virtude  da  previsão  do  parágrafo 
único do artigo 4º da Lei n. 9.289/96, o qual, como norma de caráter 
especial, prevalece diante do disposto no § 1º do artigo 511 do Código 
de Processo Civil.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1386640/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  21/06/2011,  DJe 
29/06/2011)
Isto posto,
Conheço e nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, 
do CPC. 
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora
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APELANTE :CONSELHO REGIONAL DE 
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DECISÃO

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ENGENHARIA,  ARQUITETURA  E  AGRONOMIA  DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – CREA/RJ contra sentença do MM. Juízo da 
5ª  Vara Federal  de  Niterói/RJ,  que  extinguiu  a  execução  fiscal  por 
entender  que  inexiste  fundamentação  legal  para  a  instituição  das 
anuidades,  que não poderiam ser  fixadas  por  meio  de resolução do 
próprio conselho profissional.
O apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de fixação do valor das 
anuidades pelo conselho profissional.
É o breve relato. Decido.
Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza  tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
Art.  149 – “Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por um conselho profissional, deveria a anuidade atender aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Verifica-se, no entanto, que a Lei 6.994/82 foi expressamente revogada 
pela Lei 8.904/94 (Estatuto da OAB), de modo que que não poderia ser 
cobrada  a  anuidade  por  conselho  profissional  com  base  naquele 
diploma legal, não mais em vigor.
Restaria inviabilizada, portanto, a cobrança de anuidade pelo conselho 
profissional,  diante  da  ausência  de  respectiva  previsão  legal  para  a 
instituição ou majoração de tributo.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  VIOLAÇÃO  À  LITERAL 
DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  SÚMULA  343  DO  STF.  MATÉRIA 
CONTROVERTIDA  NOS  TRIBUNAIS.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS.  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE ANUIDADES. LEI Nº 6.994/82. 
VALIDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI 8.906/94 (ART. 
87  DO  ESTATUTO  DA  OAB).  IMPOSSIBILIDADE  DE 
COBRANÇA DE ANUIDADE À LUZ DE LEI REVOGADA.
1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória 
é  aquela  que  consubstancia  desprezo  pelo  sistema  de  normas  no 
julgado rescindendo.
2.  É cediço na Corte que "para que a ação rescisória fundada no art. 
485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo 
decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo 
legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo  elege 
uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a 
ação  rescisória  não  merece  vingar,  sob  pena  de  tornar-se  'recurso' 
ordinário  com prazo de interposição de dois anos" (REsp 9.086/SP, 
Relator  Ministro  Adhemar Maciel,  Sexta  Turma,  DJ de 05.08.1996; 
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REsp 168.836/CE, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, 
DJ  de  01.02.1999;  AR  464/RJ,  Relator  Ministro  Barros  Monteiro, 
Segunda  Seção,  DJ  de  19.12.2003;  AR 2.779/DF,  Relator  Ministro 
Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ de 23.08.2004; e REsp 488.512/
MG,  Relator  Ministro  Jorge  Scartezzini,  Quarta  Turma,  DJ  de 
06.12.2004).
3. A doutrina encampa referido entendimento ao assentar, verbis: "(...) 
a  causa  de  rescindibilidade  reclama  'violação'  à  lei;  por  isso, 
'interpretar' não é violar. Ainda é atual como fonte informativa que tem 
sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no 
seu artigo 800, caput: 'A injustiça da sentença e a má apreciação da 
prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício 
da ação rescisória'. Ademais, para que a ação fundada no art. 485, V, 
do  CPC,  seja  acolhida,  é  necessário  que  a  interpretação  dada  pelo 
decisum  rescindendo  seja  de  tal  modo  teratológica  que  viole  o 
dispositivo  legal  em  sua  literalidade.  Ao  revés,  se  a  decisão 
rescindenda  elege  uma  dentre  as  interpretações  cabíveis,  a  ação 
rescisória não merece prosperar. Aliás devemos ter sempre presente o 
texto da Súmula nº 343 do STF: 'Não cabe ação rescisória por ofensa a 
literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado 
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'. A contrario 
sensu, se a decisão rescindenda isoladamente acolhe pela vez primeira 
tese inusitada, sugere-se a violação." (Luiz Fux,  in Curso de Direito 
Processual Civil, 2ª Ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, págs. 
849/850) 4. Consoante a Súmula n.º 343/STF, não cabe ação rescisória 
por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se 
tiver  baseado  em  texto  legal  de  interpretação  controvertida  nos 
tribunais.
5.  O Egrégio STJ, nas hipóteses em que aplica a Súmula 343 do STF, 
exerce na sua plenitude a função de em última instância afirmar se a lei 
foi violada ou interpretada.
6. Consoante assentou o Tribunal a quo: "(...)se ao tempo da prolação 
do  acórdão  rescindendo  existia  dissídio  jurisprudencial  sobre  a 
interpretação  da  questão  debatida  naquele  julgado  -  anuidade  de 
conselho regional - é incabível o ajuizamento de ação rescisória com 
fundamento no inciso V do artigo 485 do CPC, pois a ação rescisória 
não constitui um recurso (...)" fl. 193 6. Ademais, sobreleva notar, que 
a Lei 6.994/82, cuja violação se alega, foi expressamente revogada pela 
Lei  8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados  do 
Brasil (OAB), em seu art. 87, aplicando-se a lei nova imediatamente a 
partir de sua vigência.  Precedentes do STJ: REsp 396.751/RS, DJU de 
29.03.06; REsp 181.909/RS, DJ 01.12.2006; REsp nº 191115/RS, DJU 
de 15/03/1999;  REsp 251.674/RS,DJ 01.08.2000;  REsp 273.673/SC, 
DJU de 11.12.00.
7.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  de  hipóteses 
análogas,  assentou: "CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA.  LEI Nº 8.904/94 (ESTATUTO 
DA  OAB).  VIGÊNCIA.  REVOGAÇÃO  EXPRESSA  DA  LEI 
6.994/82. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADE À 
LUZ DE LEI REVOGADA.
1.  A Lei n. 6.994/82 foi expressamente revogada pela Lei n.8.904/94 
(Estatuto da OAB), aplicando-se a lei nova imediatamente a partir de 
sua vigência. Precedentes: REsp 396.751/RS, DJU de 29.03.06; REsp 
181.909/RS, DJ 01.12.2006; REsp nº 191115/RS, DJU de 15/03/1999; 
REsp 251.674/RS,DJ 01.08.2000; REsp 273.673/SC, DJU de 11.12.00.
2. Impossibilidade de cobrança de anuidade à luz de lei revogada.
3. In casu, merece chancela o entendimento esposado pelo juízo a quo, 
que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  exordial,  à  luz  do 
princípio da legalidade estrita, para afastar a incidência das Resoluções 
439, 451, 463 e 471 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia  -  COFEA,  declarando  a  inexistência  de relação jurídica 
decorrente  das  Resoluções  citadas,  verbis:"Destarte,  deve  ser 
consignado  que  o  princípio  da  legalidade  estrita  é  instrumento  de 
proteção do contribuinte, ou seja, é uma garantia de que os valores dos 

tributos por ele adimplidos sejam previamente discutidos e analisados 
pelas  casas  legislativas  competentes,  com observância  da necessária 
tramitação legal e discussão própria dos parlamentos que integram o 
Estado Democrático de Direito.No tocante ao pedido de restituição das 
quantias  indevidamente  pagas  a  título de anuidades,  constato  que  o 
pleito procede, vez que, consoante asseverado o valor das anuidades 
deve ser fixado mediante lei em sentido material, em estrita obediência 
ao princípio da legalidade tributária, posto que a sua fixação através de 
simples  resolução  administrativa  revela-se  inquinada  de 
inconstitucionalidade." 4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o 
tribunal  de origem pronuncia-se  de forma clara  e suficiente  sobre  a 
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a 
rebater,  um a um,  os  argumentos  trazidos pela  parte,  desde que os 
fundamentos  utilizados  tenham  sido  suficientes  para  embasar  a 
decisão.
5. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). (RESP Nº 904.701 
- AL   Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 03.04.2008)" "ADMINISTRATIVO 
E  CIVIL.  CONSELHOS  PROFISSIONAIS.  FIXAÇÃO  DE 
ANUIDADES.  LEI  Nº  6.994/82.  VALIDADE.  REVOGAÇÃO 
EXPRESSA  PELA  LEI  8.906/94  (ESTATUTO  DA  OAB). 
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, DA LICC.PRECEDENTE.
1. O art.  87, da Lei nº 8.906/94, foi  publicado com o seguinte teor: 
"Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  a  Lei  nº 
4.215, de 27 de abril de 1963, a Lei 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, 
o Decreto-lei nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20 de 
julho de 1971, a Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de 1972, a Lei nº 
5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei nº 6.743, de 5 de dezembro de 
1979, a Lei nº 6.884, de 9 de dezembro e 1980, a Lei nº 6.994, de 26 de 
maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de 22 de julho de 
1985" (destaque nosso).
2. Tendo a lei nova (Lei nº 8.906/94, art. 87) taxativamente declarado a 
cessação  da  eficácia  da  lei  anterior  (Lei  nº  6.994/82),  trata-se  de 
revogação expressa, onde a lei anterior perde a sua validade.
3.  De  acordo  com o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  lei  nova  se 
aplica  imediatamente  a  partir  de  sua vigência.  O art.  2º,  da  Lei  de 
Introdução  ao  Código  Civil,  trata  da  vigência  temporal  da  norma, 
frisando  que,  não  sendo  temporária  a  vigência,  a  norma  poderá 
produzir efeitos, tendo força vinculante até a sua revogação.
4. Precedente desta Corte Superior (REsp nº 191115/RS, dec. un., DJU 
de 15/03/1999).
5. Recurso especial provido.(REsp 251.674/RS, Rel. Ministro  JOSÉ 
DELGADO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  15.06.2000,  DJ 
01.08.2000 p. 209)"
8. Impossibilidade de cobrança de anuidade à luz dos limites postos na 
Lei 6.994/82, expressamente revogada, a qual fixava em seu artigo 1º, 
§ 1º, a, o limite máximo da anuidade a duas MVR.
9. Recurso Especial desprovido.
(REsp 1032814/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009)”
ADMINISTRATIVO  E  CIVIL.  CONSELHOS  PROFISSIONAIS. 
FIXAÇÃO  DE  ANUIDADES.  LEI  N.  6.994/82.  VALIDADE. 
REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI N. 8.906/94.
1.  O STJ  consolidou  o  entendimento  de  que  a  Lei  n.  6.994/82  foi 
expressamente  revogada  pela  Lei  n.  8.904/94  (Estatuto  da  OAB), 
aplicando-se a lei nova imediatamente a partir de sua vigência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 396751/RS, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 29/03/2006 p. 135)
Vale  observar,  ainda,  que  o  §  4º  do  art.  58  da  Lei  9.649/98,  que 
autorizou  os  conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as 
contribuições  anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi 
declarado  inconstitucional  pelo  STF,  na  ADIN  nº  1.717-6/DF,  não 
servindo para amparar a instituição de anuidades com valor acima do 
patamar legal.
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Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
        A ementa do julgado resume os seus fundamentos nos seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 27 da Lei 5.194/66.
Isto posto,
Conheço e nego seguimento à apelação, nos termos do art. 557, caput, 
do CPC.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012273-9
Nº CNJ :0012273-33.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :RONALD GUIMARAES LEVINSOHN 

E OUTROS
ADVOGADO :CELIO SALLES BARBIERI E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200751015084612)

DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  RONALDO 

GUIMARÃES  LEVINSOHN  E  OUTROS  contra  decisão  de  fls. 
100/105, proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Execução Fiscal do Rio de 
Janeiro, que rejeitou a exceção de pré-executividade, tendo em vista a 
necessidade de dilação probatória para análise das questões trazidas.
Foram apresentadas Contra-Razões às fls. 141/149.
O MPF manifestou-se às fls. 152/154, pelo improvimento do recurso.
É o relatório. DECIDO
É da essência do processo de execução a busca da satisfação rápida e 
eficaz do credor. Por esta razão, o nosso sistema processual estabeleceu 
como condição específica  dos embargos do devedor  a segurança do 
juízo, capaz de tornar útil o processo após a rejeição dos embargos.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no 
título executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a 
utilização da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a 
de  desonerar  o  executado  de  proceder  à  segurança  do  juízo  para 
discutir  a  inexequibilidade  de  título  ou  a  iliquidez  do  crédito 
exequendo.
Destarte, importante ressaltar que resta pacificado o entendimento de 
que  a  exceção  de  pré-executividade  é  cabível  quando  as  questões 
suscitadas  não  dependem  de  provas,  mas  sim  quando  as  mesmas 
possam ser apreciadas ex officio pelo juízo, como as matérias de ordem 
pública ligadas à admissibilidade da execução.
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  DISCUSSÃO  SOBRE  A 
LIQÜIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
1. "A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões 
que  devam ser  conhecidas  de ofício  pelo  juiz,  como as  atinentes  à 
liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições 
da  ação  executiva."  (REsp  680.356/RJ,  1ª  Turma,  Relator  Ministro 
Luiz Fux, DJ de   12.09.2005).
2. Recurso Especial provido.
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: RESP - 
RECURSO ESPECIAL – 8               03351 Processo: 200502050336 
UF:  SP  Órgão  Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão: 
21/08/2007 Documento: STJ000315787.
No  caso  em  análise,  a  alegação  trazida  não  é  matéria  que  o  Juiz 
conheça  de  ofício  e,  ademais,  requer  dilação  probatória  para  sua 
constatação,  o que inviabiliza  a discussão acerca da legitimidade do 
título executivo em sede de exceção de pré-executividade,  conforme 
bem asseverado pelo douto Magistrado a quo, in verbis:
“Cabe destacar que a exceção de pré-executividade deve ser admitida 
de  maneira  restrita,  impondo-se  ao  interessado  cabal  demonstração, 
sem  maiores  indagações  ou  dilação  probatória,  do  óbice  ao 
prosseguimento da execução de modo a afastar a presunção de liquidez 
e certeza que emana do título executivo, tendo em vista que referido 
mecanismo sofre limitação expressa, visto que o parágrafo 3º do art. 16 
da Lei 6.830/80 determina que a matéria de defesa deve ser argüida em 
sede de Embargos do Devedor, via própria da defesa do executado.
No caso em tela, as questões suscitadas pela requerente não se mostram 
aferíveis de plano. A alegação da excipiente teria que vir embasada em 
provas necessárias e suficientes a elidir a presunção  iuris tantum de 
liquidez  e  certeza  da  Certidão  de  Dívida  Ativa.  Tal,  no  entanto, 
inocorreu.
Remeto, portanto, eventuais discussões para a via processual adequada 
dos Embargos à Execução, instrumento apto à veiculação das matérias 
tratadas nas exceções.” (fl. 104)
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO.
1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP 
(art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas.
2.  "A exceção de pré-executividade  é admissível  na execução fiscal 
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relativamente  às  matérias  conhecíveis  de  ofício  que não demandem 
dilação probatória" -  Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em 
razão das  peculiaridades das  alegações  da agravante,  é  necessária  a 
dilação  probatória,  o  que  torna  incabível  a  Exceção  de  Pré-
Executividade.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1093371/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 04/02/2011)
TRIBUTÁRIO  –   PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  PARA 
COMPROVAÇÃO  DE  SUPOSTA  PRESCRIÇÃO  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  CDA  –  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO 
JULGADO  A  QUO  –  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO 
DISPOSTO  DAS  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF  E  211/STJ  – 
PRONUNCIAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM 
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  –  SÚMULA 
83/STJ.
1.  A  controvérsia  essencial  dos  autos  restringe-se  ao  exame  da 
possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, da 
existência de crédito tributário e de suposta ilegitimidade de inclusão 
de  sócio-gerente  no  pólo  passivo  de  execução  fiscal,  porquanto 
necessitam de dilação probatória.
2. A matéria infraconstitucional supostamente violada não foi objeto de 
análise  por  parte  do Tribunal  de origem,  razão pela  qual  ausente  o 
necessário pré-questionamento.
3.  É pacífico  o entendimento  de que,  por  meio  de exceção  de pré-
executividade, a nulidade da execução fiscal pode ser apontada, mas 
exclusivamente quando desnecessária dilação probatória, ao contrário 
do  caso  apresentado  nestes  autos;  porquanto,  o  Tribunal  de  origem 
assentou que o reconhecimento da causa impeditiva  da execução do 
crédito tributário demandaria produção de provas, o que elide o manejo 
da exceção de pré-executividade.
4. O acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência 
do STJ, na hipótese de os sócios constarem, juntamente com a empresa 
executada, da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual detém presunção 
de certeza e liquidez, cabe a eles provarem, por meio de embargos à 
execução, a inexistência de excesso de mandato, infringência à lei ou 
ao contrato social.
Agravo regimental improvido.
Origem:  STJ  -  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
Classe:  AGRESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL  –  1048424  Processo:  200800825272  UF:  SP  Órgão 
Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão:  07/08/2008 
Documento: STJ000332920.
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. VIOLAÇÃO AO 
ART.  535,  I,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  NÃO OFERECIMENTO  DE EMBARGOS. 
REALIZAÇÃO  DE  PENHORA  E  INDICAÇÃO  DE  LEILOEIRO. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PRECLUSÃO. 
ARGÜIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  LEIS  QUE 
DISCIPLINAVAM AS EXAÇÕES ENSEJADORAS DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO EXEQÜENDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, 
quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão. 2. A exceção de pré-executividade 
é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 
pelo  juiz,  como  as  atinentes  à  liquidez  do  título  executivo,  os 
pressupostos  processuais  e  as  condições  da  ação  executiva.  3.  O 
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado 
por força da exegese jurisprudencial  mais recente, admitindo-se,  por 

exemplo, a argüição de prescrição, ou mesmo de inconstitucionalidade 
da  exação  que  deu  origem  ao  crédito  exeqüendo,  desde  que  não 
demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis) 
4. A inconstitucionalidade das exações que ensejaram a propositura da 
ação executória sub judice infirma a própria exigibilidade dos títulos 
em que esta se funda, matéria, inequivocamente argüível em sede de 
exceção de pré-executividade. 5. Consectariamente, sua veiculação em 
exceção de pré-executividade é admissível.  Precedentes desta Corte: 
REsp  n.º  595.451/RJ,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino 
Zavascki; DJ de 06/09/2004; REsp n.º 600.986/RJ, Rel. Min. Franciulli 
Netto,  DJ  de  11/05/2005,  REsp  625203/RJ  Rel.  Ministro  Francisco 
Falcão, DJ 01.07.2005 . 6. A exceção de pré-executividade é passível 
de dedução, ainda que esgotado o prazo para a oposição de embargos à 
execução,  quando  a  alegação  do  executado  refere-se  a  vício  do 
processo  de  execução  ou  do  título  executivo  relativo  à  matéria 
cognoscível  ex  officio  pelo  julgador.  7.  Isto  porque,  não  se 
encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir 
nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo 
título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se 
operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 
19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 
03.05.1999). 8. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça. AGA 200702680370. AGA - AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  977769. 
Relator Luiz Fux. Primeira Turma. DJE DATA:25/02/2010).
Ademais, a arguição de nulidade da CDA por parte da executada deve 
vir  acompanhada  de  prova  inequívoca  de  sua  ocorrência,  não  se 
mostrando suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza e 
liquidez (nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80) meras alegações de 
irregularidades ou dúvidas, sem demonstração de sua pertinência.
Ante  ao exposto,  nego  seguimento  ao Agravo  de Instrumento,  com 
base no do art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, nos termos 
acima explicitados.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012310-0
Nº CNJ :0012310-60.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :ADILSON SANTANA BORGES
ADVOGADO :CELIO SALLES BARBIERI E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200751015084612)

DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  ADILSON 
SANTANA BORGES contra decisão de fls.  210/515, proferida pelo 
Juiz da 4ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que rejeitou a 
exceção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação 
probatória para análise das questões trazidas.
Foram apresentadas Contra-Razões à fl. 252.
O MPF manifestou-se às fls. 255/257, pelo improvimento do recurso.
É o relatório. DECIDO
É da essência do processo de execução a busca da satisfação rápida e 
eficaz do credor. Por esta razão, o nosso sistema processual estabeleceu 
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como condição específica  dos embargos do devedor  a segurança do 
juízo, capaz de tornar útil o processo após a rejeição dos embargos.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no 
título executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a 
utilização da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a 
de  desonerar  o  executado  de  proceder  à  segurança  do  juízo  para 
discutir  a  inexequibilidade  de  título  ou  a  iliquidez  do  crédito 
exequendo.
Destarte, importante ressaltar que resta pacificado o entendimento de 
que  a  exceção  de  pré-executividade  é  cabível  quando  as  questões 
suscitadas  não  dependem  de  provas,  mas  sim  quando  as  mesmas 
possam ser apreciadas ex officio pelo juízo, como as matérias de ordem 
pública ligadas à admissibilidade da execução.
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  DISCUSSÃO  SOBRE  A 
LIQÜIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
1. "A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões 
que  devam ser  conhecidas  de ofício  pelo  juiz,  como as  atinentes  à 
liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições 
da  ação  executiva."  (REsp  680.356/RJ,  1ª  Turma,  Relator  Ministro 
Luiz Fux, DJ de   12.09.2005).
2. Recurso Especial provido.
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: RESP - 
RECURSO ESPECIAL – 8               03351 Processo: 200502050336 
UF:  SP  Órgão  Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão: 
21/08/2007 Documento: STJ000315787.
No  caso  em  análise,  a  alegação  trazida  não  é  matéria  que  o  Juiz 
conheça  de  ofício  e,  ademais,  requer  dilação  probatória  para  sua 
constatação,  o que inviabiliza  a discussão acerca da legitimidade do 
título executivo em sede de exceção de pré-executividade,  conforme 
bem asseverado pelo douto Magistrado a quo, in verbis:
“Cabe destacar que a exceção de pré-executividade deve ser admitida 
de  maneira  restrita,  impondo-se  ao  interessado  cabal  demonstração, 
sem  maiores  indagações  ou  dilação  probatória,  do  óbice  ao 
prosseguimento da execução de modo a afastar a presunção de liquidez 
e certeza que emana do título executivo, tendo em vista que referido 
mecanismo sofre limitação expressa, visto que o parágrafo 3º do art. 16 
da Lei 6.830/80 determina que a matéria de defesa deve ser argüida em 
sede de Embargos do Devedor, via própria da defesa do executado.
No caso em tela, as questões suscitadas pela requerente não se mostram 
aferíveis de plano. A alegação da excipiente teria que vir embasada em 
provas necessárias e suficientes a elidir a presunção  iuris tantum de 
liquidez  e  certeza  da  Certidão  de  Dívida  Ativa.  Tal,  no  entanto, 
inocorreu.
Remeto, portanto, eventuais discussões para a via processual adequada 
dos Embargos à Execução, instrumento apto à veiculação das matérias 
tratadas nas exceções.” (fl. 214)
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO.
1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP 
(art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas.
2.  "A exceção de pré-executividade  é admissível  na execução fiscal 
relativamente  às  matérias  conhecíveis  de  ofício  que não demandem 
dilação probatória" -  Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em 
razão das  peculiaridades das  alegações  da agravante,  é  necessária  a 
dilação  probatória,  o  que  torna  incabível  a  Exceção  de  Pré-
Executividade.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1093371/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 04/02/2011)

TRIBUTÁRIO  –   PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  PARA 
COMPROVAÇÃO  DE  SUPOSTA  PRESCRIÇÃO  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  CDA  –  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO 
JULGADO  A  QUO  –  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO 
DISPOSTO  DAS  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF  E  211/STJ  – 
PRONUNCIAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM 
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  –  SÚMULA 
83/STJ.
1.  A  controvérsia  essencial  dos  autos  restringe-se  ao  exame  da 
possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, da 
existência de crédito tributário e de suposta ilegitimidade de inclusão 
de  sócio-gerente  no  pólo  passivo  de  execução  fiscal,  porquanto 
necessitam de dilação probatória.
2. A matéria infraconstitucional supostamente violada não foi objeto de 
análise  por  parte  do Tribunal  de origem,  razão pela  qual  ausente  o 
necessário pré-questionamento.
3.  É pacífico  o entendimento  de que,  por  meio  de exceção  de pré-
executividade, a nulidade da execução fiscal pode ser apontada, mas 
exclusivamente quando desnecessária dilação probatória, ao contrário 
do  caso  apresentado  nestes  autos;  porquanto,  o  Tribunal  de  origem 
assentou que o reconhecimento da causa impeditiva  da execução do 
crédito tributário demandaria produção de provas, o que elide o manejo 
da exceção de pré-executividade.
4. O acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência 
do STJ, na hipótese de os sócios constarem, juntamente com a empresa 
executada, da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual detém presunção 
de certeza e liquidez, cabe a eles provarem, por meio de embargos à 
execução, a inexistência de excesso de mandato, infringência à lei ou 
ao contrato social.
Agravo regimental improvido.
Origem:  STJ  -  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
Classe:  AGRESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL  –  1048424  Processo:  200800825272  UF:  SP  Órgão 
Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão:  07/08/2008 
Documento: STJ000332920.
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. VIOLAÇÃO AO 
ART.  535,  I,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  NÃO OFERECIMENTO  DE EMBARGOS. 
REALIZAÇÃO  DE  PENHORA  E  INDICAÇÃO  DE  LEILOEIRO. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PRECLUSÃO. 
ARGÜIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  LEIS  QUE 
DISCIPLINAVAM AS EXAÇÕES ENSEJADORAS DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO EXEQÜENDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, 
quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão. 2. A exceção de pré-executividade 
é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 
pelo  juiz,  como  as  atinentes  à  liquidez  do  título  executivo,  os 
pressupostos  processuais  e  as  condições  da  ação  executiva.  3.  O 
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado 
por força da exegese jurisprudencial  mais recente, admitindo-se,  por 
exemplo, a argüição de prescrição, ou mesmo de inconstitucionalidade 
da  exação  que  deu  origem  ao  crédito  exeqüendo,  desde  que  não 
demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis) 
4. A inconstitucionalidade das exações que ensejaram a propositura da 
ação executória sub judice infirma a própria exigibilidade dos títulos 
em que esta se funda, matéria, inequivocamente argüível em sede de 
exceção de pré-executividade. 5. Consectariamente, sua veiculação em 
exceção de pré-executividade é admissível.  Precedentes desta Corte: 
REsp  n.º  595.451/RJ,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino 
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Zavascki; DJ de 06/09/2004; REsp n.º 600.986/RJ, Rel. Min. Franciulli 
Netto,  DJ  de  11/05/2005,  REsp  625203/RJ  Rel.  Ministro  Francisco 
Falcão, DJ 01.07.2005 . 6. A exceção de pré-executividade é passível 
de dedução, ainda que esgotado o prazo para a oposição de embargos à 
execução,  quando  a  alegação  do  executado  refere-se  a  vício  do 
processo  de  execução  ou  do  título  executivo  relativo  à  matéria 
cognoscível  ex  officio  pelo  julgador.  7.  Isto  porque,  não  se 
encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir 
nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo 
título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se 
operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 
19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 
03.05.1999). 8. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça. AGA 200702680370. AGA - AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  977769. 
Relator Luiz Fux. Primeira Turma. DJE DATA:25/02/2010).
Ademais, a arguição de nulidade da CDA por parte da executada deve 
vir  acompanhada  de  prova  inequívoca  de  sua  ocorrência,  não  se 
mostrando suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza e 
liquidez (nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80) meras alegações de 
irregularidades ou dúvidas, sem demonstração de sua pertinência.
Ante  ao exposto,  nego  seguimento  ao Agravo  de Instrumento,  com 
base no do art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, nos termos 
acima explicitados.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.003112-2
Nº CNJ :0003112-33.2010.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :GAMEN - GRUPO DE ASSISTENCIA 

MEDICA NEFROLOGICA LTDA
ADVOGADO :NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201051010024582)

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória 
proferida  nos  autos  da  ação  ordinária  nº  2010.51.01.002458-2  (fls. 
62/64), que indeferiu a medida liminar que pleiteava a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário referente ao IRPJ e CSLL incidentes 
sobre os créditos de PIS/COFINS apurados no regime não-cumulativo, 
bem como o reconhecimento de seu direito à compensação de parcelas 
indevidamente recolhidas a esse título, tendo em vista a ausência de 
menção legal autorizadora.
Alega o agravante que o decisum merece ser reformado, tendo em vista 
que os créditos das contribuições aos PIS e à COFINS, operadas no 
regime  não-cumulativo,  por  força  inclusive  do  disposto  no  §10,  do 
art.3º,  da  Lei  nº  10.833/03,  não  se  constituem  em  receita  e,  por 
consequência,  também  não  se  constituem  em  lucro  (acréscimo 
patrimonial), o que, caso existisse, poderia justificar a inclusão na base 
imponível do IRPJ/CSLL.  Aduz ser evidente que, embora a base de 
cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro, ajustado pelas previsões 
legais (IRPJ/CSLL), não seja equivalente à receita bruta auferida pela 
empresa em determinado período, inegavelmente esta (receita bruta) é 

o ponto de partida para aferição daquela (lucro líquido).
Contrarrazões, às fls. 72/77.
Neste  Tribunal,  o  Ministério  Público  Federal  opinou  pelo 
improvimento do apelo (fls. 80).
É o relatório. DECIDO.
A Emenda Constitucional nº 42, de 16.12.03, introduziu o §12º no art. 
195, mas a adoção do regime não-cumulativo, no tocante ao PIS e à 
COFINS,  já  havia  sido  veiculada  pelas  leis  ordinárias  10.637/02  e 
10.833/03.
Inicialmente é de se observar que a legislação atual reguladora do PIS e 
da  COFINS  instituiu  o  regime  de  não-cumulatividade  aplicável  às 
empresas que apuram o imposto de renda com base no lucro real, e este 
regime passou a coexistir com o regime anterior aplicável as demais 
empresas, ou seja, aquelas que apuram o imposto de renda com base no 
lucro presumido ou arbitrado, as optantes pelo SIMPLES e as imunes a 
impostos.
 
O  novo  regime  não-cumulativo  trouxe,  ao  lado  da  majoração  de 
alíquotas do PIS e da COFINS, benefícios fiscais específicos na forma 
de créditos escriturais utilizáveis tão-só como dedução do valor devido 
a título daquelas contribuições,  razão pela qual não é autorizado ao 
Judiciário  estender,  diante  da  ausência  de previsão  legal,  os  efeitos 
dessa dedução ao IRPJ e a CSLL.
Saliente-se que o art.  6º, do Decreto Lei 1.598, de 1977, equipara o 
lucro real ao lucro líquido contábil, nos seguintes termos:
Art  6º  -  Lucro  real  é  o  lucro  líquido  do  exercício  ajustado  pelas 
adições,  exclusões  ou  compensações  prescritas  ou  autorizadas  pela 
legislação tributária. (grifei)
Portanto, repita-se que, inexistindo previsão legal para a exclusão dos 
créditos de PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, 
não cabe ao Judiciário concedê-la.
Quanto à matéria, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, em 
matéria semelhante, sobre a necessidade de lei que determine de forma 
explícita  as  deduções  na  base  de  cálculo  da  CSLL e  do  IRPJ,  em 
atendimento ao princípio da legalidade explícita. Vejamos:
PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  MULTA  FISCAL.  
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSL. IMPOSSIBILIDADE.  
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECEITAS ADVINDAS DE 
VENDAS  A  PRAZO.  RECONHECIMENTO  PARA  FINS  DE 
APURAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL DO PERÍODO-BASE.
1. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, prevista no 
art.  195,  I,  "c", da Carta Magna,  é  o resultado ajustado -  o lucro  
líquido  antes  da  provisão  para  o  IRPJ,  ajustado  pelas  adições,  
exclusões  ou  compensações  autorizadas  pela  legislação  regente  da  
CSL (Lei 7.689/88 e alterações posteriores).
2. O Princípio da legalidade estrita, adotado pelo Sistema Tributário  
Brasileiro,  estabelece  que  "a  lei  deve  conter  todos  os  elementos  e  
supostos  da  norma  jurídica  tributária  (hipótese  de  incidência  do  
tributo,  seus  sujeitos  ativo  e  passivo  e  suas  bases  de  cálculo  e  
alíquotas)".  (Roque  Antonio  Carrazza,  in  Curso  de  Direito 
Constitucional Tributário, 21ª ed., Ed. Malheiros, p. 246).
3.  A norma regente  da CSL -  Lei  7.689/88 -  não contém qualquer 
previsão de dedução de multas fiscais da base de cálculo da exação,  
impossibilitando a dedutibilidade da penalidade pecuniária adimplida 
pela sociedade recorrente, sob pena de afronta ao art. 97, do CTN.
4. A legislação do imposto de renda é destituída de normas específicas 
sobre os critérios norteadores do reconhecimento contábil de receitas  
relativas à venda de bens e serviços. O Decreto-Lei nº 1598/77, que é 
a matriz legal do Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 6º, §  
4º, faz referência ao regime de competência, no qual as exações são  
cobradas sobre a apuração de fatos contábeis - vale dizer, do registro  
das operações, ainda que o dinheiro não tenha entrado nem saído da 
empresa.
5. Deveras, é cediço na doutrina que: (...) De qualquer sorte, o que vai  
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determinar quando uma receita pode ser considerada apta a integrar  
o lucro contábil  é o  regime jurídico a que se  subordina o negócio  
jurídico que lhe dá origem. Assim, se o negócio jurídico tem por objeto  
a  compra  e  venda  de  mercadorias,  só  haverá  receita  quando,  nos  
termos do Código Civil,  a venda se considerar perfeita e acabada."  
(Edmar Oliveira Andrade Filho, in Imposto de Renda das Empresas,  
2ª
ed.,  Ed.  Atlas,  p.48)  7.  A  "venda  a  prazo  ou  a  crédito"  revela-se  
modalidade de negócio jurídico único, o de compra e venda, no qual o  
vendedor oferece ao comprador o pagamento parcelado do produto,  
perfazendo-se o contrato, nos termos do art. 482 c/c 491, do Código  
Civil, tão logo as partes acordem no objeto e no preço, efetivando-se a 
tradição.
8. Para fins tributários, o registro da receita relativa à venda de um  
bem é exigido quando a venda for perfectibilizada,  o  que,  in  casu,  
ocorreu no período-base encerrado em 31/12/1991, momento em que  
reconhecida contabilmente.
9. Recurso especial desprovido.
(REsp  723.504/RS,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  
julgado em 12/09/2006, DJ 28/09/2006 p. 202) (grifei)
Ante  ao  exposto,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  nos 
termos acima explicitados.
Decorrido,  in albis,  o prazo recursal,  remetam-se os autos à vara de 
origem, com baixa na Distribuição.
Intime-se.   
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014735-9
Nº CNJ :0014735-60.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :SUELY CRAVO DE SOUZA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015216424)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO  –  COREN/RJ  contra  decisão  do  MM.  Juízo  da  5ª  Vara 
Federal  de  Execução  Fiscal/RJ  que,  em  sede  de  execução  fiscal, 
determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que o valor 
das anuidades em cobrança deveria atender ao limite fixado pela Lei 
6.994/82, uma vez que não subsiste a aplicabilidade dos textos legais 
posteriores..
Alega o agravante que incumbe ao executado, por meio dos embargos 
à execução, impugnar a quantidade ou qualidade do crédito tributário, 
uma vez que, tendo em vista o artigo 3º da LEF e o artigo 204 do CTN, 
a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, 
violando o artigo 128 do CPC a decisão que determina ao exeqüente a 
retificação do valor da CDA, sob pena de extinção da execução. Aduz 
que  a  decisão  impugnada  não  pretende  a  mera  correção  de  erro 

material, mas sim a alteração do próprio fundamento legal do quantum 
devido,  invadindo  a  competência  da  autoridade  administrativa  e 
incorrendo em grave violação o princípio da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 
6.994/82 – cuja  aplicação  foi  determinada  pelo Juízo  a quo para  a 
fixação  da  anuidade  devida  ao  ora  agravante  –  foi  expressamente 
revogada pela Lei nº 8.906/94 e que o artigo 2º da Lei nº 11.000/04 
deve  ser  declarado constitucional,e,  também,  nesse  sentido a  Lei  nº 
5.905/73.
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
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constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 
demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 

Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
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legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014658-6
Nº CNJ :0014658-51.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :LEILA DA SILVA MATTOS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015072163)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO  –  COREN/RJ  contra  decisão  do  MM.  Juízo  da  5ª  Vara 
Federal  de  Execução  Fiscal/RJ  que,  em  sede  de  execução  fiscal, 
determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que o valor 
das anuidades em cobrança deveria atender ao limite fixado pela Lei 
6.994/82, uma vez que não subsiste a aplicabilidade dos textos legais 
posteriores..
Alega o agravante que incumbe ao executado, por meio dos embargos 
à execução, impugnar a quantidade ou qualidade do crédito tributário, 
uma vez que, tendo em vista o artigo 3º da LEF e o artigo 204 do CTN, 
a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, 
violando o artigo 128 do CPC a decisão que determina ao exeqüente a 
retificação do valor da CDA, sob pena de extinção da execução. Aduz 
que  a  decisão  impugnada  não  pretende  a  mera  correção  de  erro 
material, mas sim a alteração do próprio fundamento legal do quantum 
devido,  invadindo  a  competência  da  autoridade  administrativa  e 
incorrendo em grave violação o princípio da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 
6.994/82 – cuja  aplicação  foi  determinada  pelo Juízo  a quo para  a 
fixação  da  anuidade  devida  ao  ora  agravante  –  foi  expressamente 
revogada pela Lei nº 8.906/94 e que o artigo 2º da Lei nº 11.000/04 
deve  ser  declarado constitucional,e,  também,  nesse  sentido a  Lei  nº 
5.905/73.
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
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da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 
tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 
demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.

1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
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se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.
2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 

agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora
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Nº CNJ :0014657-66.2011.4.02.0000
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SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :VANIA LUCIA DA SILVA CONTES
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015227900)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO  –  COREN/RJ  contra  decisão  do  MM.  Juízo  da  5ª  Vara 
Federal  de  Execução  Fiscal/RJ  que,  em  sede  de  execução  fiscal, 
determinou ao exeqüente a retificação da CDA, entendendo que o valor 
das anuidades em cobrança deveria atender ao limite fixado pela Lei 
6.994/82, uma vez que não subsiste a aplicabilidade dos textos legais 
posteriores..
Alega o agravante que incumbe ao executado, por meio dos embargos 
à execução, impugnar a quantidade ou qualidade do crédito tributário, 
uma vez que, tendo em vista o artigo 3º da LEF e o artigo 204 do CTN, 
a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, 
violando o artigo 128 do CPC a decisão que determina ao exeqüente a 
retificação do valor da CDA, sob pena de extinção da execução. Aduz 
que  a  decisão  impugnada  não  pretende  a  mera  correção  de  erro 
material, mas sim a alteração do próprio fundamento legal do quantum 
devido,  invadindo  a  competência  da  autoridade  administrativa  e 
incorrendo em grave violação o princípio da separação dos Poderes, 
previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Argumenta que a Lei nº 
6.994/82 – cuja  aplicação  foi  determinada  pelo Juízo  a quo para  a 
fixação  da  anuidade  devida  ao  ora  agravante  –  foi  expressamente 
revogada pela Lei nº 8.906/94 e que o artigo 2º da Lei nº 11.000/04 
deve  ser  declarado constitucional,e,  também,  nesse  sentido a  Lei  nº 
5.905/73.
É o breve relato. Decido.
Não merece prosperar o agravo de instrumento.
A anuidade destinada aos conselhos profissionais, à exceção da OAB, 
tem natureza tributária, na qualidade de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  com  previsão  no  art.  149  da  Constituição 
Federal, in verbis:
“Art.  149 – Compete  exclusivamente  à União instituir  contribuições 
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sociais, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, 150,I e III, sem prejuízo no previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo”. 
Sendo  assim,  a  instituição  ou  majoração  da  referida  contribuição 
somente pode ser implementada por lei em sentido formal e material, 
em observância ao princípio da legalidade tributária, nos termos da CF/
88:
 
“Art.  150  –  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:
I – exigir tributo ou aumentá-lo sem lei que o estabeleça.”
Qualquer  tentativa  de  cobrar  ou  majorar  a  contribuição  paga  aos 
conselhos de fiscalização profissional  através  de resolução,  ou outra 
espécie  normativa  que  não  uma  lei,  estará  eivada  do  vício  da 
ilegalidade, impondo, portanto, a decretação de nulidade do ato.
Não  havendo,  portanto,  lei  específica  estabelecendo  o  valor  a  ser 
cobrado por  um conselho profissional,  deve  a  anuidade atender  aos 
limites previstos na Lei 6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor 
das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, e que utilizou o índice do Maior Valor de Referência – 
MVR vigente no país.
Com o advento da Lei nº 8.177/91, que extinguiu o referido índice, e 
da   Lei  8.178/91,  que  determinou a  sua conversão  em cruzeiros,  o 
MVR passou a ter o valor de Cr$ 2.266,17. Sobreveio, então, a Lei 
8.383/91,  instituindo  a  UFIR  como  o  indexador  para  a  atualização 
monetária dos valores expressos em cruzeiros para os tributos federais, 
de  modo  que  o  MVR  passou  a  corresponder  a  17,86  UFIRs. 
Finalmente, com a edição da MP 1.973-67/00, depois convertida na Lei 
10.522/02, foi extinta a UFIR, ocorrendo a conversão para o Real pelo 
índice de 1,0641.
É este valor, resultante da conversão do MVR, que deve ser utilizado 
para  o  cálculo  do  limite  das  anuidades  a  serem  cobradas  pelos 
conselhos profissionais que não disponham de lei específica sobre a 
matéria, valor este que deve corresponder, no caso de pessoa física, a 
02 (dois) MVRs, nos termos da Lei 6.994/82.
Vale observar que o § 4º do art. 58 da Lei 9.649/98, que autorizou os 
conselhos  profissionais  a  fixar,  cobrar  e  executar  as  contribuições 
anuais  devidas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado 
inconstitucional pelo STF, na ADIN nº 1.717-6/DF, não servindo para 
amparar a instituição de anuidades com valor acima do patamar legal.
Em relação à Lei 11.000/04, que dispõe sobre autorização similar em 
seu artigo 2º, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 02 de junho de 
2011,  na  Argüição  de  Inconstitucionalidade  no  processo  nº 
2008.51.01.000963-0, da relatoria da eminente Desembargadora Salete 
Maccalóz,  decidiu  “por  unanimidade,  acolher  parcialmente  o  
incidente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "fixar”  
constante do caput do art. 2º da Lei nº 11.000/04 e da integralidade do 
§ 1º do mesmo artigo, nos termos do voto da relatora”.
A  ementa  do  julgado  resume  os  seus  fundamentos  nos  seguintes 
termos:
TRIBUTÁRIO.  CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL.   ANUIDADES.  PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA.   INCONSTITUCIONALIDADE  DA  EXPRESSÃO 
“FIXAR”,  CONSTANTE  DO  CAPUT  DO  ART.  2º  DA  LEI 
11.000/04, DA INTEGRALIDADE DO § 1º DO MESMO ARTIGO.
1.  A manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional  é feita 
primordialmente por meio da arrecadação das anuidades cobradas dos 
profissionais  e  sociedades  a  eles  vinculadas,  contribuições  de 
competência da União, e instituídas com fundamento no artigo 149 da 
Constituição Federal.
2. As anuidades são espécie do gênero “contribuições de interesse das 
categorias  profissionais  ou  econômicas”,  cuja  natureza  jurídica  é 

tributária, sujeitando-se às limitações ao poder de tributar, dentre elas, 
ao princípio da legalidade estrita, nos termos do inciso I do artigo 150 
da CRFB/88.
3. O artigo 2º da Lei n. 11.000/04, quando determina a possibilidade de 
fixação  das  anuidades pelos  próprios  Conselhos,  acaba por  violar  o 
princípio constitucional da legalidade, uma vez que todos os elementos 
que definem a obrigação tributária devem estar expressos em lei.
3.  Arguição  acolhida  parcialmente  para  declarar  a 
inconstitucionalidade apenas da expressão "fixar", constante do  caput 
do art. 2º da Lei nº 11.000/04, e da integralidade do § 1º do mesmo 
artigo, por violação ao art. 150, I, da Constituição Federal de 1988.
Os fundamentos adotados pelo Plenário desta Corte no julgado acima, 
para reconhecer a inconstitucionalidade da possibilidade de fixação das 
anuidades pelos Conselhos Profissionais, estendem-se à norma similar 
contida no art. 15, XI da Lei 5.905/73.   
Ressalte-se que a Lei nº 8.906/94 não ab-rogou a Lei nº 6994/82, mas 
apenas derrogou-a na parte alusiva ao Novo Estatuto da Advocacia e 
da  Ordem  dos  advogados,  permanecendo  vigente  em  relação  aos 
demais órgãos de fiscalização das atividades profissionais.
Neste sentido o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS. ANUIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  DISSÍDIO  PRETORIANO. 
SÚMULA  N. 83/STJ.FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO.
1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de  março/91  a 
dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a criação da 
Ufir) não há por que incidir atualização monetária sobre as anuidades 
dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de previsão 
legal.
2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus valores somente podem ser fixados 
nos  limites  estabelecidos  em  lei,  não  podendo  ser  arbitrados  por 
resolução e em valores além dos estabelecidos pela norma legal.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
(REsp 507.769/SC, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 01.03.2007, DJ 19.03.2007 p. 302)
RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  -  CONSELHO 
REGIONAL  DE  CORRETORES  DE  IMÓVEIS  DE  SANTA 
CATARINA  -  ANUIDADE  -  FIXAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  - 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ABRIGA  FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS  -  NÃO  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO AO STF - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/
STJ.
Recurso especial interposto pelo Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de Santa Catarina defendendo a possibilidade de fixação do 
valor  da  anuidade  por  meio  da  Resolução  n.  550,  editada  pelo 
Conselho Federal da referida autarquia - COFECI, em 12.11.1997.
A Corte ordinária assentou a premissa de que é vedado aos Conselhos 
Profissionais majorar suas anuidades por meio de resolução, sob pena 
de afronta ao princípio da legalidade, inserido no artigo 150 da Carta 
Política. Sobreleva notar, assim, que o v. acórdão hostilizado abriga, 
também, fundamentos de índole constitucional. Ocorre, contudo, que o 
recorrente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao 
Supremo  Tribunal  Federal,  de  modo  a  incidir  a  jurisprudência 
sedimentada por meio da Súmula n. 126 deste Sodalício.
Precedente:  REsp  414.463/PR,  Rel.  Min.  Franciulli  Netto, 
j.18.03.2003.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 384.624/SC, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09.12.2003, DJ 22.03.2004 p. 274)
Vale  conferir,  ainda,  os  seguintes  julgados  dos Tribunais  Regionais 
Federais:
TRIBUTÁRIO  –  CONSELHO  PROFISSIONAL  –  ANUIDADE   - 
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO – 
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PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
I  –  Os   Conselhos  Profissionais  não  podem  fixar,  por  meio  de 
Resolução, o valor de suas anuidades, levando-se em conta a natureza 
tributária de tais contribuições ( art. 149 c/c art. 150, I, da CF/88).
II – O MVR (Maior Valor de Referência), previsto na Lei nº 6.994/82, 
era  o  índice  utilizado  para  cálculo  das  anuidades  devidas  pelos 
profissionais às entidades fiscalizadoras do exercício profissional.
III –A Lei nº 8.178/91, em seu art. 21, II, determinou a conversão do 
MVR,  quando  de  sua  extinção,  em  cruzeiros,  ficando  este  valor 
vinculado  à  autorização  do  Ministério  da  Economia,  Fazenda  e 
Planejamento, para aumento ou modificação, face à desindexação da 
economia.  Assim,  a  alteração  do  valor  da  anuidade,  mediante 
substituição  do  indexador,  somente  poderia  ser  feita  por  lei  ou 
mediante autorização daqueles órgãos.
IV  -  Trata-se  de  violação  ao  princípio  constitucional  da  legalidade 
tributária.
V –  Apelação provida.
(TRF 2ª Região, AMS 92.02.08686-9, Rel. Juiz Fed. Conv. Eugênio 
Rosa de Araújo, 3ª Turma, DJ 29/03/2006)
TRIBUTÁRIO.  REMESSA  EX  OFFICIO.  CONSELHOS 
REGIONAIS  DE  CLASSE.  LEI  6.994/82.  ANUIDADES. 
NATUREZA  JURÍDICA.  PRINCÍPIO  DA  RESERVA  LEGAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. A Lei 8.906/94 não revogou a Lei 6.994/82, por adstringir-se, no que 
se  refere  à fixação  das anuidades,  à Ordem dos Advogados,  não se 
estendendo aos demais conselhos profissionais.
2. A natureza jurídica da anuidade é de contribuição de interesse das 
categorias  profissionais,  portanto,  tributo,  sendo  possível  inferir,  da 
interpretação sistemática  dos arts.  146,  III,  149,  caput,  e  150,  I,  da 
Constituição  Federal,  que  compete  exclusivamente  à  União  legislar 
sobre a matéria, mediante lei complementar, sendo-lhe vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, eis que, nessa 
hipótese, há afronta direta ao princípio da legalidade.
3. O valor da anuidade dos profissionais é obtido através da conversão 
do  MVR  em  cruzeiros  (moeda  corrente  à  época),  totalizando  Cr$ 
2.266,17, multiplicado por dois, indexado pela UFIR a partir de janeiro 
de 1992, vedada a atualização no período de fevereiro a dezembro de 
1991. O mesmo raciocínio deve ser empregado às pessoas jurídicas, 
tratadas no art. 1º da Lei 6.994/82.
4. É devida a anuidade no valor apurado por meio da utilização dos 
critérios referidos, vedado ao Conselho exigir quantia que extrapole os 
limites legais.
5. O art. 58, § 4º, da Lei 9.649/98 se encontra com a eficácia suspensa 
por força do julgamento de medida cautelar na ADIN 1.717-6/DF, não 
servindo, então, como substrato jurídico a ancorar pretensas alterações 
no valor das anuidades por meio de atos normativos infralegais.
6. O art. 2º da Lei 11.000/04, autorizando os Conselhos a fixarem as 
respectivas  anuidades,  incorreu  em  evidente  afronta  à  garantia  da 
legalidade  tributária,  reincidindo  no  vício  que  já  acometera  de 
inconstitucionalidade  o  art.  58,  §  4º,  da  Lei  9.649/98,  declarado 
inconstitucional pelo STF no julgamento da ADIn 1717-6.
(TRF 4ª  Região,  REOMS 2004.72.00.003115-0,  Rel.  Des.  Fed.  Joel 
Ilan Paciornik, 1ª Turma, DJ 24/10/2007)
PROCESSUAL CIVIL.  AGTR.  EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO 
PROFISSIONAL.  COBRANÇA  DE  ANUIDADE. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RETIFICAÇÃO DA 
CDA.ART.  284  DO  CPC.  PRINCÍPIO  DA  INÉRCIA. 
INAPLICABILIDADE.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR 
QUANTO  AO  VALOR  DA  ANUIDADE  QUE  EXCEDE  OS 
LIMITES DA LEI 6.994/82. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.000/04. AGTR IMPROVIDO.
1. Verificando o Juiz, de pronto, a presença de vício na constituição da 
CDA,  deve  oportunizar  ao  exeqüente  a  sua  retificação,  se  esta  for 
possível, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 284 do CPC.

2. Não há que se falar em princípio da inércia quando do exame da 
existência  de  interesse  de  agir.  No  caso  dos  autos,  o  excesso  da 
execução importa na falta desse pressuposto (interesse de agir) quanto 
ao valor que excede os limites definidos pela Lei 6.994/82.
3.  Os  limites  estabelecidos  pela  Lei  6.994/82  para  a  cobrança  de 
anuidades pelos Conselhos Profissionais são aplicáveis ao caso, tendo 
em vista que a revogação da referida Lei não teve o condão de permitir 
ao CREMEPE que fixasse os valores das contribuições a serem pagas 
pelos profissionais nele inscritos, devido ao caráter tributário destas, 
que  devem,  portanto,  se  submeter  ao  princípio  da  legalidade. 
Precedentes.
4. A Lei 11.000/04, em seu art. 2o., autoriza os Conselhos Profissionais 
a  fixarem  as  contribuições  anuais,  porém  não  atende  aos  ditames 
constitucionais ressaltados, pois tal  regramento também não observa o 
regime constitucional dos tributos, não podendo ser aplicado in casu.
5. AGTR a que se nega provimento.
(TRF  5ª  Região,  AG 2007.05.00.082753-5,  Rel.  Des.  Fed.  Manoel 
Erhardt, 2 ª Turma, DJ 11/02/2008)
Pode  o  juiz  determinar  a  retificação  do  título  executivo,  sem  a 
provocação do devedor, uma vez que a cobrança de débitos que, de 
forma evidente, excedem os limites fixados em lei, indica a existência 
de vício na constituição da CDA e o excesso de execução, matéria de 
ordem pública que está sujeita ao controle ex officio do magistrado.  
Dessa forma, na medida em que se verifica, da leitura dos autos, que o 
agravante fixou anuidades em muito superiores ao limite estabelecido 
pela Lei 6.994/82, e que não se referem a uma atualização monetária 
dos valores, correta a decisão que determinou a retificação da certidão 
de dívida ativa.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com base 
no artigo 557, caput, do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora
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Nº CNJ :0005274-64.2011.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :SOLARIS LIVRARIA E PAPELARIA 

LTDA E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200251015083233)

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória 
proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 2002.51.01.508323-3 
(fls.  79),  que determinou a utilização do sistema BACEN-JUD para 
fins de bloqueio do valor integral do montante cobrado, bem como o 
imediato levantamento da quantia penhora se a mesma corresponder a 
valor  irrisório,  ou seja,  inferior  a  10% (dez por  cento)  do valor  da 
dívida.
Alega o agravante que o decisum merece ser reformado, tendo em vista 
que,  uma vez liberado o valor  constrito,  não haverá  garantia  que o 



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

90

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

90

exequente tenha sucesso na reversão do valor aos cofres públicos.
É o relatório. DECIDO.
No  caso  em  análise,  verifica-se  que  não  merece  reparo  a  decisão 
proferida  pelo  douto  Magistrado  a  quo,  uma  vez  que  a  mesma  se 
amolda  perfeitamente  às diretrizes  legais  e  à  busca pela eficácia  da 
penhora via BACEN-JUD.
Frise-se  que  o  valor  objeto  do  bloqueio  é  nitidamente  irrisório, 
perfazendo  o  montante  de  R$  121,52  (cento  e  vinte  e  um reais  e 
cinquenta centavos),  o qual sequer se mostra apto a cobrir as custas 
processuais, visto que a dívida cobrada é de R$ 28.951,08 (vinte e oito 
mil novecentos e cinquenta e um reais e oito centavos).
Deste modo, caracteriza ofensa aos princípios da economia processual 
e  da  efetividade  da  demanda  prosseguir  em uma  penhora  de  valor 
absolutamente  ínfimo,  que  não  possui  aptidão  prática  de  impor  ao 
executado a busca pelo adimplemento do débito em questão.
Ante  ao  exposto,  nego  seguimento  ao  agravo  de  instrumento,  nos 
termos acima explicitados.
Decorrido,  in albis,  o prazo recursal,  remetam-se os autos à vara de 
origem, com baixa na Distribuição.
Intime-se.   
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.008658-9
Nº CNJ :0008658-35.2011.4.02.0000
RELATORA :JUIZA FEDERAL CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :INBRACON INDUSTRIA COMERCIO 

LTDA ME
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO 

FISCAL DE VITÓRIA/ES 
(200350010057118)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL 
contra  a  decisão  de  fl.  106/107  que  negou  o  pedido  de 
redirecionamento do sócio Fagner Fonseca Ramos.
O  Ministério  Público  Federal,  em  seu  parecer  de  fls.  113/116, 
manifestou-se no sentido do provimento do recurso da União.
É o relatório. 
Inicialmente, é de se dizer que restou demonstrado na certidão de fl. 68 
que  a  empresa  executada  encerrou  suas  atividades  sem  a  devida 
comunicação  aos  órgãos  competentes  (como,  verbi  gratia,  a  Junta 
Comercial  respectiva)  fato  que  enseja  a  presunção  de  dissolução 
irregular, e que permite o redirecionamento fiscal da pessoa do sócio-
gerente.
A  matéria  encontra-se  pacificada  no  âmbito  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, com a edição do Verbete nº 435, da sua Súmula de 
Jurisprudência. Verbis: 
“Presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que  deixar  de
funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
sócio-gerente”.
Por outro lado,  é de se dizer que as provas juntadas aos autos pela 
União (fls. 101/104) demonstram que o sócio Fagner Fonseca Ramos 
nunca exerceu função diretiva ou gerencial na empresa executada. 

Oportuno registrar  que o falecimento  do sócio gerente  Juscelino da 
Conceição,  nos  termos  da  certidão  de  fl.  68,  só  ocorreu  após  a 
ocorrência dos fatos geradores dos tributos ora cobrados.
Ademais, vale consignar que o sócio Fagner Fonseca Ramos só entrou 
na empresa na data de 26/11/1998 (fl. 102), de modo que, ainda que 
tivesse exercido a administração da empresa (que, como visto, não é o 
caso), somente poderia ser responsabilizado pelos tributos vencidos a 
partir  de  então  (os  anexos  da  CDA,  acostados  às  fls.  36/37, 
demonstram dois vencimentos posteriores à aquisição das cotas pelo 
sócio Fagner Ramos, eis que ocorridos em 10/12/1998 e 11/01/1999).
Vale  dizer  que o redirecionamento do sócio-gerente  só é  devido  se 
comprovada tal condição na época do fato gerador do tributo cobrado. 
Vejamos o seguinte aresto do STJ nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE   INSTRUMENTO.  ART.  544  E  545  DO  CPC.  RECURSO 
ESPECIAL.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO.  ART.  135  DO  CTN.  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR  DA  EMPRESA  VERIFICADA. 
RESPONSABILIDADE  DO  SÓCIO-GERENTE  À  ÉPOCA  DOS 
FATOS GERADORES. SÚMULA 7/STJ.
1.  O redirecionamento da execução fiscal  e seus consectários legais 
para  o  sócio-gerente  da  empresa  somente  é  cabível  quando  reste 
demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa. 
Precedentes: RESP n.º  738.513/SC, deste relator, DJ de 18.10.2005; 
REsp n.º 513.912/MG, DJ de 01/08/2005; REsp n.º 704.502/RS, DJ de 
02/05/2005; EREsp n.º  422.732/RS, DJ de 09/05/2005; e AgRg nos 
EREsp n.º 471.107/MG, deste relator, DJ de 25/10/2004.
2.  Ademais,  verificada  a  dissolução  irregular  da  empresa,  o 
redirecionamento da execução fiscal é possível contra o sócio-gerente 
da sociedade à época do fato gerador. Precedente da 2.ª Turma: AgRg 
no Ag 1.105.993/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado 
em 18/08/2009, DJe 10/09/2009.
3. In casu, a Corte de origem assentou que "Na espécie, a execução 
fiscal refere-se a tributo com fato gerador ocorrido em 30.10.91, sendo 
que  restou  documentalmente  comprovado  que  o  aludido  sócio 
ingressou na diretoria da empresa somente em 15.02.93 (f.  181), ou 
seja, muito após a incidência do tributo.(...) Como se observa, não se 
negou  a  responsabilidade  tributária  do  administrador  em  caso  de 
dissolução irregular, mas apenas restou destacada a necessidade de que 
o fato gerador, em tal situação, tenha ocorrido à época da respectiva 
gestão, de modo a vincular o não-recolhimento com a atuação pessoal 
do  sócio,  em  conformidade  com  a  jurisprudência  firmada  nos 
precedentes adotados" (fls. 308/309).
4.  Consectariamente,  infirmar  referida  conclusão  implicaria  sindicar 
matéria fática, interditada ao Egrégio STJ por força do óbice contido 
no enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. Precedentes: AgRg no Ag 
706882/SC;  DJ  de  05.12.2005;  AgRg  no  Ag  704648/RS;  DJ  de 
14.11.2005; AgRg no REsp n.º 643.237/AL, DJ de 08/11/2004; REsp 
n.º 505.633/SC, DJ de 16/08/2004; AgRg no AG n.º 570.378/PR, DJ de 
09/08/2004.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg  no  Ag  1173644/SP,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA 
TURMA,  julgado  em  07/12/2010,  DJe  14/12/2010)  GRIFOS 
NOSSOS.
Ante ao exposto, 
Nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do  caput do 
artigo 557 do CPC.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com baixa na Distribuição, observadas as cautelas de praxe.
Intime-se.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
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Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011054-3
Nº CNJ :0011054-82.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :HOSPITAL DE CLINICAS INFANTIL 

LTDA
ADVOGADO :LEONARDO RIBEIRO PESSOA
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL NOVA 

IGUACU/RJ (201151200006881)

DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  HOSPITAL  DE 
CLÍNICAS INFANTIL LTDA contra decisão de fl. 13, proferida pelo 
Juiz da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, que rejeitou a exceção de pré-
executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para 
análise das questões trazidas.
Foram apresentadas Contra-Razões às fls. 29/34.
É o relatório. DECIDO
É da essência do processo de execução a busca da satisfação rápida e 
eficaz do credor. Por esta razão, o nosso sistema processual estabeleceu 
como condição específica  dos embargos do devedor  a segurança do 
juízo, capaz de tornar útil o processo após a rejeição dos embargos.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no 
título executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a 
utilização da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a 
de  desonerar  o  executado  de  proceder  à  segurança  do  juízo  para 
discutir  a  inexequibilidade  de  título  ou  a  iliquidez  do  crédito 
exequendo.
Destarte, importante ressaltar que resta pacificado o entendimento de 
que  a  exceção  de  pré-executividade  é  cabível  quando  as  questões 
suscitadas  não  dependem  de  provas,  mas  sim  quando  as  mesmas 
possam ser apreciadas ex officio pelo juízo, como as matérias de ordem 
pública ligadas à admissibilidade da execução.
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  DISCUSSÃO  SOBRE  A 
LIQÜIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
1. "A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões 
que  devam ser  conhecidas  de ofício  pelo  juiz,  como as  atinentes  à 
liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições 
da  ação  executiva."  (REsp  680.356/RJ,  1ª  Turma,  Relator  Ministro 
Luiz Fux, DJ de   12.09.2005).
2. Recurso Especial provido.
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: RESP - 
RECURSO ESPECIAL – 8               03351 Processo: 200502050336 
UF:  SP  Órgão  Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão: 
21/08/2007 Documento: STJ000315787.
No  caso  em  análise,  a  alegação  trazida  não  é  matéria  que  o  Juiz 
conheça  de  ofício  e,  ademais,  requer  dilação  probatória  para  sua 
constatação,  o que inviabiliza  a discussão acerca da legitimidade do 
título executivo em sede de exceção de pré-executividade,  conforme 
bem asseverado pelo douto Magistrado a quo, in verbis:
“A CDA acostada aos autos discrimina a natureza da dívida, o período 
do  débito  e  o  seu  valor,  além  de  constar  o  número  do  processo 
administrativo,  constituindo,  pois,  título  líquido,  certo  e  exigível. 
Eventual discussão sobre erro na apuração do montante devido enseja 
maior dilação probatória, sendo, por isso, incompatível com a exceção 

de  pré-executividade.  Ademais,  tais  alegações,  desprovidas  de 
comprovação não bastam para afastar a presunção de liquidez e certeza 
que  milita  a  favor  do  título  executivo,  o  que  evidencia  a 
impossibilidade  de  análise  na  estreita  via  da  exceção  de  pré-
executividade.” (fl. 13).
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO.
1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP 
(art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas.
2.  "A exceção de pré-executividade  é admissível  na execução fiscal 
relativamente  às  matérias  conhecíveis  de  ofício  que não demandem 
dilação probatória" -  Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em 
razão das  peculiaridades das  alegações  da agravante,  é  necessária  a 
dilação  probatória,  o  que  torna  incabível  a  Exceção  de  Pré-
Executividade.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1093371/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 04/02/2011)
TRIBUTÁRIO  –   PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  PARA 
COMPROVAÇÃO  DE  SUPOSTA  PRESCRIÇÃO  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  CDA  –  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO 
JULGADO  A  QUO  –  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO 
DISPOSTO  DAS  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF  E  211/STJ  – 
PRONUNCIAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM 
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  –  SÚMULA 
83/STJ.
1.  A  controvérsia  essencial  dos  autos  restringe-se  ao  exame  da 
possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, da 
existência de crédito tributário e de suposta ilegitimidade de inclusão 
de  sócio-gerente  no  pólo  passivo  de  execução  fiscal,  porquanto 
necessitam de dilação probatória.
2. A matéria infraconstitucional supostamente violada não foi objeto de 
análise  por  parte  do Tribunal  de origem,  razão pela  qual  ausente  o 
necessário pré-questionamento.
3.  É pacífico  o entendimento  de que,  por  meio  de exceção  de pré-
executividade, a nulidade da execução fiscal pode ser apontada, mas 
exclusivamente quando desnecessária dilação probatória, ao contrário 
do  caso  apresentado  nestes  autos;  porquanto,  o  Tribunal  de  origem 
assentou que o reconhecimento da causa impeditiva  da execução do 
crédito tributário demandaria produção de provas, o que elide o manejo 
da exceção de pré-executividade.
4. O acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência 
do STJ, na hipótese de os sócios constarem, juntamente com a empresa 
executada, da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual detém presunção 
de certeza e liquidez, cabe a eles provarem, por meio de embargos à 
execução, a inexistência de excesso de mandato, infringência à lei ou 
ao contrato social.
Agravo regimental improvido.
Origem:  STJ  -  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
Classe:  AGRESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL  –  1048424  Processo:  200800825272  UF:  SP  Órgão 
Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão:  07/08/2008 
Documento: STJ000332920.
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. VIOLAÇÃO AO 
ART.  535,  I,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  NÃO OFERECIMENTO  DE EMBARGOS. 
REALIZAÇÃO  DE  PENHORA  E  INDICAÇÃO  DE  LEILOEIRO. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PRECLUSÃO. 
ARGÜIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  LEIS  QUE 
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DISCIPLINAVAM AS EXAÇÕES ENSEJADORAS DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO EXEQÜENDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, 
quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão. 2. A exceção de pré-executividade 
é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 
pelo  juiz,  como  as  atinentes  à  liquidez  do  título  executivo,  os 
pressupostos  processuais  e  as  condições  da  ação  executiva.  3.  O 
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado 
por força da exegese jurisprudencial  mais recente, admitindo-se,  por 
exemplo, a argüição de prescrição, ou mesmo de inconstitucionalidade 
da  exação  que  deu  origem  ao  crédito  exeqüendo,  desde  que  não 
demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis) 
4. A inconstitucionalidade das exações que ensejaram a propositura da 
ação executória sub judice infirma a própria exigibilidade dos títulos 
em que esta se funda, matéria, inequivocamente argüível em sede de 
exceção de pré-executividade. 5. Consectariamente, sua veiculação em 
exceção de pré-executividade é admissível.  Precedentes desta Corte: 
REsp  n.º  595.451/RJ,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino 
Zavascki; DJ de 06/09/2004; REsp n.º 600.986/RJ, Rel. Min. Franciulli 
Netto,  DJ  de  11/05/2005,  REsp  625203/RJ  Rel.  Ministro  Francisco 
Falcão, DJ 01.07.2005 . 6. A exceção de pré-executividade é passível 
de dedução, ainda que esgotado o prazo para a oposição de embargos à 
execução,  quando  a  alegação  do  executado  refere-se  a  vício  do 
processo  de  execução  ou  do  título  executivo  relativo  à  matéria 
cognoscível  ex  officio  pelo  julgador.  7.  Isto  porque,  não  se 
encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir 
nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo 
título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se 
operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 
19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 
03.05.1999). 8. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça. AGA 200702680370. AGA - AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  977769. 
Relator Luiz Fux. Primeira Turma. DJE DATA:25/02/2010).
Ademais, a arguição de nulidade da CDA por parte da executada deve 
vir  acompanhada  de  prova  inequívoca  de  sua  ocorrência,  não  se 
mostrando suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza e 
liquidez (nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80) meras alegações de 
irregularidades ou dúvidas, sem demonstração de sua pertinência.
Ante  ao exposto,  nego  seguimento  ao Agravo  de Instrumento,  com 
base no do art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, nos termos 
acima explicitados.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010324-1
Nº CNJ :0010324-71.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :MILTON BARRETO DE MENEZES
ADVOGADO :ALEXANDRE GARCIA GANIN E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :VIGÉSIMA SEGUNDA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

(200851010109982)

DECISÃO
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  MILTON 
BARRETO  DE  MENEZES  em  face  da  decisão  que  indeferiu  a 
produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos (fls. 58):
“Indefiro a produção de prova pericial perquirida pela parte embargada 
a  fls.  48,  na  medida  em  que  o  contador  do  juízo,  já  bastante 
acostumado  ao  assessoramento  contábil  do  magistrado  às  lides  que 
encerram a matéria afeta a esta demanda, tem condições de apresentar 
uma tarefa escorreita e confiável.
Além do mais, a requerente sequer refutou as informações trazidas aos 
autos  (fls.  39/40) pela contadoria  judicial,  furtando-se  em apontar  a 
existência de erro nos cálculos de liquidação por ela apresentados, a 
justificar a nomeação de perito contábil.
Assim,  preclusa  esta  decisão,  que  me  venham  conclusos  para 
sentença.”
Foram apresentadas Contra-Razões às fls. 99/107.
O MPF manifestou-se às fls. 110/114, alegando que a questão tratada 
nos presentes autos não exige a intervenção do MPF no feito.
É o relatório. Decido.
É  importante  salientar  que  entendendo  o  Magistrado  pela 
desnecessidade  da  produção  de  prova  pericial  ao  julgamento  dos 
embargos, o seu indeferimento não configura cerceamento de defesa. 
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL. 
DISCUSSÃO AFETA AO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 
DO MAGISTRADO. SÚMULA 83/STJ.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial sedimentado desta Corte 
Superior "a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta 
ao  livre  convencimento  motivado  do  magistrado,  não  configurando 
nulidade  ou  cerceamento  de  defesa  o  indeferimento  de  provas 
reputadas  imprestáveis  ao  deslinde  da  controvérsia."  (AgRg  no  Ag 
1044254/RS,  Rel.  Ministro   LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA 
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009) 2. O agravante não 
trouxe  argumentos  novos  capazes  de  infirmar  os  fundamentos  que 
alicerçaram  a  decisão  agravada,  razão  que  enseja  a  negativa  do 
provimento ao agravo regimental.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 632.655/RJ, Rel. Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 13/10/2009)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -  NÃO-
OCORRÊNCIA  -  ART.  5º,  XXXVI,  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  -  ANÁLISE  DE  VIOLAÇÃO  DE  DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL NO RECURSO ESPECIAL - INVIABILIDADE 
-  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL  -  INDEFERIMENTO  - 
POSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PRUDENTE 
ARBÍTRIO JUDICIAL - RECURSO IMPROVIDO.”
(AgRg  no  Ag  1111503/SC,  Rel.  Ministro   MASSAMI  UYEDA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 04/09/2009)
TRIBUTÁRIO  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -  EMBARGOS  -  PROVA 
PERICIAL  -  EXCESSO DE EXECUÇÃO -  CERCEAMENTO DE 
DEFESA -  INOCORRÊNCIA -  CDA -  REQUISITOS FORMAIS - 
SÚMULA 7/STJ  -  DENÚNCIA ESPONTÂNEA -  AUSÊNCIA DE 
PAGAMENTO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  MULTA  -  EMPRESA 
CONCORDATÁRIA  -  CABIMENTO  -  SÚMULA  250/STJ  - 
HONORÁRIOS  -  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  INTERESSE 
RECURSAL - INEXISTÊNCIA.
1.  Compete  ao  Juízo  a  estipulação  do  meio  de  prova  cabível  à 
comprovação dos fatos que servem de suporte à alegação das partes, 
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sendo igualmente de sua competência o indeferimento dos meios de 
prova  reputados  inúteis  à  solução  da  controvérsia.  Inexistência  de 
cerceamento de defesa.
2. (omissis).
3. (omissis).
4. (omissis).
5. (omissis).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(REsp 1088207/SP, Rel.  Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 16/12/2008)
Na  hipótese  em  apreço,  não  se  trata  de  decisão  arbitrária  ou 
teratológica,  visto  que o Juízo  a quo possui acesso ao conjunto dos 
elementos  probatórios  contidos  nos  autos,  não  tendo  verificado  os 
pressupostos legais para o deferimento da medida pleiteada.
Isto posto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do 
art. 557, caput, do CPC.
Rio de Janeiro,  28  de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014639-2
Nº CNJ :0014639-45.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

SANDRA CHALU BARBOSA
AGRAVANTE :METALURGICA VEIPA LTDA
ADVOGADO :NILTON NUNES PEREIRA JUNIOR E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200751015059540)

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela METALÚRGICA 
VEIPA contra decisão de fls. 100/101, proferida pelo Juiz da 4ª Vara 
de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que rejeitou a exceção de pré-
executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para 
análise das questões trazidas.
É o relatório. DECIDO
É da essência do processo de execução a busca da satisfação rápida e 
eficaz do credor. Por esta razão, o nosso sistema processual estabeleceu 
como condição específica  dos embargos do devedor  a segurança do 
juízo, capaz de tornar útil o processo após a rejeição dos embargos.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, diante da existência de vícios no 
título executivo que possam ser declarados de ofício, vêm admitindo a 
utilização da exceção de pré-executividade, cuja principal função é a 
de  desonerar  o  executado  de  proceder  à  segurança  do  juízo  para 
discutir  a  inexequibilidade  de  título  ou  a  iliquidez  do  crédito 
exequendo.
Destarte, importante ressaltar que resta pacificado o entendimento de 
que  a  exceção  de  pré-executividade  é  cabível  quando  as  questões 
suscitadas  não  dependem  de  provas,  mas  sim  quando  as  mesmas 
possam ser apreciadas ex officio pelo juízo, como as matérias de ordem 
pública ligadas à admissibilidade da execução.
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  DISCUSSÃO  SOBRE  A 
LIQÜIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
1. "A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões 

que  devam ser  conhecidas  de ofício  pelo  juiz,  como as  atinentes  à 
liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições 
da  ação  executiva."  (REsp  680.356/RJ,  1ª  Turma,  Relator  Ministro 
Luiz Fux, DJ de   12.09.2005).
2. Recurso Especial provido.
Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: RESP - 
RECURSO ESPECIAL  –  803351  Processo:  200502050336 UF:  SP 
Órgão  Julgador:  SEGUNDA TURMA Data  da  decisão:  21/08/2007 
Documento: STJ000315787.
No  caso  em  análise,  a  alegação  trazida  não  é  matéria  que  o  Juiz 
conheça  de  ofício  e,  ademais,  requer  dilação  probatória  para  sua 
constatação,  o que inviabiliza  a discussão acerca da legitimidade do 
título executivo em sede de exceção de pré-executividade,  conforme 
bem asseverado pelo douto Magistrado a quo, in verbis:
“No  caso  concreto,  o  reconhecimento  da  inviabilidade  da  execução 
demandaria  dilação  probatória,  considerando  que  os  documentos 
apresentados pela Excipiente não possuem características que possam 
levar  o  juízo  a  um convencimento  pleno de que  a  dívida  foi  paga. 
Assim,  parece-me  que  somente  em  embargos  à  execução,  via 
processual  com  maior  amplitude  cognitiva,  poderá  a  Excipiente 
desenvolver sua defesa.”
Neste sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO.
1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP 
(art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas.
2.  "A exceção de pré-executividade  é admissível  na execução fiscal 
relativamente  às  matérias  conhecíveis  de  ofício  que não demandem 
dilação probatória" -  Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em 
razão das  peculiaridades das  alegações  da agravante,  é  necessária  a 
dilação  probatória,  o  que  torna  incabível  a  Exceção  de  Pré-
Executividade.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1093371/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 04/02/2011)
TRIBUTÁRIO  –   PROCESSUAL  CIVIL  –  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  PARA 
COMPROVAÇÃO  DE  SUPOSTA  PRESCRIÇÃO  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  CDA  –  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO 
JULGADO  A  QUO  –  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO 
DISPOSTO  DAS  SÚMULAS  282  E  356  DO  STF  E  211/STJ  – 
PRONUNCIAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM 
HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  –  SÚMULA 
83/STJ.
1.  A  controvérsia  essencial  dos  autos  restringe-se  ao  exame  da 
possibilidade de análise, por meio de exceção de pré-executividade, da 
existência de crédito tributário e de suposta ilegitimidade de inclusão 
de  sócio-gerente  no  pólo  passivo  de  execução  fiscal,  porquanto 
necessitam de dilação probatória.
2. A matéria infraconstitucional supostamente violada não foi objeto de 
análise  por  parte  do Tribunal  de origem,  razão pela  qual  ausente  o 
necessário pré-questionamento.
3.  É pacífico  o entendimento  de que,  por  meio  de exceção  de pré-
executividade, a nulidade da execução fiscal pode ser apontada, mas 
exclusivamente quando desnecessária dilação probatória, ao contrário 
do  caso  apresentado  nestes  autos;  porquanto,  o  Tribunal  de  origem 
assentou que o reconhecimento da causa impeditiva  da execução do 
crédito tributário demandaria produção de provas, o que elide o manejo 
da exceção de pré-executividade.
4. O acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência 
do STJ, na hipótese de os sócios constarem, juntamente com a empresa 
executada, da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual detém presunção 



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

94

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

94

de certeza e liquidez, cabe a eles provarem, por meio de embargos à 
execução, a inexistência de excesso de mandato, infringência à lei ou 
ao contrato social.
Agravo regimental improvido.
Origem:  STJ  -  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
Classe:  AGRESP  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL  –  1048424  Processo:  200800825272  UF:  SP  Órgão 
Julgador:  SEGUNDA  TURMA  Data  da  decisão:  07/08/2008 
Documento: STJ000332920.
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ART. 544 E 545 DO CPC. VIOLAÇÃO AO 
ART.  535,  I,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL.  NÃO OFERECIMENTO  DE EMBARGOS. 
REALIZAÇÃO  DE  PENHORA  E  INDICAÇÃO  DE  LEILOEIRO. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PRECLUSÃO. 
ARGÜIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DAS  LEIS  QUE 
DISCIPLINAVAM AS EXAÇÕES ENSEJADORAS DO CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO EXEQÜENDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, 
quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão. 2. A exceção de pré-executividade 
é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 
pelo  juiz,  como  as  atinentes  à  liquidez  do  título  executivo,  os 
pressupostos  processuais  e  as  condições  da  ação  executiva.  3.  O 
espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado 
por força da exegese jurisprudencial  mais recente, admitindo-se,  por 
exemplo, a argüição de prescrição, ou mesmo de inconstitucionalidade 
da  exação  que  deu  origem  ao  crédito  exeqüendo,  desde  que  não 
demande dilação probatória (exceptio secundum eventus probationis) 
4. A inconstitucionalidade das exações que ensejaram a propositura da 
ação executória sub judice infirma a própria exigibilidade dos títulos 
em que esta se funda, matéria, inequivocamente argüível em sede de 
exceção de pré-executividade. 5. Consectariamente, sua veiculação em 
exceção de pré-executividade é admissível.  Precedentes desta Corte: 
REsp  n.º  595.451/RJ,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino 
Zavascki; DJ de 06/09/2004; REsp n.º 600.986/RJ, Rel. Min. Franciulli 
Netto,  DJ  de  11/05/2005,  REsp  625203/RJ  Rel.  Ministro  Francisco 
Falcão, DJ 01.07.2005 . 6. A exceção de pré-executividade é passível 
de dedução, ainda que esgotado o prazo para a oposição de embargos à 
execução,  quando  a  alegação  do  executado  refere-se  a  vício  do 
processo  de  execução  ou  do  título  executivo  relativo  à  matéria 
cognoscível  ex  officio  pelo  julgador.  7.  Isto  porque,  não  se 
encontrando findo o processo de execução, é lícito ao executado argüir 
nulidades de natureza absoluta, que porventura maculem o respectivo 
título exeqüendo, posto configurarem matéria de ordem pública, não se 
operando sobre elas a preclusão (Precedentes: REsp 419376/MS, DJ 
19.08.2002 ; REsp 220100/RJ, DJ 25.10.1999; REsp 160107/ES, DJ 
03.05.1999). 8. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça. AGA 200702680370. AGA - AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  977769. 
Relator Luiz Fux. Primeira Turma. DJE DATA:25/02/2010).
Ademais, a arguição de nulidade da CDA por parte da executada deve 
vir  acompanhada  de  prova  inequívoca  de  sua  ocorrência,  não  se 
mostrando suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza e 
liquidez (nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80) meras alegações de 
irregularidades ou dúvidas, sem demonstração de sua pertinência.
Ante  ao exposto,  nego  seguimento  ao Agravo  de Instrumento,  com 
base no do art. 557,  caput, do Código de Processo Civil, nos termos 
acima explicitados.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com baixa na Distribuição, observadas as cautelas de praxe.
Intime-se.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SANDRA CHALU BARBOSA 
Juíza Federal Convocada
Relatora

BOLETIM: 119432    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013687-8
Nº CNJ :0013687-66.2011.4.02.0000
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :RIO SG IND/ E COMERCIO DE PROD 

ALIMENTICIOS LTDA E OUTRO
Advogado :SEM ADVOGADO
Origem :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200351015378250)

DECISÃO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto pela UNIÃO / FAZENDA NACIONAL em face 
da  decisão,  de  fl.  135,  que  determinou  a  exclusão  de  OSVALDO 
GONÇALVES PATEIRO do pólo passivo da execução fiscal.
Razões de inconformismo da agravante, às fls. 04-16, sob o argumento 
de haver  inequívoca comprovação,  nos autos,  de que o exercício da 
gestão, por parte do excipiente, foi contemporânea ao fato gerador do 
tributo em cobro, sendo cabível o redirecionamento da execução fiscal 
e a inclusão do sócio no pólo passivo deste processo executório.
É o relatório.
Decido.
Impende ao deslinde da presente controvérsia verificar a possibilidade 
do  sr.  Osvaldo  Gonçalves  Pateiro  configurar  como  parte  do  pólo 
passivo da execução fiscal, em comento, eis que dissolvida a empresa 
irregularmente.
O eg. Superior Tribunal de Justiça confere entendimentos distintos no 
tocante  a  quem  compete  o  ônus  probatório  em  casos  nos  quais  a 
Certidão de Dívida Ativa apresenta ou não o nome do sócio-gerente. Se 
a CDA contém apenas o nome da empresa, tal como se mostra in casu, 
cabe à exequente comprovar que o sócio gerente agiu com dolo, culpa, 
fraude ou excesso de poder. Do contrário, o onus probandi se transfere 
à pessoa corresponsável. Vale desta noção o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO.   DISSOLUÇÃO  IRREGULAR.  SÓCIOS 
QUE NÃO CONSTAM DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E QUE 
SE  RETIRARAM  DA  SOCIEDADE  EMPRESÁRIA 
ANTERIORMENTE  À  DISSOLUÇÃO  IRREGULAR. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
(...) 3. É pacífico no âmbito da Primeira Seção do STJ o entendimento 
de que o redirecionamento de execução fiscal a sócios que não constam 
da  certidão  de  dívida  ativa  como  co-responsáveis  tributários  está 
vinculada à comprovação, por parte da exequente, dos requisitos do art. 
135 do CTN. Matéria decidida em sede de recurso representativo da 
controvérsia,  nos termos  do  art.  543-C do CPC.  Precedentes:  REsp 
1.101.728/SP, Rel.  Ministro Teori  Albino Zavascki,  Primeira Seção, 
DJe 23/03/2009; AgRg no Ag 1.265.124/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 25/05/2010.
4. A presunção de dissolução irregular da sociedade empresária,
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conquanto fato autorizador do redirecionamento da execução fiscal à 
luz do preceitua a Súmula n. 435 do STJ, não serve para alcançar ex-
sócios,  que  não  mais  compunham  o  quadro  social  à  época  da 
dissolução  irregular  e  que  não  constam  como  co-responsáveis  da 
certidão de dívida ativa, salvo se comprovada sua responsabilidade, à 
época do fato gerador do débito exequendo, decorrente de excesso de 
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, conforme dispõe o art. 135 
do CTN. Precedentes: EREsp 100739/SP, Rel. Ministro José Delgado, 
Primeira  Seção,  DJ  28/02/2000;  EAg  1.105.993/RJ,  Rel.  Ministro 
Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,  DJe  01/02/2011;  REsp 
1.217.467/RS,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda 
Turma, DJe 03/02/2011; REsp 824.503/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 
Segunda Turma, DJe de 13.8.2008; REsp 728.461/SP, Rel.  Ministro 
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 19/12/2005.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1346462 / RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, T1 
– Primeira Turma, DJ: 17/05/2011, grifos desta Relatoria).
Em análise dos autos, consta que a CDA 70.7.02.005414-03, na qual 
foi  inscrita  a  aludida  dívida,  apresenta  apenas  o  nome  da  empresa 
agravada,  restando ausente  o nome do sócio-gerente.  Nesse sentido, 
cabe à agravante comprovar que este agiu com excesso de poder ou 
infração de lei, de forma a ensejá-lo como responsável pelos créditos 
exequendos, conforme dispõe o art. 135 do CTN.
No caso em debate, o sócio-gerente apresentou promessa de compra e 
venda  (fls.  99-100),  efetuada  em  27  de  junho  de  2001,  pela  qual 
prometeu  vender  o  referido  estabelecimento  comercial  aos  srs. 
Jaqueline  Ferreira  Cavalcanti  Albuquerque  e  Panã  Curi  Ferreira 
Cavalcanti de Albuquerque. Visto que a presente execução fiscal  foi 
ajuizada  em  11  de  abril  de  2003  e  que  a  alteração  contratual  da 
sociedade se perfez anteriormente, não restou constatado qualquer ato 
ilícito do sócio-gerente a admitir o redirecionamento deste processo à 
sua pessoa.
Portanto, foi preciso o magistrado a quo em afirmar que, uma vez não 
estando na condição de sócio-gerente à época da inscrição em dívida 
ativa,  a  presente  execução  fiscal  deve  ser  mantida,  afastando-se  a 
possibilidade de redirecioná-la ao sr. Osvaldo Gonçalves Pateiro.
Diante do exposto,  nego seguimento ao presente agravo, consoante o 
art. 557, caput, do CPC.
Arquivem-se, após a baixa.
P. I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.007083-1
Nº CNJ :0007083-89.2011.4.02.0000
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
AGRAVANTE :PAULO JORGE GARCIA E OUTRO
Advogado :JORGE LEANDRO GARCIA
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
Origem :OITAVA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200851015020808)

DECISÃO
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURO 
LÚCIO SILVÉRIO e PAULO JORGE GARCIA contra a decisão, de 
fls. 211-219, que rejeitou os pedidos dos excipientes, sem condenar em 
custas e honorários advocatícios e, por conseguinte, suspendeu o feito 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Razões de inconformismo, às fls. 02-07, pela reforma do julgado, sob 
os seguintes fundamentos:
haja visto que o lançamento do crédito tributário se deu em 27/07/2000 
e  que  a  execução  fiscal  foi  proposta  apenas  em  28/03/2008,  resta 
demonstrado  que  o  eventual  crédito  tributário,  inscrito  na  CDA 
35.149.101-5, está fulminado pela prescrição, nos termos dos arts. 174 
do CTN e 359 do CPC;
consoante documentação probatória, parecer do MPF, sentença da 4ª 
Vara de Execuções Fiscais e parecer da PFGN, os agravantes, apesar 
de estarem no contrato social  da empresa como sócios gerente,  não 
tinham poder de decisão na empresa, pelo que não são legítimos para 
figurarem no pólo passivo da demanda em comento;
É o relatório. 
Decido.
Almejam os agravantes que seja reconhecida a prescrição quinquenal 
dos créditos tributários, inscritos na CDA 35.149.101-5, uma vez que 
já teriam decorridos cerca de oito anos da sua constituição definitiva 
até o momento em que efetivamente foi interposta a ação de cobrança 
da dívida.
Da análise dos autos, às fls. 12-16, constata-se que a execução fiscal 
foi  ajuizada em 28 de março  de 2008 e que a  notificação fiscal  de 
lançamento do débito datou de 27 de julho de 2000. O lapso temporal 
configurado entre os referidos marcos ultrapassa o prazo de cinco anos, 
restando inequívoca a incidência da prescrição. 
Oportuno ressaltar que o cabimento da exceção de pré-executividade se 
opera quando invocadas questões de ordem pública (condições da ação, 
pressupostos processuais) e outras relativas a pressupostos específicos 
da execução, passíveis de serem reconhecidos de ofício pelo Julgador.
Ao contrário do que afirmou o magistrado  a quo, a matéria relativa à 
prescrição foi  devidamente  apresentada, em sede de exceção de pré-
executividade, não necessitando-se, in casu, de dilação probatória para 
comprovar sua ocorrência. 
Conforme dispõe o art. 174 do CTN, “a ação para cobrança do crédito 
tributário  prescreve  em  cinco  anos,  contados  da  data  de  sua 
constituição definitiva”. Em se tratando de contribuição social, tributo 
sujeito a lançamento por homologação, o reconhecimento da exação se 
deu no momento em que foi lançado, ou seja, em 27 de julho de 2000. 
Passados cinco anos deste termo inicial, sem que tenha sido interposta 
ação de execução fiscal, manifestam-se prescritos os referidos créditos 
tributários.
Nesse sentido,  o eg.  Superior Tribunal de Justiça compreendeu,  em 
reiterados julgados26, que a prescrição ocorrida antes da propositura da 
ação pode ser decretada ex officio, independentemente de observância 
ao contraditório. Veja-se a súmula 409, que assim retrata esta situação:
Súmula 409, STJ. “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 
propositura da ação pode ser decretada de ofício”.
Diante do exposto, dou provimento ao presente agravo, consoante o art. 
557, §1º-A do CPC.
Arquivem-se, após a baixa.
P. I.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2011.
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 204857 2011.02.01.013302-6

26 REsp  1256111/SP,  T2  -  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  DJ:  18/08/2011;  REsp  1.100.156/RJ,  1ª 
Seção,  Rel.  Min.  TEORI ALBINO ZAVASCKI,  DJ: 18/06/2009 — 
recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a 
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
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Nº CNJ :0013302-21.2011.4.02.0000
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL/FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :UNIVEX  COMERCIO  EXTERIOR 

LTDA
Advogado :José Osvaldo Bergi (ES001491) e outros
ORIGEM :1ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (9800064303)

DECISÃO
Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  interposto  pela 
UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, com pedido de atribuição de efeito 
suspensivo,  contra  decisão  proferida  pelo  juízo  da  1ª  Vara  Federal 
Cível/ES  (proc.  92.0000971-9,  fl.  620-621)  que  indeferiu  o  pedido 
fazendário de compensação dos valores  que devem ser  restituídos à 
empresa agravada a título de quotas de contribuição de operações de 
exportação de café em grão cru e à guisa de aquisição de direito de 
registro de declaração de venda com créditos seus, sob o fundamento 
de  que  após  a  formação  do  precatório  tal  pedido  não  seria  mais 
possível.
Em suas razões, sustenta a Fazenda, em síntese, que não viola o ato 
jurídico  perfeito  o  direito  à  compensação  de  parcelas  vincendas  de 
parcelamento; que não há que se falar em direito adquirido já que o §9º 
do art. 100 da CRFB não regula situações passadas mas futuras quando 
determina a compensação com parcelas vincendas de parcelamentos; e 
que o §9º do art.100 da CRFB não ofende o direito da agravada de 
parcelar seus débitos na forma da lei nº 11.941/09, nem de buscar a 
repetição dos valores, caso venha eventualmente a obter algum direito 
de isenção sobre o tributo devido que pretende compensar.
É o relatório.
À  primeira  vista,  encontram-se  presentes  os  requisitos  para  a 
antecipação  dos  efeitos  da  tutela  recursal  pleiteada,  pois,  por  uma 
interpretação literal do §9º do art. 100 da CRFB, infere-se que parcelas 
vincendas de parcelamentos poderão ser objeto de compensação.
Em consonância com o §9º, do art. 100, da CRFB, “no momento da 
expedição  dos  precatórios,  independentemente  de  regulamentação,  
deles  deverá  ser  abatido,  a  título  de  compensação,  valor  
correspondente  aos  débitos  líquidos  e  certos,  inscritos  ou  não  em 
dívida  ativa  e  constituídos  contra  o  credor  original  pela  Fazenda  
Pública  devedora,  incluídas  parcelas  vincendas  de  parcelamentos,  
ressalvados  aqueles  cuja  execução  esteja  suspensa  em  virtude  de  
contestação administrativa ou judicial”, redação esta determinada pela 
Emenda Constitucional 62, de 2009.
Cediço consignar que tal ato do legislador constituinte derivado tem 
eficácia ex tunc, valendo-se a Fazenda Pública do direito de compensar 
os  créditos  obtidos,  por  meio  de precatórios,  mesmo que expedidos 
anteriormente à vigência da referida EC. 
Insta  ressaltar que a  mens legis  da compensação em questão é a de 
evitar  desnecessárias  previsões  orçamentárias  para  pagamentos  por 
meio de diversos precatórios, por ser a agravada devedora da União.
Diante do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal 
para determinar a compensação do crédito de precatório formado nos 
autos da ação ordinária nº 92.0000971-9 nos moldes do §9º do art. 100 
da CRFB, somente no que se refere ao débito principal e às despesas 
processuais,  não incluindo os valores  para pagamento  de honorários 
advocatícios.
Comunique-se ao juízo de origem a presente decisão, com urgência.
Intimem-se os agravados, nos termos do art. 527, inciso V, do Código 
de Processo Civil.
Após, cumprido ou não, ao MPF.
P.I.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.

SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA 
2005.50.01.005507-6
Nº CNJ :0005507-06.2005.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

SALETE MACCALÓZ
APELANTE :IBERIA - LINEAS AEREAS DE 

ESPANA S/A
ADVOGADO :SANDRO  RONALDO  RIZZATO 

(ES010250) E OUTROS
APELADO :GERENTE DA AGÊNCIA DO BANCO 

BANESTES
ADVOGADO :THIAGO  BORTOLIN  VIGANOR 

(ES011890) E OUTROS
APELADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :2ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (200550010055076)

DESPACHO
Fls.306:  Intime-se  a  empresa  apelante,  na  pessoa  do  Sr.  Carlos 
Américo  Gulin  Áreas  (no  endereço  constante  às  fls.  300)  para  que 
regularize  sua  representação  processual,  devendo  apresentar 
instrumento de mandato, com a cláusula ad judicia.
 Prazo: 15 dias.
 Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2011.
SALETE MACCALÓZ
RELATORA

BOLETIM: 119443    

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2000.51.02.003503-0
Nº CNJ :0003503-57.2000.4.02.5102
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :COESA  TRANSPORTES  LTDA  E 

OUTROS
Advogado :Vany  Rosselina  Giordano  (RJ055299)  e 

outros 
REMETENTE :Juízo de Direito da 1ª Vara de Niterói/RJ 
ORIGEM :1ª  Vara  Federal  de  Niterói/RJ 

(200051020035030)

DECISÃO
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela 
UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL,  contra  a  sentença que 
julgou procedente,  em parte, o pedido para reconhecer o direito das 
autoras procederem à compensação, a partir do trânsito em julgado da 
sentença, da contribuição do PIS recolhida sobre as receitas que não 
sejam decorrentes de venda de mercadorias e/ou prestação de serviços 
com  base  na  Lei  nº  9.718/98,  até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  nº 
10.637/02,  acrescidas  de  juros  e  atualizados  na  forma  da 
fundamentação.
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Em  suas  razões,  a  UNIÃO  FEDERAL/FAZENDA  NACIONAL 
sustenta,  em  síntese,  que:  1)  inexiste  inconstitucionalidade  nas 
alterações introduzidas pela Lei nº 9.718/98, com relação ao PIS, eis 
que  o  conceito  de  receita  bruta  há  muito  é  considerado  pela 
jurisprudência como equivalente ao conceito de faturamento, não tendo 
a EC nº 20/98 introduzido mudança significativa neste ponto, senão no 
sentido  de  explicitar  a  identidade  entre  os  dois  conceitos,  o  que  já 
derivava implicitamente, da redação original do artigo 195, I da CF; 2) 
a Lei  nº 9.718/98 só produziu efeitos,  em relação a fatos  geradores 
ocorridos após a vigência da EC nº 20/98; 3) como reconhecido pelo 
STF na ADI nº 1-1/DF, a LC 70/91 é complementar apenas do pinto de 
vista  formal,  podendo ser  alterada  por  lei  ordinária  ou  por  medida 
provisória; 4) descabe a compensação pleiteada, sendo absolutamente 
necessária a exata quantificação das contas e serem compensadas; 5) 
aplicável,  em  matéria  de  compensação,  a  legislação  da  época  da 
efetivação da mesma, sendo que a compensação só pode ser efetuada 
pelo  próprio  contribuinte,  sendo  que  não  há  que  se  falar  em juros 
compensatórios; 6) inafastável a regra da prescrição qüinqüenal.
Em contrarrazões, COESA TRANSPORTES LTDA. e OUTROS aduz, 
em síntese, que: 1) inexiste a alegada falta de interesse de agir, eis que 
as  apeladas  buscam seja  via  restituição,  seja  via  compensação,  das 
quantias que indevidamente foram obrigadas a recolher aos cofres da 
apelante,  a  título  de  contribuição  para  o  PIS;  2)  a  lei  nº  9.718/98 
modificou o conceito de faturamento, passando este a ser considerado a 
totalidade  das  receitas  auferidas  pela  pessoa  jurídica  (receita  bruta 
operacional); 3) a base de cálculo introduzida pela Lei nº 9.718/98 é na 
verdade  a  totalidade  das  receitas,  ou  seja  grandeza  superior  ao 
faturamento; 3) impossível “constitucionalizar” a Lei nº 9.718/98, por 
meio da EC nº 20/98, eis que a mesma é anterior à EC referida; 4) 
impossível se alterar as Leis Complementares nº s. 70/91 e 7/70, por 
meio  da  Lei  nº  9.718/98,  que  somente  seria  possível  por  Lei 
Complementar, forçoso afirma-se ser inconstitucional a referida lei; 5) 
tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, não tendo 
havido a homologação expressa do lançamento, o prazo começa a fluir 
após o decurso de cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos 
de mais cinco anos contados da homologação tácita desse lançamento; 
6) a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de ser lícito ao 
judiciário declarar que determinado crédito é restituível,  sem que se 
saiba o valor líquido e certo desse crédito; 7) o indébito tributário é 
atualmente  compensável  com “quaisquer  tributos  ou  contribuições”, 
ainda que não sejam da “mesma espécie” daquele, nem que tenham 
ambos  a  “mesma  destinação  constitucional”;  8)  a  repercussão 
(“transferência do encargo financeiro”) não pode ser exigida quando se 
trata de repetição ou compensação de tributos considerados direitos, 
como o caso em tela;  9) sobre os valores  corrigidos hão de incidir, 
ainda, os juros com a taxa SELIC.
Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo provimento do 
recurso da União Federal/Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Decido.
De plano, oportuno concordar com o argumento do juízo monocrático 
quanto à preliminar levantada pela União Federal, eis que, possível é o 
pedido que não atinge frontalmente  o ordenamento jurídico, sendo a 
análise de sua procedência, ou não, uma questão de mérito. 
Preliminarmente, vale destacar que a questão da prescrição quinqüenal, 
que já se encontrava pacificada à luz do entendimento manifesto na 
jurisprudência do STJ e deste Tribunal (Súmula 52), no sentido de que 
a prescrição quinquenal prevista na LC 118/2005, só se aplica aos fatos 
geradores posteriores à sua vigência, ou seja, a partir de 09/06/2005, e 
que os pagamentos indevidos efetuados anteriormente à sua entrada em 
vigor continuam observando a tese dos “cinco mais cinco”27, encontra-

27 “No recurso representativo de controvérsia (...),  a Seção reiterou 
que, pelo princípio da irretroatividade, impõe-se a aplicação da LC 

se  hoje  consolidada  no  STF,  cujo  Plenário,  em 04/08/2011,  negou 
provimento  ao  Recurso  Extraordinário  (RE  566621),  mantendo  a 
decisão do Tribunal Regional da 4ª Região que entendeu ser de dez 
anos o prazo para pleitear a restituição, tratando-se de tributo sujeito a 
lançamento por homologação.
Deve-se ressaltar, todavia, que após a entrada em vigor da LC 118/05, 
os  pagamentos  efetuados  anteriormente,  obedeçam ao regime da lei 
anterior, limitada ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência 
da nova lei.28

In  casu,  tendo  ocorrido  o  ajuizamento  da  ação  em  13/07/2000, 
afastadas da prescrição as parcelas recolhidas nos dez anos anteriores a 
essa  data,  ou  seja,  13/07/1990,  tendo  a  parte  autora  o  direito  à 
compensação da diferença que pagou a maior, nos termos do § 1º do 
artigo 3º da Lei nº 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF, e os 
valores efetivamente devidos.
O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, segundo o qual, em 
se tratando de contribuições sociais, a expressão “receita bruta” há de 
ser  compreendida  como  “faturamento”  (STF,  1ª  Turma,  RE 
167.966/MG,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,  13/09/94),  pois,  se  fosse 
possível inserir no conceito de faturamento todas as receitas da pessoa 
jurídica, não haveria razão para a edição da EC nº 20/98, a qual, ao 
modificar a redação do inciso I do artigo 195 da CF, outorgou nova 
competência à União Federal para, a partir de sua vigência, autorizá-la 
a instituir contribuições sociais sobre o lucro ou a receita.29

n.118/2005 aos pagamentos indevidos realizados após sua vigência 
e não às ações propostas posteriormente ao referido diploma legal, 
visto ser norma referente à extinção da obrigação e não ao aspecto 
processual  da  ação  correspectiva.  Assim,  tratando-se  de 
pagamentos indevidos antes da entrada em vigor da LC n.118/2005 
(9/6/2005),  o  prazo  prescricional  para  o  contribuinte  pleitear  a 
restituição  do  indébito,  nos  casos  dos  tributos  sujeitos  a 
lançamento  por  homologação,  continua  observando  a  tese  dos 
cinco mais cinco”. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.002.932-SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, 25/11/2009). Grifei.
28 “1. O princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 
118,  de  9  de  fevereiro  de  2005,  aos  pagamentos  indevidos 
realizados  após  a  sua  vigência  e  não  às  ações  propostas 
posteriormente ao referido diploma legal, posto norma referente 
à extinção da obrigação e não ao aspecto processual  da ação 
correspectiva. 
2.  O  advento  da  LC  118/05  e  suas  conseqüências  sobre  a 
prescrição, do ponto de vista prático, implica dever a mesma ser 
contada  da  seguinte  forma:  relativamente  aos  pagamentos 
efetuados  a  partir  da  sua  vigência  (que  ocorreu  em 
09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco a 
contar  da  data  do  pagamento;  e  relativamente  aos 
pagamentos  anteriores,  a  prescrição  obedece  ao  regime 
previsto  no  sistema  anterior,  limitada,  porém,  ao  prazo 
máximo  de  cinco  anos  a  contar  da  vigência  da  lei  nova. 
Grifei.
3. Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade 
da expressão"observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 
106, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional", constante do artigo 4º, segunda parte, da 
Lei Complementar 118/2005 (AI nos ERESP 644736/PE, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 
06.06.2007)”. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.002.935/SP, Rel.Min.Luiz 
Fux, 18/12/09)”
29 (TRF3,  AMS,  1999.61.00056341-6,  Rel.Des.Fed.  Regina 
Costa, 16/03/2010.
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A Lei nº 9.718/98, publicada antes da EC nº 20/98, que trouxe o seu 
fundamento de validade,  tornou-se inválida,  na parte que majorou a 
base  de  cálculo  do  PIS/COFINS,  eis  que  quando  da  sua  edição  a 
Constituição  outorgava  competência,  tão-somente  para  a  criação  de 
contribuição sobre o “faturamento”, não havendo, até o advento da EC 
nº 20/98, qualquer menção à “receita”, daí decorrendo a necessidade da 
edição  de  lei  complementar,  na  medida  em  que  se  tratava  de 
contribuição nova, decorrente do exercício da competência residual da 
União, nos termos do § 4º do artigo 195 da CR/88.
Neste  sentido,  o  Plenário  do  STF  reconheceu,  em  09/11/2005,  a 
inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, em sede 
de  controle  difuso  de  constitucionalidade  (RE  346.084/PR, 
357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS), “sob o fundamento de que o 
dispositivo em comento,  ao ampliar o conceito de receita bruta para 
toda e  qualquer  receita,  violou  a  noção de faturamento,  prevista  no 
inciso I, do artigo 195, da Constituição da República, na sua redação 
original  que  equivaleria  ao  de  receita  bruta  das  vendas  das 
mercadorias,  de  mercadorias  e  serviços  e  de  serviços  de  qualquer 
natureza”.30

CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL.  PIS.  RECEIRA  BRUTA.  NOÇÃO  DE 
INSCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº  
9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta 
Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no  
sentido  de  tomar  as  expressões  receita  bruta  e  faturamento  como  
sinônimas,  jungindo-se  à  venda  de  mercadorias,  de  serviços  ou  de 
mercadorias e serviços.
É  inconstitucional  o  §  1º  do  artigo  3º  da  Lei  nº  9.718/98,  no  que 
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das  
receitas  auferidas  por  pessoas  jurídicas  independentemente  da  
atividade por elas desenvolvidas e da classificação contábil adotada”.
(STF, Tribunal Pleno, Ementário nº 2242-1, in DJU de 15/08/2006)
A  efetiva  instituição  do  PIS/COFINS  sobre  a  receita,  tal  como 
autorizado  pelo  inciso  I,  b,  do  artigo  195  da  CR/88  (com  as 
modificações da EC nº 20/98), deu-se a partir da vigência das Leis nº 
10.637/02 e 10.833/03. Neste sentido, pode-se afirmar que o PIS e a 
COFINS  incidem  sobre  o  faturamento  (receita  bruta  operacional) 
quando sujeitados à sistemática da Lei nº 9.718/98 (regime cumulativo) 
e sobre a receita bruta, quando submetidos ao regime não-cumulativo 
instituído pelas referidas leis.
Oportuno esclarecer que a situação acima descrita só prevaleceu até a 
edição das Leis nº s. 10.637/2002 e 10.833/2003, que modificaram a 
base de cálculo do PIS e da COFINS, respectivamente, prevendo como 
fato  gerador  o  faturamento  mensal  da  empresa,  entendido  como  “o 
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica”.
Com relação à compensação,  ela deve seguir as normas contidas na 
legislação em vigor, ou seja, a Lei nº 10.637/2002, que estabelece ser 
de  iniciativa  do  contribuinte,  realizada  entre  quaisquer  tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal,  mediante a entrega 
de  declaração  contendo  as  informações  sobre  os  créditos  e  débitos 
utilizados, extinguindo o crédito tributário, sob condição resolutória de 
sua homologação posterior.
No que se refere à correção monetária,  na restituição do indébito, a 
Fazenda Nacional não está obrigada a restituir mais do que foi recebido 
indevidamente,  sob pena de enriquecimento  ilícito  do credor.  Neste 
sentido,  a partir  de 1996,  deve-se utilizar a Taxa SELIC,  sem juros 
moratórios,  já  embutidos na referida  taxa que exclui  a aplicação de 
qualquer  outro  índice,  nos  termos  do  §  4º  do  artigo  39  da  Lei  nº 
9.250/95.31

30 Ibidem
31 “A Seção,  ao apreciar  o  REsp como recurso repetitivo  (Res.  n. 
8/2008-STJ e art. 543-C do CPC), deu a ele provimento e reiterou que, 
relativamente a tributos federais, a sua jurisprudência está assentada no 

Com relação à inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN, a mesma não 
deve prosperar, eis que o STJ tem se manifestado no sentido da sua 
observância, quando da compensação.
O artigo 170-A do CTN só não pode ter aplicação quanto a efeitos 
retroativos,  isto  é,  aplica-se  o  referido  dispositivo,  às  demandas 
ajuizadas após a vigência da LC 104/2001, que veda a compensação 
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.32

Importante destacar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que 
a decisão não precisa enfrentar, um a um, os argumentos trazidos pelas 
partes, sendo suficiente que analise as questões essenciais e suficientes 
à  sua  fundamentação,  no  sentido  de  acolher  ou  rejeitar  as  teses 
levantadas.33 
Pelo exposto, com base, nas razões supra, nego seguimento ao recurso 
da União Federal/Fazenda Nacional, com fulcro no caput do artigo 557 
do  CPC,  para  manter  a  sentença  de  primeiro  grau,  ressalvando  a 
questão referente à prescrição. 
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
                   Relatora
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seguinte entendimento: na restituição de tributos, seja por repetição em 
pecúnia seja por compensação, são devidos juros de mora a partir do 
trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e 
da Súm. n. 188-STJ, sendo que os juros de 1% ao mês incidem sobre 
os valores reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu 
em  data  anterior  a  1º/1/1996.  A  partir  de  então,  passou  a  ser 
aplicável  apenas  a  taxa  Selic,  instituída  pela  Lei  n.  9.250/1995, 
desde cada recolhimento indevido”. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.111.189-
SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 13/5/2009).Grifei.
32 “(...)  2.Em  se  tratando  de  compensação  de  crédito  objeto  de 
controvérsia judicial, é vedada a sua realização ‘antes do trânsito em 
julgado da respectiva decisão judicial1, conforme prevê o artigo 170-A 
do  CTN,  vedação  que,  todavia,  não  se  aplica  a  ações  judiciais 
propostas  em data anterior à vigência  desse  dispositivo,  introduzido 
pela  LC  104/2001.  Precedentes.(...)  (STJ,  1ª  Seção,  REsp 
1164452/MG, Rel.Min. Teori Albino Zavascki, 08/2010)
33 “O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir  comentários  sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas 
partes.  Sua  fundamentação  pode  ser  sucinta,  pronunciando-se 
acerca  do  motivo  que,  por  si  só,  achou  suficiente  para  a 
composição  do  litígio”  STJ,  1ªT.AI  169.073/SP,  AgRg.rel.Min.José 
Delgado, j.04/06/1998, in Theotonio Negrão, 39ª ed., p.698. Grifei

“(...)Ademais,  o  magistrado  não  está  obrigado  a 
rebater,  um a um,  os  argumentos  trazidos pela  parte,  desde que os 
fundamentos  utilizados  tenham  sido  suficientes  para  embasar  a 
decisão”  (STJ,  1ª  Turma,  Edcl  no  REsp  1.100.905/PR, 
2007.0133251-7, Rel. Min. Luiz Fux, 19/10/2010)
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DECISÃO
Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  TCR  COMÉRCIO 
REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA, em face da sentença 
de fls.  140/144,  que julgou  improcedentes  os pedidos dos presentes 
embargos, nos termos do art. 269, I, do CPC.
O apelante em suas razões recursais (fls. 148/161) sustenta, em síntese, 
a  ausência  de  requisitos  básicos  para  a  formalização  do  título 
executivo, uma vez que carece de elementos que possibilitem o cálculo 
do valor  do débito e  a inaplicabilidade da taxa  SELIC,  de natureza 
remuneratória, para fins tributários. Aduz, ainda, que a referida taxa 
representa “espécie de aumento tributário sem lei específica”, ferindo 
os  princípios  da  isonomia  e  da  estrita  legalidade.  Requer,  assim,  o 
provimento  do  recurso  para  extinguir  a  execução  fiscal,  em face  à 
ausência de certeza e liquidez da CDA, ou para que seja determinada a 
exclusão da correção calculada com base na taxa SELIC, bem como, a 
exclusão do “encargo legal” instituído pelo decreto-lei 1025/69.
Contrarrazões às fls. 162/169.
Manifestou-se  o  Ministério  Público  Federal  à  fl.  206,  pela 
desnecessidade de sua intervenção.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes  os  requisitos  intrínsecos  e  extrínsecos  de  admissibilidade, 
conheço do recurso.
O recurso não merece prosperar.
O meritum  causae já  foi  analisado  pelos  Tribunais  Superiores  ao 
apreciarem  os  processos-paradigmas  da  sistemática  dos  recursos 
repetitivos34 e de repercussão geral35, tendo concluído pela legalidade 
da aplicação da Taxa SELIC na atualização de débitos tributários, pois, 
entendimento  diverso  importaria  tratamento  anti-isonômico  e 
desequilíbrio na receita fazendária, uma vez que o Fisco vem sendo 
obrigado a reembolsar os contribuintes com a aplicação de tal  taxa. 
Transcrevo, em parte, o voto do Ministro Gilmar Mendes condutor do 
acórdão:
“(...) I – DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO 
DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.
Inicialmente, registro precedentes nos quais esta Corte concluiu que a 
matéria  relativa  à  utilização  da  taxa  SELIC  em  débitos  tributários 
restringe-se à matéria infraconstitucional. 
Não obstante, diante da existência de precedentes no qual o tema foi 
enfrentado  à  luz  do  princípio  da  isonomia,  bem  como  do 
reconhecimento pelo Plenário, da repercussão geral na matéria tratada 
no  presente  recurso-paradigma,  manifesto-me  pela  legitimidade  da 
incidência da taxa SELIC na atualização do débito tributário.
Trata-se de índice oficial e, por essa razão, sua incidência não implica 
violação  ao  princípio  da  anterioridade  tributária,  tampouco  confere 
natureza remuneratória ao tributo.
No julgamento da ADI 2.214,  REl.  Min.  Maurício Corrêa,  Tribunal 
Pleno,  DJ 19.4.2002,  ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a 
medida  traduz rigorosa igualdade de tratamento  entre  contribuinte e 
fisco e que não se trata de imposição tributária.
Entendimento diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto 
a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa 
SELIC. ao passo que, no desembolso, os cidadãos seriam exonerados, 
gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias
(...)
Assim,  é  legítima  a  utilização  da  taxa  SELIC  como  índice  de 
atualização  dos  débitos  tributários  pagos  em  atraso,  diante  da 
existência de lei que, legitimamente, determina a sua adoção”.
Quanto ao encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025/69, também agiu 
com acerto o Juízo a quo, pois, em caso de execução fiscal movida pela 
União,  tal  encargo  é  sempre  devido  e  destinado a  atender  despesas 

34 Resp. 879.844, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/11/2009.
35 RE 582461, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 18/08/2011.

concernentes  à  arrecadação  de  tributos  não  recolhidos,  além  de 
substituir  a condenação do devedor  em honorários advocatícios,  nos 
embargos à execução.
O antigo Tribunal Federal de Recursos já sumulara a matéria nestes 
termos,  através  do  verbete  nº  168,  valendo  registrar  que  o 
entendimento  ali  externado  continua  sendo  observado  pela 
jurisprudência  atual,  conforme  se  depreende  no  julgado  a  seguir 
transcrito:
“(...) Com efeito, é certo que nas execuções fiscais promovidas pela  
União, prevalece a incidência do encargo de 20% previsto no artigo 
1º  do  Decreto-lei  nº  1.025/1969,  que  abrange  as  despesas  com  a  
cobrança  de  tributos  não  recolhidos,  bem  como  substitui  a  verba  
honorária. Esse é o entendimento consagrado na súmula nº 168 do  
extinto TFR: “O encargo de 20%,  do Decreto-lei  1025,  de 1969,  é  
sempre  devido  nas  execuções  fiscais  da  união  e  substitui,  nos  
embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios”
Sobre a questão, já se pronunciou o STJ, conforme se depreende da  
ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE 
AÇÃO PARA ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESCABIMENTO.  INCLUSÃO  NO 
ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69.
1. São dois os dispositivos que tratam de honorários advocatícios em  
caso de adesão ao Refis: o § 3º do art. 13 da Lei n. 9.964/00 e o § 3º  
do  art.  5º  da  Medida  Provisória  2.061/00,  convertida  na  Lei  n.  
10.189/01. Não foi objetivo deles criar nova hipótese de condenação 
em honorários, nem modificar as regras de sucumbência previstas no  
CPC ou em outra legislação. Simplesmente estabeleceram que a verba  
honorária  que  for  devida  em  decorrência  de  desistência  de  ação  
judicial para fins de adesão ao REFIS também poderá se incluída no  
parcelamento e seu valor máximo será de 1% do débito consolidado.
2.  Assim entendidos os dispositivos,  verifica-se que a incidência ou  
não da verba honorária deve ser examinada caso a caso,  não com 
aplicação do art. 26 do CPC, e em outros casos serão indevidos por  
força de outra norma (v.g, mandados de segurança).
3. Em se tratando de embargos à execução fiscal, a desistência não  
acarreta novos honorários advocatícios, eis que já incluídos no valor  
do encargo de 20% disciplinado no Decreto 1.025/69.
Recurso especial provido.” (REsp 1141646, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, DJ 04/08/2010).
Também, não assiste razão à apelante quanto à alegada nulidade da 
CDA, por suposta ausência dos requisitos essenciais, principalmente no 
que tange à falta de elementos que possibilitem o cálculo do valor do 
débito. 
Nos  termos  da  Lei  nº  6.830/80,  a  dívida  ativa  abrange  atualização 
monetária  juros, multa de mora e demais  encargos previstos em lei. 
Desta  maneira,  sobre  o  débito  principal,  incidem  multa,  juros  e 
correção monetária.
A LEF não exige que no título executivo venha especificado o valor 
correspondente aos juros de mora, à correção monetária e a eventual 
multa cobrada. Contudo, como se verifica na  CDA acosta  à expressa 
referência aos diplomas legais utilizados na atualização do débito.
Em face do exposto, DECISÃO
Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  UNIÃO 
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, em face da sentença de fl. 117, 
que julgou extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito, 
por  ser  o  embargante  carecedor  do  direito  de  ação,  pela  perda 
superveniente  do  interesse,  em  face  do  cancelamento  dos  débitos 
executados. Condenou a exequente em honorários advocatícios fixados 
em 5% do valor da execução, por ambas as ações.
A  apelante  em  suas  razões  recursais  (fls.  119/120)  sustenta  que  a 
sentença merece, uma vez que a condenação em honorários é injusta, 
pois o débito cobrado nos autos da ação executória foi apurado, com 
base em declaração de contribuições e tributos federais erroneamente 
efetuada pelo embargante.  Assim, se não fosse o erro cometido pelo 
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apelado  a  inscrição  do  débito  não  teria  ocorrido.  Requer,  assim,  o 
provimento  do recurso  para  excluir  a  condenação  ao pagamento  de 
honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 122/124.
Manifestou-se  o  Ministério  Público  Federal  às  fls.  128/129,  pela 
desnecessidade de sua intervenção.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes  os  requisitos  intrínsecos  e  extrínsecos  de  admissibilidade, 
conheço do recurso.
Como  relatado  a  sentença  extinguiu  os  embargos  à  execução,  sem 
resolução do mérito, por entender que o embargado era carecedor do 
direito de ação, pela perda superveniente de interesse, uma vez que a 
exeqüente requereu a extinção da execução, em face da anulação do 
débito inscrito, condenando a exequente em honorários de 5% do valor 
da execução, por ambas as ações.
O recurso não merece prosperar. 
Efetivamente o débito apurado se deu com base nas irregularidades ou 
informações inexatas contidas na DCTF transmitida na época própria 
pelo ora apelando. Contudo, o débito em questão foi inscrito em dívida 
ativa em 01/02/2005 (fl. 16 do processo de execução em apenso) e a 
declaração retificadora foi enviada via internet, em 08/03/2005, tendo a 
ação de execução fiscal  sido protocolada em 03/05/2005,  ou seja,  é 
posterior ao envio do pedido de retificação. Assim, ainda que o pedido 
de revisão de débitos inscritos em dívida ativa tenha sido posterior ao 
ajuizamento da execução (11/07/2005 – fl. 23, do apenso), a declaração 
retificadora é anterior a tal fato. De forma que está correta a sentença 
ao  condenar  a  exeqüente  em  honorários,  em  face  do  princípio  da 
causalidade e a teor do verbete da súmula 153/STJ.
Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, in 
verbis:
PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  MEDIDA 
CAUTELAR.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO. 
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  CONDENAÇÃO 
EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE.
POSSIBILIDADE.  ART.  20,  §  4º,  DO CPC.  PRECEDENTES DO 
STJ. RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 
que,  "pelo  princípio  da  causalidade,  a  parte  que  deu  causa  ao 
ajuizamento  da  demanda  deve  arcar  com  seus  ônus"  (REsp 
1.225.144/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 
Turma, DJe 4/3/11).
2.  "É  possível  a  condenação  em  honorários  advocatícios  na  ação 
cautelar em face do princípio da causalidade" (AgRg no Ag 1.363.344/
RS,  Rel.  Min.  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  Quarta  Turma,  DJe 
28/3/11).
3. Recurso especial provido para fixar a verba honorária em R$
1.000,00 (hum mil reais).36

Em face do exposto nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 
557, caput, do CPC, nos termos da fundamentação supra.
P.I.
Certificado  o  trânsito  em  julgado  remetam-se  os  autos  à  Vara  de 
Origem, com as cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2011.
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

36 REsp 124009/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 
27/09/2011.
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DECISÃO
BANCO STERLING S/A interpõe recurso de apelação,  em sede de 
ação declaratória, da sentença (fls. 70/73) que julgou improcedente o 
pedido,  nos termos do art.  269,  inciso I,  do CPC, com suporte  nos 
seguintes fatos e embasamentos jurídicos:
a  recorrente  ajuizou  demanda  contra  a  UNIÃO/FAZENDA 
NACIONAL,  objetivando  a  declaração  de  inexistência  de  relação 
jurídico-tributária, referentemente à fiança bancária prestada em favor 
de  MODDATA S/A  TELEINFORMÁTICA,  ré  na  Execução  Fiscal 
n. 93.00497222-7, ao fundamento de que, em razão da executada ter 
aderido  a  programa  de  parcelamento  administrativo  do  débito 
tributário, ocorrera a novação da dívida, com a consequente extinção 
da fiança;
 que,  ademais,  o  crédito  se  encontra  prescrito,  o  que  a 
UNIÃO/FAZENDA contestou, alegando, outrossim, que o fato do co-
devedor constar da CDA enseja solidariedade, por expressa disposição 
legal;  ademais,  que  o  parcelamento,  neste  caso,  suspenderia  a 
prescrição, nos termos da Súmula 248 do extinto TFR; que a relação 
jurídico-obrigacional  somente  surgira  em 1994,  com a prestação da 
fiança, não implicando, o parcelamento, em novação da dívida.
decidiu, o MM. Juízo a quo, que a relação de fiança existente presta-se 
a resguardar  o crédito tributário e o exeqüente,  na exata medida do 
disposto  na  norma  do  art  9º,  inciso  II,  da  Lei n. 6.830/80,  sendo 
minoritária  a tese doutrinária-jurisprudencial  acerca da existência  de 
novação  ou  transação  quando  deferido  o  parcelamento  da  dívida 
tributária, porquanto esse entendimento acarretaria a extinção de todas 
as  execuções  já  ajuizadas  em  que  fosse  deferido  e  homologado  o 
parcelamento  (fls. 70/73).  Noutro  giro,  inexistente  prescrição  na 
espécie,  visto  que o fato  gerador  se dera em 1986,  tendo o Fisco o 
prazo  de  dez  anos  para  proceder  ao  lançamento  de  ofício  e  ao 
ajuizamento da execução fiscal.
Em suas razões de apelação (fls. 75 e ss.), BANCO STERLING S/A 
alega:
que  em  11/04/1994,  celebrou  contrato  de  fiança  (Termo 
n. 70009400019-59),  com  a  empresa  MODDATA  S/A 
TELEINFORMÁTICA,  pertinente  a  débito  de  IPI,  vencido  em 
05/10/1986,  inscrito  em  dívida  ativa  em  30/12/1992,  objeto  da 
Execução Fiscal n. 93.0049722-7, ajuizada em 19/11/1993;
foi  concedido  o  parcelamento  do  débito  em  48  (quarenta  e  oito 
prestações);
em 16/06/1994, a Receita Federal rescindiu o parcelamento, incorrendo 
em novação, transação e moratória;
a MODDATA pagou,  desta feita,  36 (trinta e seis parcelas), ficando 
pendente de quitação 12 (doze), com nova rescisão em 24/11/97;
que  a  rescisão  do  parcelamento  seguido  da  concessão  de  novo 
representa moratória, novação e transação;
que houve decadência do direito de lançar, porquanto, vencido o débito 
em 05/10/86, este somente foi inscrito aos 30/12/1992.
Em contrarrazões  (fls. 83  e  ss.),  a  UNIÃO/FAZENDA pugnou pela 
manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O 
Ministério  Público  Federal,  igualmente,  opinou  no  sentido  do 
desprovimento do recurso de apelação (fls. 92/3).
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Este o breve relatório, decido.
Conheço  do  recurso  de  apelação,  por  presentes  os  pressupostos 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Cinge-se,  a  vexata  quaestio,  a  duas  considerações  principais:  (i) 
ocorrência  da  decadência/prescrição  do  crédito  tributário 
referentemente  a  IPI,  em relação  ao  qual  foi  celebrado  contrato  de 
fiança  bancária;  (ii)  consistir,  o  parcelamento  ou  as  sucessivas 
renovações  deste,  em  moratória,  novação  e  transação  da  dívida 
tributária, capaz de liberar o fiador da garantia prestada.
Com efeito, o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados é tributo 
cujo lançamento se dá por homologação,  nos termos do art.  150 do 
CTN, in verbis:
“Art.  150.  O  lançamento  por  homologação,  que  ocorre  quanto  aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se 
pelo  ato  em  que  a  referida  autoridade,  tomando  conhecimento  da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, 
a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo, sem que a 
Fazenda  Pública  se  tenha  pronunciado,  considera-se  homologado  o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como se dessume do texto normativo, o prazo decadencial para o Fisco 
homologar o lançamento se conta a partir do fato gerador do tributo, e 
não  do  vencimento  ou  recolhimento  indevido.  Assim,  o  tributo  em 
questão  foi  apurado  no  ano-base  ou  exercício  de  1986  (mais 
propriamente, em outubro de 1986).
Inexiste  nos  autos,  contudo,  informações  e  provas  sobre  se  o 
contribuinte declarou o tributo em questão. Isso porque existem dois 
entendimentos possíveis, nas diferentes hipóteses, a saber:
 “o contribuinte declara, mas não paga” – compete à Receita Federal 
efetuar  o  lançamento  de  ofício  previsto  no  art.  149  do  CTN, 
denominado  pela  jurisprudência e  doutrina pátrias como lançamento 
por substituição, previsto no inciso V do referido artigo, in litteris:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: (...)
V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;” (g.n.)
Se o contribuinte apresenta a declaração (obrigação acessória) relativa 
ao tributo, mas não efetua o pagamento antecipado, o crédito tributário 
se constitui pela própria declaração, que representa confissão de dívida, 
suficiente para, nos termos da legislação em vigor, gerar a constituição 
do crédito. Nesses casos, não há que se falar em decadência, pois o 
crédito  está  constituído pela  declaração,  estando em curso,  desde o 
vencimento da obrigação, o prazo prescricional. O lançamento só será 
necessário  se  o  Poder  Público  pretender  constituir  crédito  superior 
àquele declarado e não pago.
“o  contribuinte  não  declara”  –  se  o  contribuinte  não  apresenta  a 
declaração,  nem  efetua  o  pagamento,  não  houve  a  constituição  do 
crédito  tributário  nem,  consequentemente,  o  pagamento  antecipado. 
Como não há o que ser homologado, o prazo aplicável é o previsto no 
artigo 173, I, do CTN, pois, na impossibilidade de aplicação da regra 
específica (art. 150, § 4 ), aplica-se a regra geral.
De qualquer modo, a questão “esbarra” na preliminar de mérito: ou na 
decadência, ou na prescrição. 
Com efeito, supondo-se que a empresa MODATTA tenha realizado a 
declaração, mas não tenha efetuado o pagamento antecipado. O crédito 
se encontra constituído pela própria declaração, não havendo o quê o 
Fisco  lançar,  nem  em  se  falar  em  decadência.  A  prescrição  será 
contada da data do vencimento do tributo. Ora, sendo esta 05/10/1986, 
a  ação deveria  ter  sido proposta  até  5 (cinco)  anos depois,  a saber: 
05/10/1991. Constata-se, nos presentes autos, que o crédito foi inscrito 

em DAU aos 30/12/1992,  tendo sido ajuizada a execução fiscal  em 
19/11/1993:  ou  seja,  fora  do  prazo  prescricional.  Nesta  hipótese,  o 
crédito se encontra prescrito.
Raciocinando-se,  noutro  giro,  que  a  contribuinte  não  tenha  nem 
realizado a declaração do tributo. Nesses casos, o prazo decadencial 
para o fisco lançar se conta do art. 173, inciso I, do CTN: 
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado;”
Desse modo: sendo o IPI  da competência de outubro de 1986, os 5 
(cinco) anos para o Fisco lançar se contaria do dia 1º de janeiro de 
1987, podendo o crédito tributário ser constituído até 1º de janeiro de 
1992. Como já afirmado alhures, o crédito tributário em comento foi 
inscrito  em  DAU  aos  30/12/1992,  o  que  significa:  fora  do  prazo 
decadencial.
Ocorre que o juízo de Primeiro Grau entendera, equivocadamente, pela 
aplicação da tese – já há muito superada – dos 5+5 para a constituição 
do crédito tributário pelo Fisco, o que é rechaçado pela jurisprudência 
pátria, como se verifica dos julgados colacionados abaixo, in verbis:
“O  prazo  decadencial  qüinqüenal  para  o  Fisco  constituir  o  crédito 
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos 
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou 
quando,  a  despeito  da  previsão  legal,  o  mesmo  inocorre,  sem  a 
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo 
declaração prévia do débito (Precedente da Primeira Seção submetido 
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 973733/SC, Rel. Ministro Luiz 
Fux, julgado em 12.08.2009, DJe 18.09.2009). 2. Nesse segmento, o 
dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se 
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia 
do exercício  seguinte  àquele  em que o lançamento  poderia  ter  sido 
efetuado" corresponde, iniludivelmente,  ao primeiro dia do exercício 
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos 
sujeitos a lançamento por homologação,  revelando-se inadmissível  a 
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, 
§ 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado 
prazo  decadencial  decenal  (Alberto  Xavier,  "Do  Lançamento  no 
Direito  Tributário  Brasileiro",  3ª  ed.,  Ed.  Forense,  Rio  de  Janeiro, 
2005,  págs.  91/104;  Luciano Amaro,  "Direito  Tributário  Brasileiro", 
10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de 
Santi,  "Decadência  e  Prescrição no Direito  Tributário",  3ª  ed.,  Max 
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).”
(REsp 719.350/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/12/2010, DJe 21/02/2011)
 
“TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PIS. OMISSÃO DE RECEITA 
OPERACIONAL.  LANÇAMENTO  DE  OFÍCIO.  DECADÊNCIA. 
ATO  FINAL.  LAVRATURA  DO  AUTO  DE  INFRAÇÃO  E 
NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 1. Nos tributos sujeitos a 
lançamento por  homologação,  quando o sujeito passivo omite-se  no 
cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a 
autoridade fiscal  proceder ao lançamento  de ofício  (CTN,  art.  149), 
iniciando-se  o  prazo  decadencial  de  cinco  anos  no  primeiro  dia  do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito 
(art. 173, I, do CTN). 2. Se a Fazenda Pública notifica o contribuinte 
do auto de infração no prazo de cinco anos a que alude o art. 173, I, do 
CTN, não há que se falar em decadência do direito à constituição do 
crédito tributário. 3. O direito de lançar é potestativo. Logo, iniciado o 
procedimento fiscal  com a lavratura do auto de infração e a devida 
ciência  do  sujeito  passivo  da  obrigação  tributária  no  prazo  legal, 
desaparece o prazo decadencial. 4. Súmula TFR 153: "Constituído, no 
qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, 
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o crédito tributário, não há que se falar em decadência, fluindo, a partir 
daí, em princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, 
até que sejam decididos os recursos administrativos". 5. Embargos de 
declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao 
recurso especial.” (EDcl no REsp 1162055/SP, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/12/2010,  DJe 
14/02/2011)
Se  a  obrigação  principal  –  relação  jurídica  tributária,  cujo objeto  é 
crédito de IPI do ano-base 1986 – encontra-se caduca ou prescrita, o 
contrato de fiança, acessório que é àquela, não possui mais substrato 
fático-jurídico  para  sua  existência,  razão  pela  qual  deve  ser 
considerado  rescindido,  com  o  reconhecimento  da  extinção  da 
obrigação principal.
A fiança, inserta no gênero caução ou garantia, é negócio jurídico, cuja 
finalidade é a de oferecer ao credor uma segurança de pagamento, além 
daquela  genérica  situada  no  patrimônio  do  devedor.  Surge  da 
confluência  de  duas  concepções:  a  romana,  de  cunho  real  (plus 
cautionis in re est quam in persona) e a canônica, em que predomina o 
cunho moral, sobressaindo o caráter pessoal. Desse modo, celebrado 
intuitu personae, a fiança possui, também, o caráter de acessoriedade: 
ou  seja,  segue  a  sorte  do  contrato  principal.  Com  efeito,  como 
preleciona  CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,  a  fiança,  como  contrato 
acessório,  e  essencialmente  acessório,  segue  a  sorte  do  principal  – 
sequitur principale –, embora inexista identidade entre um e outro37.
Para  concluir,  a  despeito,  ainda,  do  alegado  pela  FAZENDA  em 
contrarrazões e a título meramente  elucidativo,  o autor ajuizou uma 
ação  declaratória,  mesmo  após  ter  sido  efetuado  o  lançamento  do 
tributo, o que é permitido pelo parágrafo único do art. 4º do CPC, veja-
se:
“Art.  4º  -  O  interesse  do  autor  pode  limitar-se  à  declaração:  (...) 
Parágrafo único – É admissível  a ação declaratória, ainda que tenha 
ocorrido a violação do direito.”
Desse  modo,  dou  provimento  ao  recurso  de  apelação  de  BANCO 
STERLING  S/A  para,  reformando  a  sentença,  julgar  procedente  o 
pedido de declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional 
com a empresa MODDATA S/A TELEINFORMÁTICA e, em razão 
do  nome  da  autora  constar  da  CDA  como  devedora,  declarar 
inexistente,  por  conseguinte,  a  relação  jurídica  tributária  com  a 
UNIÃO/FAZENDA. Inversão da sucumbência. Custas ex lege.
P.I.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se 
baixa e arquive-se.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  1998.51.01.056242-5
Nº CNJ :0056242-78.1998.4.02.5101
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :CDF  TRANSPORTES  LTDA  E 

OUTROS
Advogado(a) :Francisco  Araujo  Filho  (RJ037151)  e 

outro
APELADO :ANTONIO DANTAS E OUTRO
Advogado(a) :Sem advogado
REMETENTE :Juízo  Federal  da  2a.  Vara  de  Execução 

37 Instituições de Direito Civil, Contratos, p. 454.

Fiscal - RJ
ORIGEM :2a. Vara Federal de Execução Fiscal - RJ 

(9800562427)

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  cível,  interposta  pela  UNIÃO,  e  de  remessa 
necessária,  em  face  de  sentença  (fls.  137/138)  que  extinguiu  a 
execução,  com fundamento  no artigo  269,  inciso IV,  do Código  de 
Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente.
A apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, tendo em 
vista que a União sempre diligenciou nos autos, bem como alega que 
requereu a citação editalícia dos sócio executados e a penhora on line 
de seus ativos bancários.
O Ministério  Público Federal  opinou pelo improvimento  do recurso 
(fls. 149/156).
É o relatório. Decido.
Conheço  do  recurso  e  da  remessa  necessária,  eis  que  presentes  os 
requisitos de admissibilidade.
Na hipótese  vertente,  a  execução fiscal  foi  ajuizada em 03/06/98 e, 
diante da não localização dos sócios da empresa devedora e de seus 
bens penhoráveis, a exequente requereu a suspensão da execução fiscal 
(fl.  86),  o  qual  foi  deferido  em  08/01/2003  (fl.  88),  e  posterior 
arquivamento dos autos, com ciência da União Federal em 22/02/2003. 
Decorridos  mais  de  cinco  anos,  sem  manifestação  da  exequente  e 
diante  da  ausência  de  indicação  de  qualquer  causa  interruptiva  ou 
suspensiva  da  prescrição,  foi  prolatada  a  sentença  extintiva,  em 
11/03/2011.
Com o advento da Lei nº 11.051/04, foi acrescentado ao art. 40 da Lei 
de Execução Fiscal, o parágrafo 4o, com o seguinte teor:
“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. ”
Tal  inovação  legislativa  pôs  fim  a  uma  discussão  tanto  doutrinária 
quanto  jurisprudencial  sobre  a  possibilidade  de  contagem do  prazo 
prescricional  durante  a  suspensão  do  processo  de  execução  por 
ausência  de  citação  do  executado  ou  falta  de  bens  penhoráveis, 
divergência essa decorrente da própria redação do  caput  do referido 
dispositivo.
O  novel  dispositivo  acabou  prestigiando  a  tese  segundo  a  qual  a 
suspensão do curso da execução fiscal, enquanto não for localizado o 
devedor ou bens sobre os quais possam recair penhora, não pode se dar 
por  prazo  indefinido  em  prejuízo  dos  princípios  da  celeridade,  da 
efetividade e da segurança jurídica.
Assim, após a entrada em vigor da Lei nº 11.051/2004, norma de natureza 
processual  e  de  aplicabilidade  imediata,  restou  consagrado o 
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente cinco anos após o 
arquivamento provisório da execução fiscal, seja na hipótese de falta 
de citação ou ausência  de bens suscetíveis  de penhora,  ainda que a 
Fazenda tenha peticionado nos autos durante tal lapso temporal. 38

Insta  ainda  ressaltar  que,  para  o  reconhecimento  da  prescrição 
intercorrente, a Fazenda Nacional foi previamente intimada, fl. 128.
Por sua vez, entre a data do arquivamento, em 08/01/2004, e a prolação 
da sentença, em 11/03/2011, transcorreram mais de cinco anos, sendo 
manifesta a ocorrência da prescrição.
Por fim, não prospera a alegação da ausência de inércia por parte da 
exequente, tendo em vista que esta poderia ter realizado pesquisa nos 
Distribuidores Judiciais, na Junta Comercial, na repartição do Imposto 

38 Resp 855264, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ 14/09/2006.



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

103

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

103

de  Renda,  nos  cartórios  de  registro  de  imóveis  e  em catálogos  de 
telefone, demonstrando, assim, ter praticado qualquer ato propenso à 
localização do devedor e de bens a serem penhorados. 
Ante o exposto,  nego seguimento ao recurso e à remessa necessária, 
com base no art. 557, caput, do CPC.
Transcorrido o prazo recursal e feitas as anotações de praxe, remetam-
se estes autos à Vara de origem para as providências devidas.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  1997.51.01.065553-8
Nº CNJ :0065553-30.1997.4.02.5101
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :RIO  SAV  ALIMENTOS  LTDA  E 

OUTRO
Advogado(a) :Sem advogado
REMETENTE :Juízo  Federal  da  4a.  Vara  de  Execução 

Fiscal-RJ
ORIGEM :4a. Vara Federal de Execução Fiscal - RJ 

(9700655539)

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  cível,  interposta  pela  UNIÃO,  e  de  remessa 
necessária, em face de sentença (fls. 75/77) que extinguiu a execução, 
com fundamento  no  artigo  269,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo 
Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente.
A apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, tendo em 
vista que não foi observada a correta sistemática para a aplicação do 
art. 40 e seus parágrafos da Lei nº 6.830, não sendo intimada a Fazenda 
do início do prazo de prescrição. Alega, ainda, que não houve inércia 
da exequente. 
Não houve formação da relação jurídica processual.
O  Ministério  Público  Federal  afirmou  ser  desnecessária  sua 
intervenção no feito (fl. 94).
É o relatório. Decido.
Conheço  do  recurso  e  da  remessa  necessária,  eis  que  presentes  os 
requisitos de admissibilidade.
Na hipótese  vertente,  a  execução fiscal  foi  ajuizada em 09/10/97 e, 
diante da não localização da empresa devedora e de bens penhoráveis, 
o juízo a quo determinou a suspensão e o posterior arquivamento dos 
autos,  em  08/11/2000  (fl.  24),  com  ciência  da  União  Federal  em 
14/11/2000.  Decorridos  mais  de  cinco  anos,  sem  manifestação  da 
exequente  e  diante  da  ausência  de  indicação  de  qualquer  causa 
interruptiva  ou  suspensiva  da  prescrição,  foi  prolatada  a  sentença 
extintiva, em 29/07/2011.
Com o advento da Lei nº 11.051/04, foi acrescentado ao art. 40 da Lei 
de Execução Fiscal, o parágrafo 4o, com o seguinte teor:
“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. ”
Tal  inovação  legislativa  pôs  fim  a  uma  discussão  tanto  doutrinária 
quanto  jurisprudencial  sobre  a  possibilidade  de  contagem do  prazo 

prescricional  durante  a  suspensão  do  processo  de  execução  por 
ausência  de  citação  do  executado  ou  falta  de  bens  penhoráveis, 
divergência essa decorrente da própria redação do  caput  do referido 
dispositivo.
O  novel  dispositivo  acabou  prestigiando  a  tese  segundo  a  qual  a 
suspensão do curso da execução fiscal, enquanto não for localizado o 
devedor ou bens sobre os quais possam recair penhora, não pode se dar 
por  prazo  indefinido  em  prejuízo  dos  princípios  da  celeridade,  da 
efetividade e da segurança jurídica.
Assim, após a entrada em vigor da Lei nº 11.051/2004, norma de natureza 
processual  e  de  aplicabilidade  imediata,  restou  consagrado o 
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente cinco anos após o 
arquivamento provisório da execução fiscal, seja na hipótese de falta 
de citação ou ausência  de bens suscetíveis  de penhora,  ainda que a 
Fazenda tenha peticionado nos autos durante tal lapso temporal. 39

Insta  ainda  ressaltar  que,  para  o  reconhecimento  da  prescrição 
intercorrente, a Fazenda Nacional foi previamente intimada, fl. 74.
Por sua vez, entre a data do arquivamento, em 08/11/2001, e a prolação 
da sentença, em 29/07/2011, transcorreram mais de cinco anos, sendo 
manifesta a ocorrência da prescrição.
Por fim, não prospera a alegação da ausência de inércia por parte da 
exequente, tendo em vista que esta poderia ter realizado pesquisa nos 
Distribuidores Judiciais, na Junta Comercial, na repartição do Imposto 
de  Renda,  nos  cartórios  de  registro  de  imóveis  e  em catálogos  de 
telefone, demonstrando, assim, ter praticado qualquer ato propenso à 
localização do devedor e de bens a serem penhorados. 
Ante o exposto,  nego seguimento ao recurso e à remessa necessária, 
com base no art. 557, caput, do CPC.
Transcorrido o prazo recursal e feitas as anotações de praxe, remetam-
se estes autos à Vara de origem para as providências devidas.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.10.001314-2
Nº CNJ :0001314-82.2000.4.02.5110
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :PANIFICACAO  DELAMARES  LTDA 

ME
Advogado :Sem Advogado
Origem :1a Vara Federal de Execução Fiscal de São 

João de Meriti  (200051100013142)

DECISÃO
Trata-se  de  remessa  necessária  e  de  apelação  cível,  interposta  pela 
UNIÃO  FEDERAL/FAZENDA  NACIONAL,  de  sentença  que 
extinguiu a execução,  com fundamento no artigo 269, inciso IV,  do 
Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente.
A apelante sustenta, em síntese (fls. 42/46), que: (1) não há que se falar 
em prescrição intercorrente  uma vez  que a  paralização da ação por 
mais  de  cinco  anos  não  ocorreu  por  desídia  da  exeqüente;  (2)  o 
reconhecimento  da  prescrição  intercorrente  premia  o  executado  que 
não cumpriu a obrigação tributária instrumental de manter seus dados 
cadastrais atualizados.

39 Resp 855264, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ 14/09/2006.
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Não houve formação da relação jurídica processual. 
O  Ministério  Público  Federal  opinou  pela  desnecessidade  de  sua 
intervenção nas execuções fiscais (fls. 52/53).
É o relatório. 
Decido.
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
Na hipótese vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 18/02/2000 e, 
diante da não localização da empresa devedora e de bens penhoráveis, 
em 15/08/2000, o juízo a quo determinou a suspensão do processo, nos 
termos  do  art.  40  da  Lei  n.º  6.830/80 (fl.  26),  com  ciência  da 
União/Fazenda Nacional,  em 22/08/2000.  Decorridos  mais  de  cinco 
anos, diante da ausência de indicação de qualquer causa interruptiva ou 
suspensiva da prescrição, foi prolatada a sentença extintiva (fls. 38/40), 
em 18/03/2011.
Com o advento da Lei nº 11.051/04, foi acrescentado ao art. 40 da Lei de 
Execução Fiscal, o parágrafo 4o, com o seguinte teor:
“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 
representante judicial da Fazenda Pública.
§  2º  -  Decorrido  o  prazo  máximo  de  1  (um)  ano,  sem  que  seja 
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará 
o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. ”
Tal  inovação  legislativa  pôs  fim  a  uma  discussão  tanto  doutrinária 
quanto  jurisprudencial  sobre  a  possibilidade  de  contagem do  prazo 
prescricional  durante  a  suspensão  do  processo  de  execução  por 
ausência  de  citação  do  executado  ou  falta  de  bens  penhoráveis, 
divergência essa decorrente da própria redação do  caput  do referido 
dispositivo.
O  novel  dispositivo  acabou  prestigiando  a  tese  segundo  a  qual  a 
suspensão do curso da execução fiscal, enquanto não for localizado o 
devedor ou bens sobre os quais possam recair penhora, não pode se dar 
por  prazo  indefinido  em  prejuízo  dos  princípios  da  celeridade,  da 
efetividade e da segurança jurídica.
Assim, após a entrada em vigor da Lei nº 11.051/2004, norma de natureza 
processual  e  de  aplicabilidade  imediata,  restou  consagrado o 
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente cinco anos após o 
arquivamento provisório da execução fiscal, seja na hipótese de falta 
de citação ou ausência  de bens suscetíveis  de penhora,  ainda que a 
Fazenda tenha peticionado nos autos durante tal lapso temporal. 40

Por sua vez, entre a data do arquivamento, em 15/08/2001, e a prolação 
da sentença, em 18/03/2011 (fls. 38/40), transcorreram mais de cinco 
anos, sendo manifesta a ocorrência da prescrição.
Por fim, não prospera a alegação da ausência de inércia por parte da 
exequente, tendo em vista que esta poderia ter realizado pesquisa em 
nos  Distribuidores  Judiciais,  na  Junta  Comercial,  na  repartição  do 
Imposto de Renda, nos cartórios de registro de imóveis e em catálogos 
de telefone, demonstrando, assim, ter praticado qualquer ato propenso 
à localização do devedor e de bens a serem penhorados. 
Ante o exposto,  nego seguimento à remessa necessária e ao recurso, 
nos termos da fundamentação supra.
Transcorrido o prazo recursal e feitas as anotações de praxe, remetam-
se estes autos à Vara de origem para as providências devidas.
P.I.
Rio de Janeiro,        de                    de 2011.

40 Resp 855264, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ 14/09/2006.

SALETE MACCALÓZ
Relatora

IV - APELACAO CIVEL  2006.50.01.012480-7
Nº CNJ :0012480-40.2006.4.02.5001
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :INDUSTRIA E COMERCIO 

QUIMETAL LTDA
Advogado :Francis  Heleni  Jerônimo  Barroso 

(ES002164)
APELADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :1ª  Vara  Federal  Cível  de  Vitória/ES 

(200650010124807)

DECISÃO
Trata-se  de  recurso  de  apelação  interposto  por  INDÚSTRIA  E 
COMÉRCIO  QUIMETAL  S/A,  contra  a  sentença  que  julgou 
improcedente  a  pretensão  autoral,  sob  o  fundamento  de  que  são 
devidos os valores a título de ICMS na base de cálculo do PIS.
Em  suas  razões,  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  QUIMETAL  S/A 
sustenta,  em  síntese,  que:  1)  ampara  as  pretensões  da  apelante,  a 
tendência do STF em julgar inconstitucional a inclusão do ICMS na 
base  de  cálculo  do  PIS,  tendo  em  vista  o  julgamento  do  RE  nº 
240.785-2/MG,  eis  que  a  quaestio se  refere  à  matéria  de  cunho 
exclusivamente  constitucional;  2)  mesmo  que  o  STJ  tenha 
entendimento  de  que seja  possível  a  inclusão  do ICMS na base  de 
cálculo  da  COFINS  e  do  PIS,  fato  é  que  o  julgamento  de 
inconstitucionalidade de lei federal, em última análise, cabe ao STF.
Em  contrarrazões,  a  UNIÃO  FEDERAL/FAZENDA  NACIONAL 
aduz, em síntese, que: 1) a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS 
é plenamente constitucional, eis que inexiste o alargamento indevido 
do  conceito  de  faturamento,  conforme  sustentado  pela  apelante,  na 
medida em que o legislador equiparou os conceitos de faturamento e 
receita bruta, para fins de tributação – ADI 1/1; 2) a decisão hostilizada 
encontra-se  em  harmonia  com  a  jurisprudência  do  STJ  que  se 
consolidou no sentido de determinar a inclusão do ICMS na base de 
cálculo do PIS; 3) o tema em debate já se encontra sumulado no STJ, 
com a edição da Súmula nº 94.
Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo conhecimento e 
improvimento do recurso.
É o Relatório.
Decido.
Debate-se, no presente feito, a inclusão do valor do ICMS, na base de 
cálculo do PIS e da COFINS.
Decorrido  o  prazo  de  suspensão  da  decisão  Plenária  do  Egrégio 
Supremo  Tribunal  Federal,  na  Ação  Declaratória  de 
Constitucionalidade nº 18/DF, ata nº 19/10, vieram os autos conclusos 
para decisão.
Em 15/04/2010, ocorreu a última prorrogação, por mais 180 dias, da 
eficácia  da decisão que  suspendeu  o  julgamento  das  demandas  que 
envolvessem a aplicação do artigo 3º, § 2º, I, da Lei nº 9.718/98, que 
trata de possibilidade da inclusão do valor do ICMS na base de cálculo 
do PIS e da COFINS.
De plano, oportuno destacar que inexiste qualquer óbice ao julgamento 
da  presente  demanda,  em  razão  do  decurso  de  prazo  da  referida 
suspensão.41

41 “(...)  2.  Não mais existe o óbice ao julgamento da presente demanda, 
determinado  pelo  STF  na  Ação  Cautelar  na  Ação  Direta  de 
Constitucionalidade n. 18, pois o prazo de suspensão chegou ao término. 3. 
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Por outro lado, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que 
“a parcela relativa ao ICMS deve ser incluída na base de cálculo do 
PIS e da COFINS, nos termos das Súmulas nº s. 68 e 94”. 42

A questão relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do  e da 
COFINS,  nos  termos  do  art.  ,  ,  ,  da  Lei  /98,  não  comporta  mais 
digressões,  ao  menos  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  restando 
assentado o entendimento de que tal inclusão é constitucional e legal, 
haja vista que o ICMS é tributo que integra o preço das mercadorias ou 
dos serviços prestados para qualquer efeito, constituindo-se em receitas 
próprias do contribuinte devendo, pois, ser considerado como receita 
bruta  ou  faturamento,  base  de  cálculo  das  exações   e  COFINS. 
Entendimento cristalizado, como dito anteriormente, nas Súmulas nº s. 
68 e 94/STJ.43

No mesmo sentido, veja-se:
TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
ICMS.  COFINS.  ART.   DO  .  REPRODUÇAO  DE  NORMA 
CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 68 E 94/STJ. 
1(...)2." A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do 
Finsocial "(Súmula 94/STJ). 
3."A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do "(Súmula 
68/STJ). Grifei
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no, Rel. Min. Castro Meira, 16.6.2008). 
Todavia, deve ser feita uma ressalva quanto ao contribuinte substituto 
tributário, nos termos da Solução de Consulta nº 70/2010, publicada 
em 26/08/2010, pela qual a Receita Federal entendeu que nas vendas 
realizadas por contribuinte substituto tributário, o ICMS-ST não deve 

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça possui o firme entendimento de 
que  a  parcela  relativa  ao  ICMS  inclui-se  na  base  de  cálculo  do  PIS e  da 
COFINS. Súmulas 68 e 94/STJ.(...) (STJ, AgRg 1282409/SP, 2010.0039259-7, 
Rel.Min. Benedito Gonçalves, 25/02/2011) Grifei
“Não subsiste o óbice ao julgamento da presente demanda, estipulado pelo 
STF na MC na ADC n. 18, pois já findou o prazo de suspensão das 
demandas que versem sobre o objeto deste recurso, conforme Ata de 
Julgamento publicada em 15.4.2010” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 
946.042/ES, Rel.Min.Mauro Cambell Marques, 02/10/2010).Grifei
42 Precedentes do colendo STJ. (STU, 1ª Turna,AgRg no REsp 1085346/SC, 
Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  12/04/2011,  STJ,  2ª  Turma,  AgRg no 
REsp  1215903/DF,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  07/04/2011,  STJ,  1ª 
Turma,  AgRg  no  Ag  1282409/SP,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves, 
22/02/2011) 
43 (TRF3,  4ª  Turma  AMS  219/SP,  2001.61.08.000219-0,Rel.Des. 
Fed.Marli  Ferreira,  31/03/2011)  Precedentes:  STJ,  2ª  Turma,  AgRg 
1071044/RS, Rel.Min.Mauro Campbell Marques, 16/02/2011); RESP 
496.969/RS,  Relator  Ministro  Franciulli  Netto,  14/03/2005;  RESP 
668.571/RS,  Relatora  Ministra  Eliana  Calmon,  13/12/2004  e RESP 
572.805/SC, Relator Ministro José Delgado, 10/05/2004. 
“1.(...) 2.  Consoante se observa da leitura dos autos, o acórdão a 
quo  alicerça-se  na  jurisprudência  assente  do  STJ.  Em  outros 
termos,  firmou-se no sentido de que a parcela relativa ao ICMS 
inclui-se  na  base  de  cálculo  da  COFINS e  do  PIS,  ante  a ratio 
essendi das Súmulas 68 e 94, ambas do STJ. (...)” Grifei (STJ, AgRg 
no REsp 1.016.676/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 03.04.2008). 

“1.  A 
jurisprudência firmada no STJ é 
no sentido de a parcela relativa 
ao ICMS incluir-se na base de 
cálculo  do  PIS e  da  Cofins, 
consoante  se  depreende  das 
Súmulas  68  e  94  do  STJ. 
(...)”(STJ,  1ª  Turma,  AgRg no 
Ag  1005267/RS,  Rel.  Min. 
Benedito  Gonçalves, 
02.09.2009). Grifei 

compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, eis que, apesar de não 
haver  tal  exclusão nas Leis nº s.  10.637/02 e 10.833/03,  existe  uma 
lógica  em  tal  exclusão,  na  medida  em  que,  diferente  do  ICMS,  o 
ICMS-ST,  não  compõe  o  preço  das  mercadorias,  porquanto  o 
substituto tributário apenas o soma ao valor total da nota fiscal. 44

                    A questão de fundo na discussão que se coloca sobre a 
incidência, ou não do ICMS, na base de cálculo do PIS e da COFINS, 
está  em saber  se  a  parte  do preço  que  corresponde  ao ICMS pode 
compor a base de cálculo dessas contribuições, que, antes da EC 20/98, 
era  o  faturamento  e,  após  esta  emenda  e,  em  especial,  a  Lei 
10.833/2003 (com a ressalva de seu art. 10), passou a ser a soma de 
todas as receitas (receita bruta) das pessoas jurídicas.
                    A fim de fundamentar nosso entendimento a respeito da 
matéria,  tomamos  por  base  algumas  das  referências  encontradas  no 
estudo  “A  inclusão  do  ICMS,  na  Base  de  Cálculo  da  COFINS”, 
anteriormente citado,  que, com profundidade, analisou a questão em 
debate neste feito, e com as quais estamos de acordo. 45

Esclarece  o  referido  autor,  que,  o  entendimento  favorável  ao 
contribuinte da COFINS, que diz que, o ICMS ‘cobrado’ do comprador 
pelo  alienante  não  ingressa  no  patrimônio  do  segundo,  ocorrendo 
apenas um repasse de ônus,  e que não representaria a circulação de 
riqueza, pode ser facilmente contestado, na medida em que o “ICMS, 
como tributo indireto integra o preço do produto e, se este é pago pelo 
adquirente  ao  alienante,  ele  (o  preço),  ingressa  totalmente  no 
patrimônio do vendedor,  inclusive a parcela correspondente ao ônus 
tributário”.
Citando Hugo de Brito Machado, diz ele que, em artigo publicado em 
1999, o autor referido46 atribuiu a conclusão do Min. Marco Aurélio a 
equívoco  relacionado à  sujeição  passiva  do  ICMS,  pois,  segundo  o 
festejado jurista, “a posição do Ministro Relator baseia-se numa visão 
de que o comerciante vendedor seria somente um intermediário entre o 
comprador e o Estado, um mero agente arrecadador, o que é errado, 
visto que, no sistema brasileiro, esse imposto que onera a circulação de 
mercadorias é devido pelo empresário que promove a saída do bem. O 
adquirente suporta o ônus tributário somente por meio do pagamento 
do preço. (...)”.
Além de acolher os citados argumentos, o autor esclarece que a prova 
de  que  o  ICMS  incorporado  ao  preço  ingressa  no  patrimônio  do 
vendedor  é  o  fato  de  que,  se  ele  não  pagar  esse  imposto,  terá  o 
comprador arcado com o ônus tributário, o que significa que, “no caso 
de não pagamento do tributo, o patrimônio do alienante terá, de fato e 
de  direito,  sido  majorado,  enriquecido  pelo  repasse  dum  custo 
tributário que ainda não foi suportado”.
                    Salienta, outrossim que esse raciocínio permanece válido, 
ainda  que  o  ICMS  seja  destacado  no  documento  fiscal,  eis  que  tal 
destaque na nota fiscal destina-se tão só a permitir a apuração do ICMS 
a ser creditado e o valor a ser pago na próxima operação, servindo à 
concretização  do  princípio  da  não  cumulatividade,  como  bem 
observam Hiromi Higuchi, Fábio Higuchi e Celso Higuchi. 47 
                    Corroborando com o entendimento de que a pessoa 
jurídica empresarial alienante é contribuinte direto do ICMS, deve-se 
destacar que são seus os custos com o pagamento desse tributo e não 
custos de terceiros, eis que esses podem ser excluídos do faturamento 

44 Observa-se que a lei  só excluiu o  ICMS da  base imponível  das 
contribuições  em  exame  quando  for  ele  pago  em  regime  de 
substituição  tributária.  Esse  regime,  por  sua  vez,  é  excepcional  e 
depende  de  expressa  previsão  legal  (art.  150,  §  7º,  CRFB).Lopes, 
Anselmo  Henrique  Cordeiro,  in,  A  Inclusão  do  ICMS  na  base  de 
cálculo da COFINS.
45 Opus citatum. 
46 “O ICMS e a Base de Cálculo da COFINS”
47 Imposto de Renda das empresas – Interpretação prática, 25ª Ed., 
SP, Atlas, 2000, p. 619
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da empresa.48

                    Continuando a argumentação em defesa da inclusão do 
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o autor indaga se o 
ônus tributário correspondente a tributos indiretos pode compor a base 
de cálculo de tributos que incidam sobre o faturamento, pautando-se 
em Luciano Amaro para definir  a dicotomia entre tributos diretos e 
tributos indiretos, verbis:
"Uma classificação, de fundo econômico, mas com reflexos jurídicos,  
é a que divide os tributos em diretos e indiretos.  Os primeiros são  
devidos, ‘de direito’, pelas mesmas pessoas que, ‘de fato’, suportam o  
ônus  do  tributo;  é  o  caso  do  imposto  de  renda.  Os  indiretos,  ao  
contrário, são devidos, ‘de direito’, por uma pessoa (dita ‘contribuinte  
de  direito’),  mas  suportados  por  outra  (‘contribuinte  de  fato’):  o  
‘contribuinte de direito’ recolhe o tributo, mas repassa o respectivo 
encargo  financeiro  para  o  ‘contribuinte  de  fato’;  os  impostos  que  
gravam o consumo de bens ou serviços (IPI, ICMS, ISS) estariam aí  
incluídos" 49

                    Neste sentido, diz ele, caracteriza-se o tributo indireto por: 
(i)  sua  incidência  na  cadeia  econômica  de  produção;  (ii)  sua 
incorporação no preço do produto50; (iii) seu impacto econômico sobre 
o último agente do processo de produção e consumo (o "contribuinte 
de  fato"),  para  ao  final  concluir  que  o  tributo  indireto,  por  ser 
incorporado  ao  preço  do  produto,  deve  ser  compreendido  como 
componente do custo do produto. Entendendo-se como “por  custo do 
produto todos  os  gastos  idealmente  calculados  como  necessários 
especificamente para sua produção ou aquisição. Assim, “por compor o 
custo do produto,  o tributo indireto acaba por  ser agregado  em seu 
preço. Esse é o método que permite o trespasse do ônus econômico ao 
consumidor final”. (...)
                    Em outras palavras, “os tributos indiretos, por onerarem 
diretamente o produto (ou serviço), são custos do produto (ou serviço), 
enquanto  que  os  tributos  diretos,  por  onerarem a  empresa  com um 
todo,  são  despesas  em  sentido  estrito.  Ambos  (tributos  diretos  e 
indiretos), porém, podem ser perfeitamente compreendidos na despesa 
operacional”. Neste sentido, pode-se dizer que “a noção de custo está 
para a de preço assim como a noção de despesa operacional está para a 
de faturamento. O preço faz frente ao custo do produto, enquanto que o 
faturamento possibilita o pagamento das despesas que a empresa gasta 
para alcançar seus fins econômicos”.
                    Segundo a jurisprudência do STF, deve-se entender por  
faturamento a soma das receitas operacionais de empresa, ou seja, a 
receita  bruta  operacional,  que segundo o estudo,  “é  composta  pelos 
resultados  de  operações  –  negócios  jurídicos  –  típicos  da  atividade 
empresarial  desempenhada  pelo  empresário;  noutros  termos,  pelas 
receitas  derivadas  da  exploração  específica  do  objeto  social  da 
empresa.  No caso  das  empresas  que trabalham com a produção  ou 
venda  de  mercadorias,  o  faturamento  será  composto  pela  soma das 
receitas obtidas pelas vendas. Em se tratando de empresas prestadoras 
de serviços, o faturamento será alcançado pelo somatório dos valores 
percebidos a título de remuneração dos serviços”. 
                    É de se destacar que, com relação à incorporação do ICMS 
no  faturamento,  como  dito  no  referido  estudo  só  interessam  as 
empresas que atuam na produção e comercialização de mercadorias e 
as  prestadoras  de  serviços  de  telecomunicação  e  de  transporte 
intermunicipal  e  interestadual;  porque  nelas,  “o  faturamento  será 
sempre  decorrente  da  venda  de  mercadorias  e  da  prestação  de 
serviços”.
                    Como dito anteriormente, “a noção de receita operacional  

48 José Alfredo Ferrari Sabino, in, Revista Dialética de Direito 
Tributário, nº 42, 1999, p.58
49 Direito Tributário Brasileiro, 10ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2004, p. 
90
50 ...entenda-se também aí mencionado o serviço.

(faturamento) é umbilicalmente ligada à noção de despesa operacional. 
Aquela – a receita operacional – corresponde aos custos e despesas da 
atividade  empresarial  –  despesa  operacional  –  mais  os  valores  que 
resultarão no lucro operacional”. 
                    Neste sentido, ao considerar que (i) o tributo indireto é 
custo do produto, (ii) o custo do produto compõe o preço do produto e 
(iii) o preço do produto compõe o faturamento, ele conclui que, o valor 
do tributo indireto compõe  o faturamento,  e,  sendo o ICMS tributo 
indireto, repassado para "dentro" do preço de venda, sua importância 
correspondente deve ser tributada pelas exações que incidem sobre o 
faturamento ou a receita bruta total das empresas; no caso, a COFINS e 
o PIS/PASEP: 
“Em verdade, o tributo indireto, por ser  custo do produto e,  assim, 
participar diretamente do preço do produto, pode compor a base de 
cálculo de qualquer tributo que incida sobre a circulação de riqueza  
promovida pela circulação do produto. Isso explica o poder que detém 
o  legislador  de  incluir  na  base  de  cálculo  do  ICMS  este  próprio 
imposto  já  pago  ou  o  IPI,  que são exemplos  de  tributos  indiretos.  
Noutro pólo, os tributos diretos, por não onerarem especificamente o  
produto (não são  custos do produto),  mas sim a empresa como um 
todo, não devem compor a base de cálculo dos tributos que incidam 
sobre a circulação econômica efetivada pela negociação do produto  
em concreto”.(...)
“Noutra enunciação, dizemos que os tributos em geral (gênero) são 
custos  da  empresa  (despesa  operacional)  e,  por  tal  motivo,  podem 
compor  a  base  de  cálculo  dos  tributos  sobre  o  faturamento.  Os  
tributos  indiretos  (espécie),  além  de  serem  custos  da  empresa  
(conjunto maior), são também são custos do produto (conjunto menor)  
e, por isso, também podem compor a base de cálculo dos tributos que  
incidam sobre  a  circulação  de  bens  e  serviços  (além,  é  óbvio,  de  
compor  a  base  de  cálculo  dos  tributos  que  incidam  sobre  o  
faturamento). Isso explica o ICMS incidir sobre o próprio ICMS. Os  
tributos diretos (espécie), distintamente, são custos da empresa, mas  
não  são  custos  do  produto  e,  dessarte,  podem  compor  a  base  de 
cálculo dos tributos sobre o faturamento, mas não a dos tributos sobre 
a circulação de bens”.51

                    O  aludido  estudo  destaca  a  inconsistência  da 
argumentação  que  se  baseia  na  afirmação  de  que  o  ICMS,  por  ser 
despesa, não pode representar receita. Segundo ele, “o fato de ser uma 
despesa em sentido amplo não impede que o ICMS seja representado 
no preço do produto, o que o transforma em receita com a efetivação 
da operação de venda”.
                    
                    Por outro lado, o entendimento anteriormente exposto 
explica  as  razões  da  jurisprudência  do  STF  que  julga  possível  a 
inclusão do custo do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS, na 
medida em que o tributo indireto, ao ser introduzido no preço, integra a 
base de cálculo do tributo que incide sobre a circulação de mercadorias 
e serviços.
                    
                    Neste sentido, diz ele, “se inconstitucional fosse a  
incidência da COFINS sobre o valor do ICMS embutido no preço das 
mercadorias e serviços, também seria inconstitucional, com muito mais 
razão, a incidência do ICMS sobre o próprio ICMS (o chamado ICMS 
"por dentro"). Ora, sendo o faturamento conjunto continente do preço 
de  cada  produto  alienado,  não  há  como  o  ICMS  servir  de  base 
imponível para o próprio ICMS e não o servir para a COFINS ou o 
PIS/PASEP. E o STF, relembre-se, já pacificou há muito tempo sua 
jurisprudência no sentido de que é legítima a técnica de tributação do 
ICMS "por dentro" (ver, p. ex., o RE 212.209/RS)”. 
                    Pelo exposto, pode-se concluir,  com dito, que se  
constituinte almejasse que as contribuições que financiam a Seguridade 

51 Op. Cit.
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Social incidissem somente sobre o lucro das empresas, deduzidos todos 
os custos, inclusive os tributários, não teria separado, nas alíneas b e c 
do inciso I do art. 195 da Lei Magna, as bases imponíveis "receita ou 
faturamento", dum lado, e "lucro", doutro. 
                    Destarte, “todo tributo indireto pode ser abarcado pelo  
conceito  de  faturamento.  Assim,  quando  o  legislador 
infraconstitucional excluiu o IPI da base de cálculo da COFINS, fê-lo 
em caráter de benefício fiscal. A mera alegação de afronta à isonomia 
em se incluir o ICMS e excluir o IPI não pode conduzir à exclusão do 
primeiro, pois, assim agindo, estaria o Poder Judiciário agindo como 
legislador positivo, o que lhe é vedado. Benefício fiscal não pode ser 
estendido jurisprudencialmente”. 
Pelo exposto, com fundamento nas razões supra, nos termos do caput 
do artigo  557  do CPC,  nego seguimento ao recurso,  para  manter  a 
sentença de primeiro grau.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa e remetam-se os 
autos à Vara de origem. 
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
                      Relatora

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA 
2007.51.01.000923-5
Nº CNJ :0000923-13.2007.4.02.5101
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :COMPANHIA SIDERURGICA 

NACIONAL
Advogado :Eunyce  Porchat  Secco  Faveret 

(RJ081841) e outros
APELADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
Origem :9ª  Vara  Federal  do  Rio  de  Janeiro 

(200751010009235)

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  cível,  interposta  pela  COMPANHIA 
SIDERÚRGICA NACIONAL,  em face da sentença de fls.  508/512, 
prolatada  nos  autos  deste  mandado  de  segurança  impetrado  pela 
apelante contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA 
FEDERAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  TRIBUTÁRIA  E  OUTROS, 
visando  ordem a  fim  de  ser  reconhecido  o  direito  de  a  impetrante 
ajuizar ação, antecipando a prestação de garantia em juízo, quanto aos 
débitos tributários relacionados no Processo nº 2006.51.01.023723-9, 
possibilitando  a  obtenção  de  Certidão  Positiva  Com  Efeitos  de 
Negativa.
Alega a impetrante, como causa de pedir,  que: (1) de acordo com o 
“conta corrente” de 29.11.2006, possui débitos com a Receita Federal e 
com a Fazenda Nacional os quais são impeditivos para a obtenção de 
certidão de regularidade fiscal, estando impedida de contratar com o 
Poder Público e dele receber; (2) ajuizou a ação cautelar preparatória, 
Processo nº 2006.51.01.023723-9, oferecendo bens em contra-cautela, 
no valor dos débitos do “conta corrente” de 07.12.2006; (3) enquanto 
não  promovida  a  efetiva  penhora,  nos  autos  de  execução  fiscal,  é 
assegurado  ao contribuinte,  o  direito  de propor  ação,  antecipando a 
prestação da garantia  em juízo,  com o fito  de obter a expedição da 
certidão em tela.
A sentença de fls. 508/512 denegou a segurança, ao fundamento de que 
não  restou  demonstrado  pela  impetrante  que  os  bens  ofertados  em 
garantia  têm valor  de  mercado  suficiente  para  garantir  o  valor  dos 
créditos tributários litigiosos, sendo necessária a produção de extensa 

prova  pericial  para  aferir  o  seu real  valor  e  liquidez,  o  que não se 
coaduna com a via especialíssima do mandado de segurança.
Em suas razões recursais (fls. 525/534), a apelante, sustenta em resumo 
que ao contrário do consignado na sentença recorrida, tem direito de 
oferecer bens no valor do débito como contra-cautela, para garantir o 
juízo, com o desiderato de obter a certidão em comento.
Recebido o recurso, a UNIÃO, ora apelada, às fls. 538/551, apresentou 
contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
Manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 537.
É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de 
admissibilidade. 
Como é cediço, o mandado de segurança é o remédio constitucional 
voltado à defesa  de líquido e certo sempre que ilegalmente  ou com 
abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade. 
Sucede  que  para  a  utilização  da  via  especialíssima  do  mandado  de 
segurança  o  impetrante  deve  preencher  certos  requisitos,  o  que  não 
restou configurado na hipótese vertente, senão vejamos.
A situação de fato, in casu, não se revela clara, indene de dúvidas a fim 
de  possibilitar  o  manejo  do  remédio  heróico.  Não  se  vislumbra  a 
presença do binômio liquidez e certeza, requisitos inerentes, como se 
sabe, à situação fática, que deve ser incontroversa, de molde a permitir 
a incidência do direito aplicável, o que não se verificou no caso em 
tela.
Do contexto da própria sentença, conclui-se a falta de certeza quanto 
aos pressupostos fáticos da impetração.
Sustenta  a  apelante  que os  documentos  que  acompanham a  petição 
inicial são aptos a comprovar os fatos por ela argüidos, porém a dúvida 
é uma constante neste mandamus. Como bem asseverado na sentença, 
é forçoso concluir que não restou demonstrado pela apelante que os 
bens  ofertados  em  garantia  têm  valor  de  mercado  suficiente  para 
garantir o elevado valor dos créditos tributários, de mais de um bilhão 
e meio de reais, sendo necessária a produção de extensa prova pericial 
para aferir o seu real valor e liquidez.
Assim  sendo,  o  direito  pretendido  nesta  demanda  exige  diligências 
probatórias  (perícia  contábil)  para  esclarecer  o  valor  real  dos  bens 
ofertados como garantia na citada ação cautelar.
A aferição do chamado direito líquido e certo é questão prévia, sem a 
qual não é possível o manejo de ação mandamental. Deveras, o direito 
supostamente  violado  ou  na  iminência  de  ser  maculado  deve  ser 
comprovado de plano, sem o quê, por ser um dos requisitos basilares 
para o manejo do  mandamus, o mérito da segurança não poderá ser 
objeto  de  análise  pelo  órgão  julgador.  Neste  contexto,  confira-se  o 
seguinte  aresto do STJ que,  mutatis mutandis,  aplica-se ao presente 
caso, verbis:
 “MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A ação mandamental não admite a dilação probatória (Lei 1.511/51, 
art. 1º), impondo-se ao impetrante a demonstração do direito líquido e 
certo  a  ser  assegurado,  o  que não ocorreu no presente  caso,  pois  é 
controvertida a propriedade do imóvel, inexistindo provas suficientes 
para  determinar, com precisão, a quem pertence o bem.
2. Mandado de segurança extinto, sem julgamento de mérito.
(MS  12535/DF,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 06/10/2008)
Logo, não merece censura a sentença impugnada, porquanto o plexo de 
documentos  que  acompanham  a  peça  vestibular  são  passíveis  de 
discussão  e  contraditório,  acarretando  a  necessidade  de  dilação 
probatória, o que não se coaduna com a via especialíssima do mandado 
de segurança.
Ainda que não se invocasse a fundamentação supra, a denegação da 
segurança haveria de ser mantida, senão vejamos.
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Confira-se, por esclarecedor, o objeto do pedido formulado na exordial, 
verbis:
“Seja, ao final, concedida a ordem parar que seja reconhecido o direito 
de a impetrante ajuizar ação antecipando a prestação da garantia em 
juízo nos autos da MC nº 2006.51.01.023723-9 com o objetivo de obter 
a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos de 
tributos e de contribuições federais e da dívida ativa da União, cujo 
mérito será discutido em ações próprias.” 
Parece escapar à impetrante, ora apelante, que a parte-ré não tem como 
se opor à sua faculdade de requerer ao Estado Juiz que resguarde seu 
patrimônio  jurídico,  mediante  o  ajuizamento  de  ação  cautelar. 
Realmente, o direito de ação reveste-se de natureza potestativa, estando 
patente,  pois,  a  ausência  de  qualquer  ato  abusivo  ou  ilegal.  Neste 
tópico, há de se destacar que o direito ao exercício de propor ação não 
quer  dizer  que  a  parte  autora  tenha  direito  necessariamente  a  uma 
sentença de mérito.
Outro fato que corrobora a denegação da segurança (inadequação da 
via eleita) é afirmação da apelante, consignada na exordial, no sentido 
de  que  a  presente  impetração  foi  ajuizada  como  ação  principal  ao 
Processo nº 2006.51.01.023723-9.
De fato, ajuizada ação cautelar, com o fito de compelir a administração 
tributária  a  expedir  certidões  de  regularidade  fiscal,  mediante 
oferecimento de bens, visando antecipação de eventual penhora a ser 
feita  em  sede  de  execução  fiscal,  faz-se  mister  que  o  interessado 
proponha  ação  anulatória,  insurgindo-se  contra  o  lançamento  que 
poderá embasar a CDA da execução fiscal retrocitada. 
Anote-se,  também,  que  a  impetrante  descurou  de  trazer  a  debate  a 
controvérsia sobre a inscrição em Dívida Ativa que pretende garantir. 
Mediante  tais  considerações,  dada  a  manifesta  improcedência  do 
recurso,  com  fundamento  no  artigo  557,  caput,  do  CPC,  nego 
seguimento ao apelo, para manter inalteradas as conclusões da sentença 
recorrida.
Sobrevindo  o  trânsito  em  julgado,  dê-se  baixa  na  distribuição, 
remetendo-se os autos à vara de origem.
P.I.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SALETE MACCALÓZ
RELATORA

IV - APELACAO CIVEL  2006.51.01.023723-9
Nº CNJ :0023723-69.2006.4.02.5101
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :COMPANHIA SIDERURGICA 

NACIONAL
Advogado :Eunyce  Porchat  Secco  Faveret 

(RJ081841) e outros
APELADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
Origem :9ª  Vara  Federal  do  Rio  de  Janeiro 

(200651010237239)

DECISÃO
Trata-se  de  apelação  cível,  interposta  pela  COMPANHIA 
SIDERÚRGICA NACIONAL,  em face da sentença de fls.  471/473, 
prolatada  nos  autos  desta  ação  cautelar  preparatória  requerida  pela 
apelante contra a UNIÃO, com pedido de liminar, visando a obtenção 
de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa, mediante oferecimento, 
como contra-cautela dos débitos em cobrança nos cadastros da Receita 
Federal  e  da  Fazenda  Nacional,  de  bens  componentes  do  ativo 
permanente  da  requerente,  avaliados,  conforme  alega,  em  valor 

superior ao total dos aludidos débitos.
A sentença de fls.  471/473,  extinguiu o processo,  sem resolução do 
mérito, nos moldes do artigo 267, inciso VI, do CPC, ao fundamento 
de ter  sido proferido  provimento  desfavorável  à  requerente  na ação 
principal. Outrossim, a sentença condenou a requerente ao pagamento 
de honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da causa.
 Em  suas  razões  recursais  (fls.  477/495),  a  apelante,  sustenta  em 
resumo que: (1) ao contrário do consignado na sentença recorrida, a 
medida  cautelar  conserva sua eficácia,  até o  trânsito em julgado do 
processo  principal;  (2)  não  é  cabível  a  condenação  em  honorários 
advocatícios  em  sede  de  ação  cautelar.  Caso  este  órgão  julgador 
entenda ao contrário, quanto à verba honorária, requer seja a mesma 
reduzida.
Recebido o recurso, a UNIÃO, ora apelada, às fls. 499/516, apresentou 
contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
Manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 523/525.
É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de 
admissibilidade. 
Irresigna-se a recorrente quanto à extinção desta ação cautelar,  bem 
como quanto aos honorários advocatícios. 
Denota-se do exame dos autos que o juízo a quo determinou à apelante 
que emendasse a exordial,  de modo a indicar a lide principal e seus 
fundamentos, a teor do artigo 801, III,  do CPC, tendo esta noticiado 
que almeja impugnar os débitos apontados na exordial que lhe foram 
imputados, os quais considera indevidos.
Outrossim,  verifica-se  que  a  recorrente  impetrou,  a  título  de  ação 
principal,  o  Mandado  de  Segurança  nº  2007.51.01.000923-5  (em 
apenso aos presentes autos), no qual almeja ordem tão-somente para 
ser reconhecido seu suposto direito à certidão de regularidade fiscal, 
em função do oferecimento de bens em contra-cautela, sem abordar a 
questão referente à legitimidade da cobrança dos débitos em relevo, 
acrescentando-se que a sentença proferida nos autos da aludida ação 
principal, denegou a segurança, 
Sobre a extinção da cautelar:
Afigura-se  incensurável   o  decreto  que  extinguiu  o  processo,  sem 
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC, em razão de 
ter  sido  denegada  a  segurança  na  ação  principal  (Mandado  de 
Segurança nº 2007.51.01.000923-5).
Como é de sabença generalizada, a ação principal e a cautelar possuem 
diferentes  finalidades.  Com  efeito,  na  ação  principal  se  discute  a 
existência e eventual declaração do direito material pleiteado, ao passo 
que na cautelar, diversamente, o que se pleiteia é a garantia e eficácia 
do processo principal.
Sendo o processo cautelar  acessório e instrumental,  destinando-se  à 
obtenção de medidas urgentes e necessárias ao bom desenvolvimento 
do  processo principal,  nele  não  se  discute  o  direito  material,  sendo 
imprescindível, para a concessão da medida cautelar, a demonstração 
dos  pressupostos  básicos,  quais  sejam,  o  “fumus  boni  iuris” e  o 
“periculum  in  mora”.  Neste  contexto,  confira-se  o  magistério  de 
Márcio Louzada Carpena, verbis:
Dispõe o art. 808, inc. III do CPC, que "cessa a
eficácia  da  medida  cautelar  se  o  juiz  declarar  extinto  o  processo 
principal, com ou sem julgamento do mérito".
A redação de tal artigo apresenta inegável imprecisão técnica, pois nem 
toda  a  sentença  que  julga  o  processo  principal  extinto,  acarreta  a 
cessação  do  processo  cautelar.  A  sentença  de  procedência  da  ação 
principal não influência a sorte da cautelar que poderá seguir o mesmo 
rumo, caso presentes os seus elementos de mérito,  fumus boni juris e  
periculum  damnum  irreparabile.  Em  análise  ao  disposto  sob 
comentário,  Ovídio Baptista  da Silva  bem apreciou que "a  previsão 
legal  é  fruto  de  um equívoco,  visto  que  a  cessação  da  eficácia  da 
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medida  dar-se-á  somente  quando  a  sentença  final  for  declarada 
improcedente rejeitando o pedido", já que "no caso de procedência da 
ação principal, a medida não perderá a sua eficácia até ser substituída 
por outra medida satisfativa, salvo se as circunstâncias ou a natureza de 
tal sentença por si só dispensem, a partir dela, a proteção cautelar. "
A  sentença  de  extinção  do  processo  principal  sem  julgamento  do 
mérito ou de improcedência - e, não, qualquer sentença -, é que tem o 
condão de ocasionar a cessação dos efeitos da tutela assecurativa, já 
que decisão nesse sentido demonstra a inexistência do fumus boni juris 
autorizador da irradiação dos efeitos da ação acessória acauteladora. A 
redação do art. 808, inc. III, deve ser vista como se ali estivesse escrito: 
"cessa a eficácia da medida cautelar quando o juiz julgar improcedente 
o processo principal ou extingui-Io sem julgamento do mérito."
Quando se tratou da autonomia do processo cautelar, sublinhou-se que 
essa se verifica no plano formal de maneira praticamente absoluta, ao 
passo que, no material,  apenas de forma relativa, já que somente há 
vínculo da decisão principal com a auxiliar, quando aquela é negativa. 
Julgado improcedente ou extinto sem julgamento de mérito o processo 
principal, imediatamente cessam os efeitos da cautelar, na medida em 
que fica prejudicada a decisão proferida no processo provisório pela de 
cognição exauriente. Dessa maneira, o recurso que desafia tal decisão, 
que  veio  a  valer  para  o  processo principal  e  cautelar  ainda que de 
forma distinta, terá efeito diverso para cada demanda, de acordo com a 
disposição legal no que pertine seu caráter suspensivo e devolutivo, ou 
apenas devolutivo  frente  à natureza cada ação.  Melhor  aclarando,  o 
recurso de apelação no processo principal será recebido, via de regra - 
fora  das  hipóteses  do  art.  520,  CPC,  com  efeito  suspensivo  e 
devolutivo,  ao  passo  que,  para  os  fins  do  cautelar,  somente  no 
devolutivo, já que a sentença que decide a sorte dessa demanda não à 
agregada de efeito  duplo,  a teor justamente  do art.  520,  inc.  IV,  do 
CPC.
O recurso de apelação no processo principal não estende os seus efeitos 
à cautelar como sustentam alguns julgados, a partir da interpretação 
fechada do art. 807 do código que diz que "as caule/ares conservam sua 
eficácia  na  pendência  do  processo  principal.  A  propósito,  é 
conveniente dizer que inexiste qualquer antinomia deste art. 807 com o 
art. 808, inc. III, e o art. 520, inc. IV, todos do CPC, pois a conservação 
da eficácia  na pendência  da lide  principal  se dá quando o processo 
cautelar está revestido dos elementos autorizadores de sua manutenção.
Desaparecendo o  fumus boni  juris ou  o  periculum in mora,  não  se 
verifica fundamento procedente para manter a cautela.
Inarredavelmente, a decisão em cognição exauriente que reconhece a 
inexistência do direito alegado se sobrepõe à mera aparência de direito 
suposto no momento de deferimento da cautela, em cognição sumária, 
tornando inviável a sua manutenção.
Assim,  não  se  pode  concordar  com a  lição  de  Galeno  Lacerda  no 
sentido de que, a teor do art. 807, deve-se conservar a medida se, "em 
face e em virtude da apelação tempestiva, o processo principal ainda 
pende de decisão superior".
Igualmente,  não  parece  correta  a  afirmação  de  que  "enquanto  se 
mantiver o principal,  sem decisão definitiva transitada em julgado, e 
enquanto não confirmada a revogação em segundo grau, no respectivo 
processo, a cautela permanece, salvo se se
tratar de hipóteses do art. 808, incs. I e II.
Essa situação de prolongamento de instância se toma, no mínimo, de 
todo inconveniente, já que engessa uma situação que sequer baseada na 
verossimilhança se apresenta.
Absolutamente acertada é a lição de Celso Agrícola Barbi, no sentido 
de  que,  se  a  revogação  ocorrer  através  de  decisão  interlocutória,  o 
efeito do recurso de agravo de instrumento contra a mesma será apenas 
devolutivo, fazendo com que não subsista a liminar, com muito maior 
razão não deve se manter a liminar,  se a revogação for determinada 
através de sentença final, cuja certeza e segurança são muito maiores.
Também importante lembrar que, como já dito, se a própria sentença 

exarada  dentro  do  processo  cautelar  tem  o  condão  de  afetar 
imediatamente a liminar, conforme já decidiu o Superior Tribunal de 
Justiça - o que renega a interpretação de manutenção da liminar com 
base  na leitura  isolada  do art.  807  do código  -  com maior  razão a 
sentença proferida no processo principal, com cognição exauriente, tem 
esse alcance.(..)"52

Ora,  se  o  mandado  de  segurança  supracitado  teve  a  segurança 
denegada, a demanda cautelar perde naturalmente a sua razão de ser, 
porque não será mais útil nem necessária ao processo principal, que já 
teve encerramento no primeiro grau de jurisdição. Daí ter sido acertada 
a sentença impugnada,  sendo descabido cogitar-se em aguardar-se o 
trânsito em julgado da sentença proferida no processo principal. Como 
bem ponderou o Ministro Luiz Fux: “A extinção do processo principal 
em desfavor  do autor  descaracteriza  o  fumus boni  juris,  impondo a 
aplicação do art. 808, III, do CPC, consoante a sua melhor exegese.53

Em suma,  a  extinção  da  ação  cautelar  não  terá  influência  na  ação 
principal  cuja  marcha  processual  seguirá  normalmente.  Todavia,  à 
extinção da ação principal resultará na extinção da ação cautelar, por 
ser esta dependente daquela.
Sobre os honorários advocatícios:
Tendo sido o processo extinto, sem a resolução do mérito, exsurge para 
a parte autoral, ora recorrente, o ônus de arcar com a verba honorária. 
Isto porque nosso ordenamento processual civil, a teor do artigo 20 do 
CPC, adota o princípio da sucumbência cuja raiz provém do brocardo 
romano victus victori expensas condemnatur. 
  Segundo o princípio da causalidade, que rege a matéria dos ônus da 
sucumbência, aquele que deu causa à invocação do poder judiciário, na 
satisfação  do  direito  subjetivo,  deve  responder  pelas  despesas  daí 
decorrentes, inclusive a honorária.
A  regra  para  arbitramento  da  verba  honorária  in  casu encontra-se 
prefixada no §4º do artigo 20 do CPC, referindo-se apenas o citado 
dispositivo às alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do artigo 20 do estatuto 
processual  civil,  e  não  aos  limites  percentuais  nele  insertos, 
autorizando o judex a utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa 
ou da condenação, podendo o julgador, inclusive, arbitrar o montante 
dos  honorários  advocatícios  em valor  fixo,  em consonância  com a 
jurisprudência do STJ54. 
Ante  as  particularidades  do  caso  concreto,  denota-se  que  o 
arbitramento dos honorários de sucumbência,  in casu, não observou o 
critério de eqüidade previsto no art. 20, § 4º, do CPC, motivo pelo qual 
a  verba  sucumbencial  deve  ser  minorada.  Como  bem  ponderou  o 
Ministro César Asfor Rocha:
“A verba honorária fixada  "consoante apreciação eqüitativa do juiz" 
(ART. 20, § 4°⁄CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado, 
deve traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável 
que,  pelas  peculiaridades  da  espécie,  deve  guardar  legítima 
correspondência com o valor do benefício patrimonial discutido, pois 
em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência, nem elevá-
la a patamares pinaculares55.”
Ora, sopesando-se as alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do artigo 20 do 
CPC, afigura-se razoável arbitrar os honorários advocatícios no valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, em apreciação 
eqüitativa. 
Anote-se, outrossim, que a pretensão deduzida em juízo não demandou 
alto grau de complexidade para elaboração da peça de bloqueio (fls. 
442/473).  O  processo  chegou  a  termo  sem  a  utilização  de  prova 
testemunhal  ou pericial  (por  expert  indicado pelo juízo de 1º  grau), 
acrescentando-se que o feito foi extinto, sem apreciação do mérito, nos 

52 in Do Processo Cautelar Moderno, Forense, p. 312/316

53 in STJ – REsp nº 647868/DF – 1ª Turma – DJ de 22.08.2005.
54 STJ – Resp 542249/SC – Ministra Eliana Calmon – 2ª Turma – DJ de 
04.12.2006.
55 In STJ Resp 301651/MG – 4ª Turma – DJ de 25.06.2001
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moldes do artigo 267, VI, do CPC.
Mediante  tais  considerações,  com base no artigo 557,  do CPC,  dou 
provimento  parcial  ao  apelo,  reformando  em parte  a  sentença,  tão-
somente para minorar o valor dos honorários advocatícios, que ora fixo 
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, em apreciação 
eqüitativa, na forma da fundamentação supra.
Sobrevindo  o  trânsito  em  julgado,  remetam-se  os  autos  à  vara  de 
origem.
P.I 
                     Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
SALETE MACCALÓZ
RELATORA

IV - APELACAO CIVEL 404784 2007.02.01.011121-0
Nº CNJ :0011121-62.2007.4.02.9999
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
Procurador :Pedro Gonzalez Cardoso
APELADO :ELMOTO  COMERCIO  E  SERVICOS 

DE VEICULOS LTDA
Advogado :Sem advogado
Remetente :Juízo de Direito da 1ª  Vara de Nilópolis 

RJ
Origem :1ª  Vara  Estadual  -  Nilópolis/RJ 

(19945240005322)

DECISÃO
Trata-se  de  REMESSA  NECESSÁRIA  e  APELAÇÃO  CÍVEL, 
interposta  pela  UNIÃO  FEDERAL/FAZENDA  NACIONAL,  de 
sentença que extinguiu a execução fiscal,  com fundamento no artigo 
269,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Civil,  reconhecendo  a 
prescrição intercorrente do crédito tributário.
A apelante  sustenta  que a  prescrição  dos  créditos  previdenciários  é 
trintenária.  Alega,  ainda,  a  inexistência  de  prescrição  intercorrente, 
tendo em vista a impossibilidade de ser decretada de ofício, a ausência 
de inércia por parte da exequente e a inaplicabilidade do dispositivo 
incluído  pela  Lei nº 11.051/2004 às  execuções  fiscais  em curso,  em 
razão  de ser  norma de cunho material  e  de  não  retroagir  aos  fatos 
ocorridos antes de sua vigência. 
O  Ministério  Público  Federal  afirmou  ser  desnecessária  sua 
intervenção no feito (fls. 156/157).
É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
Na  hipótese  vertente,  o  crédito  exequendo constante  da certidão  de 
dívida ativa refere-se a parcelas de contribuição previdenciária, período 
de  apuração  12/1986  a  05/1991,  inscrito  em  dívida  ativa  em 
01/09/1993. 
Com  efeito,  o  prazo  decadencial  e  prescricional  das  contribuições 
previdenciárias,  em  razão  de  sua  natureza  jurídica,  sofreu  várias 
alterações em nosso ordenamento constitucional.
Durante a vigência da Constituição Federal de 1946, as contribuições 
previdenciárias  tinham  natureza  social,  com  prazo  prescricional 
disciplinado  pelo  art. 144  da  Lei  nº  3.807/60  (Lei  Orgânica  da 
Previdência Social – LOPS), que estabelecia o prazo trintenário para 
exercer o direito de receber ou cobrar importâncias a tal título.
Com o advento do Código Tributário Nacional, as contribuições para a 
seguridade  social  passaram  a  ter  natureza  jurídica  de  tributo, 
sujeitando-se aos prazos decadencial e prescricional de cinco anos.
Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº8, 

de 14 de abril de 1977, as contribuições previdenciárias perderam sua 
natureza tributária, mas somente com a edição da Lei nº 6.830/80 o 
prazo prescricional trintenário foi restabelecido.
Para  as contribuições cujos  fatos  geradores  ocorreram no interregno 
das vigências da EC nº 8/77 e da Lei nº 6.830/80, que restabeleceu o 
art. 144 da Lei nº 3.807/60, a prescrição, segundo entendimento assente 
no Superior Tribunal de Justiça, manteve-se adstrita ao prazo de cinco 
anos pelo princípio da continuidade das leis56.
Com  a  Constituição  da  República  de  1988,  as  contribuições 
readquiriram  a  natureza  tributária,  voltando  a  se  sujeitar  ao  prazo 
decadencial e prescricional de cinco anos previsto nos artigos 173 e 
174 do Código Tributário Nacional.
Posteriormente, com a edição da Lei nº 8.212/91, o legislador ordinário 
pretendeu  ampliar  os  prazos  decadencial  e  prescricional  das 
contribuições previdenciárias para dez anos (arts. 45 e 46).
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante 
nº 8, com o seguinte teor: “São inconstitucionais o parágrafo único do 
art.  5º  do  Decreto-Lei  nº  1569/77  e  os  artigos  45  e  46  da  Lei  nº 
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Neste  sentido,  vale  reproduzir  o  julgado  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça que fez uma síntese destas alterações:
“PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA. 
PRESCRIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
1.  O prazo  prescricional  das  contribuições  previdenciárias  sofreram 
oscilações ao longo do tempo:
a) até a EC 08/77 - prazo qüinquenal (CTN);
b) após a EC 08/77 - prazo de trinta anos (Lei 3.807/60); e
c) após a Lei 8.212/91, prazo de dez anos.
2.  Se  o  contribuinte  é  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o  prazo 
prescricional em seu favor, em qualquer época, é qüinqüenal, por força 
do Decreto 20.910/32 - Súmula 07 do extinto TFR.
3. Embargos de divergência não conhecidos.”
(ERESP 192507/PR. Relatora: ELIANA CALMON. 1ª SEÇÃO. DJ: 
10/03/2003 P.:80).
No caso em análise, verifica-se que o prazo prescricional é de trinta 
anos, uma vez que os fatos geradores dos créditos previdenciários em 
questão ocorreram entre 12/1986 e 05/1991.
Por sua vez, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prescrição 
intercorrente segue o prazo da prescrição do fundo de direito. Nesse 
sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EXECUÇÃO  FISCAL.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS. 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  DÉBITO  POSTERIOR  A 
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77.
A prescrição intercorrente segue o prazo da prescrição do fundo de 
direito. Se os débitos relativos a contribuições previdenciárias referem-
se  a  períodos  posteriores  a  emenda  constitucional  n. 8/77,  o  prazo 
prescricional é trintenário.”
(RESP  35188/RJ.  Relator(a):  HELIO  MOSIMANN.  SEGUNDA 
TURMA  DO  STJ.  Data  da  decisão:  02/05/1994.  Fonte:  DJ 
DATA:23/05/1994 PÁGINA:12591).
Portanto, sendo o prazo prescricional de trinta anos, verifica-se que, no 
caso em comento,  não ocorreu a  prescrição intercorrente  do crédito 
tributário.
Por estas razões, em consonância com o artigo 557, §1º - A, do CPC, 
dou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, para 
reformar a sentença recorrida no que diz respeito ao reconhecimento da 
prescrição, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o 
prosseguimento da execução fiscal.
Após o trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem.
P. I.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011. 

56 REsp 148.565/SP, Rel. Min. Franciso Peçanha Martins, 2ª 
Turma, julgado em 01/10/1998, D. J. 12/04/1999.
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SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

BOLETIM: 119464    

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.10.001310-5
Nº CNJ :0001310-45.2000.4.02.5110
Relatora :Desembargadora  Federal  SALETE 

MACCALÓZ
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :PANIFICACAO  DELAMARES  LTDA 

ME E OUTROS
Advogado :Sem Advogado
Origem :1a Vara Federal de Execução Fiscal de São 

João de Meriti (200051100013105)

DECISÃO
Trata-se  de  remessa  necessária  e  de  apelação  cível,  interposta  pela 
UNIÃO  FEDERAL/FAZENDA  NACIONAL,  de  sentença  que 
extinguiu a execução,  com fundamento no artigo 269, inciso IV,  do 
Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente.
A apelante sustenta, em síntese (fls. 100/104), que: (1) não há que se 
falar em prescrição intercorrente uma vez que a paralização da ação 
por mais de cinco anos não ocorreu por desídia da exeqüente;  (2) o 
reconhecimento  da  prescrição  intercorrente  premia  o  executado  que 
não cumpriu a obrigação tributária instrumental de manter seus dados 
cadastrais atualizados.
Não houve formação da relação jurídica processual. 
O  Ministério  Público  Federal  opinou  pela  desnecessidade  de  sua 
intervenção nas execuções fiscais (fls. 110/114).
É o relatório. 
Decido.
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
Na hipótese vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 18/02/2000 e, 
diante da não localização da empresa devedora e de bens penhoráveis, 
em 15/08/2000, o juízo a quo determinou a suspensão do processo, nos 
termos  do  art.  40  da  Lei  n.º  6.830/80 (fl.  26),  com  ciência  da 
União/Fazenda Nacional,  em 22/08/2000.  Decorridos  mais  de  cinco 
anos, diante da ausência de indicação de qualquer causa interruptiva ou 
suspensiva da prescrição, foi prolatada a sentença extintiva (fls. 96/98), 
em 18/03/2011.
Com o advento da Lei nº 11.051/04, foi acrescentado ao art. 40 da Lei de 
Execução Fiscal, o parágrafo 4o, com o seguinte teor:
“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 
representante judicial da Fazenda Pública.
§  2º  -  Decorrido  o  prazo  máximo  de  1  (um)  ano,  sem  que  seja 
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará 
o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 
serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. ”
Tal  inovação  legislativa  pôs  fim  a  uma  discussão  tanto  doutrinária 
quanto  jurisprudencial  sobre  a  possibilidade  de  contagem do  prazo 
prescricional  durante  a  suspensão  do  processo  de  execução  por 

ausência  de  citação  do  executado  ou  falta  de  bens  penhoráveis, 
divergência essa decorrente da própria redação do  caput  do referido 
dispositivo.
O  novel  dispositivo  acabou  prestigiando  a  tese  segundo  a  qual  a 
suspensão do curso da execução fiscal, enquanto não for localizado o 
devedor ou bens sobre os quais possam recair penhora, não pode se dar 
por  prazo  indefinido  em  prejuízo  dos  princípios  da  celeridade,  da 
efetividade e da segurança jurídica.
Assim, após a entrada em vigor da Lei nº 11.051/2004, norma de natureza 
processual  e  de  aplicabilidade  imediata,  restou  consagrado o 
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente cinco anos após o 
arquivamento provisório da execução fiscal, seja na hipótese de falta 
de citação ou ausência  de bens suscetíveis  de penhora,  ainda que a 
Fazenda tenha peticionado nos autos durante tal lapso temporal. 57

Por sua vez, entre a data do arquivamento, em 15/08/2001, e a prolação 
da sentença, em 18/03/2011 (fls. 96/98), transcorreram mais de cinco 
anos, sendo manifesta a ocorrência da prescrição.
Insta  ainda  salientar  que,  para  o  reconhecimento  da  prescrição 
intercorrente, a Fazenda Nacional foi previamente intimada, fl. 88.
Por fim, não prospera a alegação da ausência de inércia por parte da 
exequente, tendo em vista que esta poderia ter realizado pesquisa em 
nos  Distribuidores  Judiciais,  na  Junta  Comercial,  na  repartição  do 
Imposto de Renda, nos cartórios de registro de imóveis e em catálogos 
de telefone, demonstrando, assim, ter praticado qualquer ato propenso 
à localização do devedor e de bens a serem penhorados. 
Ante o exposto,  nego seguimento à remessa necessária e ao recurso, 
nos termos da fundamentação supra.
Transcorrido o prazo recursal e feitas as anotações de praxe, remetam-
se estes autos à Vara de origem para as providências devidas.
P.I.
Rio de Janeiro,        de                    de 2011.
SALETE MACCALÓZ
Relatora

BOLETIM: 119465    

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2002.51.13.000687-2
Nº CNJ :0000687-98.2002.4.02.5113
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :ANA  MARIA  ANNA  VESTUARIOS 

LTDA E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
REMETENTE :JUIZO  FEDERAL  DA  1A  VARA  DE 

TRES RIOS-RJ
ORIGEM :VARA  ÚNICA  DE  TRÊS  RIOS 

(200251130006872)

D E C I S Ã O
Trata-se de apelação e de remessa necessária em face de sentença que 
extinguiu execução fiscal movida pela União/Fazenda Nacional, com base 
no art. 269, IV, do CPC.
Alega a apelante, em síntese, que “o despacho ordenatório de citação tem  
o condão de interromper o prazo prescricional, nos exatos termos do art.  
8º, §2, da Lei nº 6.830/80”.

57 Resp 855264, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ 14/09/2006.



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

112

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

112

Sem contrarrazões.
Relatei. Decido: 
De  início  importa  considerar  que  a  hipótese  dos  autos  trata  de 
prescrição  direta,  ou  seja,  não  caracterizada  como  intercorrente, 
podendo  sua  decretação  ocorrer  de  ofício,  sem  prévia  oitiva  da 
exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 
ART. 219, § 5º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão 
recorrido decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, ao 
reconhecer  a  prescrição  da  pretensão,  pois  transcorrido  o  prazo  de 
cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário (7/7/95) 
até a citação válida do devedor (22/3/01), podendo ser reconhecida até 
mesmo de ofício, nos termos da nova redação dada ao art. 219, § 5º, do 
CPC, cujo objetivo foi assegurar o princípio da segurança jurídica. 2. 
Agravo regimental não provido.
(AGA  201001422865,  rel.  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJ  de  :
02/02/2011)
De  outra  parte,  é  bem  de  ver-se  que  o  termo  inicial  do  prazo 
prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do 
crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da 
obrigação tributária expressamente reconhecida.
Na  hipótese  dos  autos,  considerando  o  vencimento  da  dívida  mais 
recente  (12/01/1998),  verifica-se  que,  embora  ajuizada  a  demanda 
dentro da lapso prescricional previsto no art. 174 do CTN,  não houve a 
interrupção  do  prazo  prescricional,  vez  que  ainda  não  efetivada  a 
citação do devedor.
Destarte,  transcorridos  mais  de  cinco  anos  entre  a  constituição 
definitiva do crédito tributário sem que houvesse citação do executado, 
há  que  ser  reconhecida  a prescrição do crédito  tributário  exequendo. 
Confira-se: 
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.  AÇÃO 
PROPOSTA ANTES DE DECORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL. 
ART.  219,  §  1º,  DO CPC.  RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO  PARA  A  DATA  DA  PROPOSITURA  DA  AÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. CITAÇÃO REALIZADA MAIS 
DE  OITO  ANOS  APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO.  DEMORA  IMPUTADA  EXCLUSIVAMENTE  AO 
FISCO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DO  CORRETO 
AFASTAMENTO  DA  SÚMULA  N.  106/STJ.  PRECEDENTES 
JULGADOS NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC.
1. Cumpre afastar a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista 
que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e suficientemente 
fundamentada  para  por  fim  à  lide,  não  havendo  necessidade  de 
manifestação exaustiva sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, 
desde que o decisum respeite o disposto no art. 93, IX, da Constituição 
Federal.
2. A Primeira Seção desta Corte, nos autos do REsp n. 1.120.295/SP, de 
relatoria do Ministro Luiz Fux, DJE de 21.5.2010, submetido ao regime 
do art. 543-C, do CPC, entendeu que a propositura da ação constitui o dies 
ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para 
sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, 
parágrafo único, do CTN. Naquela oportunidade, concluiu-se que,  nos 
termos do § 1º do art. 219 do CPC, interrupção da prescrição, pela citação, 
retroage à data da propositura da ação.
3.  No  recurso  representativo  da  controvérsia  a  interrupção  do  lapso 
prescricional com a efetiva citação do devedor se deu em junho de 2002 e 
retroagiu a 5.3.2002, data da propositura da ação, na forma do art. 219, § 
1º, do CPC, ainda que o prazo prescricional tenha findado em 30.4.2002. 
O entendimento acima exposado, restou pacificado nesta Corte nos casos 
em que a demora na citação não seja imputada exclusivamente ao Fisco.
4. Na hipótese dos autos, o crédito tributário objeto da presente execução 

fiscal foi constituído em 14.7.1995. A execução fiscal foi  ajuizada em 
28.5.1997. Contudo, a citação por edital somente ocorreu em 20.1.2004, 
cerca de oito anos e meio após a constituição do crédito. Ainda que seja 
correto o entendimento segundo o qual, nos termos do art. 219, § 1º, do 
CPC, a citação retroage à data da propositura da ação, no caso dos autos, a 
citação ocorreu mais de seis anos após a propositura da ação, sendo a 
demora imputada exclusivamente ao Fisco, razão pela qual o Tribunal de 
origem afastou a incidência da Súmula n. 106 desta Corte e reconheceu a 
ocorrência da prescrição.
5. Não é possível alterar da origem quanto à responsabilidade pela demora 
da citação, eis que a Primeira Seção desta Corte, em 09.12.09, quando do 
julgamento do REsp n. 1.102.431/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, 
pela sistemática do art. 543-C, do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos 
Repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a verificação de 
responsabilidade  pela  demora  na  prática  dos  atos  processuais  implica 
indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta 
Corte Superior, na estreita via  do recurso especial,  ante o disposto na 
Súmula 07/STJ.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1228043/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)
Em  relação  à  interrupção  do  prazo  prescricional  pelo  despacho  de 
citação, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se a 
data do despacho é anterior à vigência da LC 118, de 09.02.05 (vigente 
a  partir  de  09.06.05),  somente  a  efetiva  citação  do  executado 
interrompe a prescrição, nos termos da redação original do artigo 174, 
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.  IPTU. 
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA 
A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. 
APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS  PROCESSOS  EM  CURSO. 
EXCEÇÃO  AOS  DESPACHOS  PROFERIDOS  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DA LEI. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
1. Conforme entendimento firmado no julgamento do Resp n. 999.901/
RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 
543-C,  do  CPC,  somente  após  a  vigência  da  Lei  Complementar  n. 
118/2005, que alterou a redação do artigo 174, parágrafo único, I, do 
CTN,  o despacho de citação passou a constituir causa de interrupção 
da prescrição.
2. O mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de 
interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, 
nos moldes  da antiga redação do artigo 174,  parágrafo  único,  I,  do 
CTN;  todavia,  a  Lei  Complementar  n.  118/2005  alterou  o  referido 
dispositivo  para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de 
citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos 
processos em curso. Cabe assinalar que o referido recurso repetitivo 
assentou  que  a  data  da  propositura  pode  ser  anterior;  todavia,  o 
despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova 
redação do art.  174,  dada pela  Lei  Complementar  n.  118/2005,  sob 
pena de retroação.
3. No presente caso, muito embora tenha decorrido cinco anos entre a 
data  da constituição do crédito  tributário  e a  citação do devedor,  o 
Tribunal de origem registrou que a demora na citação não se deu por 
culpa  do  exequente,  mas  por  morosidade  do  mecanismo  judiciário. 
Decisão  agravada  em consonância  com o  entendimento  firmado  no 
julgamento  do  Recurso  Especial  n.  1.102.431-RJ,  de  relatoria  do 
Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC no 
sentido  de  que  "a  verificação  de  responsabilidade  pela  demora  na 
prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria 
fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via 
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do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1303691/MS,  Rel.  Ministro   BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  24/08/2010,  DJe 
31/08/2010)(g.n.)
TRIBUTÁRIO  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -  PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE  -  LEI  DE EXECUÇÕES FISCAIS  -  CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL - PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES 
RECEPCIONADAS COM STATUS DE LEI  COMPLEMENTAR - 
PRECEDENTES.
1.  É  princípio  de  Direito  Público  que  a  prescrição  e  a  decadência 
tributárias  são  matérias  reservadas  à  lei  complementar,  segundo 
prescreve o artigo 146, III, "b" da CF. Em conseqüência, o artigo 8º da 
Lei  nº  6.830/80  por  não  prevalecer  sobre  o  CTN  sofre  os  limites 
impostos pelo artigo 174 do referido Ordenamento Tributário.
2.  O  despacho  judicial  que  ordenar  a  citação  não  interrompe  a 
prescrição.  Somente  a  citação  válida  tem  esse  efeito,  devendo 
prevalecer o disposto no artigo 174 do CTN sobre o artigo 8º da lei nº 
6830/80. Precedentes.
3. Na hipótese de não haver a interrupção da prescrição em relação à 
empresa executada por falta de citação dentro do qüinqüídio previsto 
no artigo 174, caput do CPC, opera-se a prescrição também em relação 
a seus sócios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 468.723/MG, Rel.  Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16.09.2003, DJ 13.10.2003)
In  casu,  o  despacho  ordenando  a  citação  foi  proferido  antes  da  LC 
118/2005, não tendo, pois, o condão de interromper a prescrição.
De outra parte, não socorre à Fazenda apelante a alegação de que não 
teria havido inércia sua em dar o devido andamento ao feito. Consoante 
se infere dos autos, a demora na citação não resultou dos mecanismos 
inerentes ao Judiciário, não sendo aplicável a Súmula nº 106 do STJ, 
bem como cumpre ao autor promover os meios necessários à citação 
do réu, nos termos do art. 219, §2º do CPC. 
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso e à remessa necessária, 
com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.
Publique-se e intime-se.
Decorrido,  in  albis,  o prazo recursal,  remetam-se os  autos  à  Vara de 
Origem com as devidas cautelas.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014278-7
Nº CNJ :0014278-28.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CORE/RJ

ADVOGADO :MARCELA  CARNEIRO  MENDES 
ALVES SAGNELLI E OUTROS

AGRAVADO :SANDRO REGO BARROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL  SAO 

GONCALO/RJ (201151170001989)

D E C I S Ã O
Relatório
Cuida-se de Agravo de Instrumento, aparelhado com pedido de medida 

liminar,  interposto  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DOS 
REPRESENTANTES  COMERCIAS  NO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO - CORE/RJ contra decisão que indeferiu o pedido de citação 
do Executado por edital.
Para  a  obtenção  da  tutela  recursal,  aduz  o  Agravante  que  foram 
promovidas  todas  as  diligências  necessárias  à  localização  do 
Executado, restando, porém, infrutíferas. Com base no art. 8o, III e IV 
da LEF, requereu, junto ao juízo da causa, a citação do Executado por 
edital, ato esse essencial para a formação da relação jurídico-processual 
e prosseguimento do feito executivo. 
O magistrado de primeiro grau, ao determinar a suspensão do processo 
de execução, nos termos do art. 40 da LEF, entendeu que o exequente 
deveria  comprovar  ter  realizado,  sem  sucesso,  diligências  para  a 
localização do executado. 
No que interessa  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo. 
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557, do 
Código de Processo Civil.
Com o novo regime jurídico dado à citação formalizada nos processos 
de execução fiscal, relativamente à cobrança dos créditos de natureza 
tributária,  o  mero  despacho  que  determina  a  citação  do  executado 
conduz à interrupção do prazo prescricional da pretensão executiva da 
Fazenda Pública. O inciso I do art. 174 do CTN foi reescrito pela LC nº 
118/2005, não sendo mais necessária a efetiva citação.
Esse  o  quadro,  põe-se  em  evidência  saber  sobre  o  real  interesse 
jurídico,  no tocante à citação editalícia, tendo em vista que o despacho 
que determina a citação já tem força legal suficiente para interromper a 
prescrição.
No ponto, cumpre ressaltar que tal questão sugere outra abordagem e 
sob nova  perspectiva.  Com efeito,  a  citação do executado,  além de 
implicar  o  importante  efeito  material  de  interromper  a  prescrição 
(CTN, art. 174, I), é pressuposto necessária para viabilizar a utilização 
do importante instrumento previsto no art. 185-A do Código Tribunal 
Nacional,  qual  seja,  a  decretação  de  indisponibilidade  de  bens  do 
devedor.  Nos  termos  do  indigitado  dispositivo  legal,  a 
indisponibilidade de bens requer seja o executado devidamente citado. 
Sem a citação do devedor, seja por via posta, mandado ou edital, não se 
pode  proceder  à  decretação  de  indisponibilidade,  consoante 
expressamente dispõe a lei de regência. 
Eis a dicção do mencionado dispositivo:
Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar  
nem  apresentar  bens  à  penhora  no  prazo  legal  e  não  foram 
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade  
de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por  
meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de  
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e 
às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de  
capitais, a fim de eu, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a  
ordem judicial (grifei).
A análise da questão por essa ótica foi feita pelo Superior Tribunal de 
Justiça  que,  traduzindo  a  jurisprudência  dominante  da  Corte,  assim 
decidiu (cf. REsp 910581, DJE de 04.03.2009)
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
CITAÇÃO  POSTAL  FRUSTRADA.  CITAÇÃO  POR  OFICIAL  DE  
JUSTIÇA E POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. Na Execução Fiscal,  
frustrada a citação postal (regra), cabe à Fazenda Pública exequente  
demonstrar que o endereço a que foi dirigida a correspondência é o 
mesmo que consta do cadastro do Fisco (alimentado por informações  
fornecidas  pelo  contribuinte).  Tal  procedimento  assegura  que  a  
tentativa  de  citação se  deu no local  onde presumivelmente  deveria 
encontrar-se  o  executado.  2.  A  verificação  da  regularidade  do  
procedimento citatório deve levar em conta as seguintes premissas: a)  
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os contribuintes têm o dever de informar ao Fisco o seu domicílio,  
bem como eventuais alterações; b) a citação no processo de Execução  
Fiscal, ao contrário do que se dá no processo de conhecimento, não 
opera efeitos preclusivos quanto ao direito de defesa, já que o prazo  
dos Embargos do Executado só começa a correr a partir da penhora;  
e  c)  não  se  pode  premiar  o  contribuinte  que  não  age  de  forma 
diligente.  3.  Contudo,  a jurisprudência pacificou o entendimento de  
que a citação por edital deve ser realizada somente após a tentativa de  
citação por Oficial de Justiça. Isso porque o servidor poderá: i) colher  
na vizinhança informações sobre o atual paradeiro do executado; ii)  
certificar que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.  
Nessa última hipótese fica autorizada, desde logo, a citação por edital  
ou o redirecionamento para o gestor da pessoa jurídica,  diante  de  
indício de dissolução irregular. 4. Há interesse jurídico na citação por  
edital  porque,  antes  das  alterações  promovidas  pela  Lei  
Complementar  118/2005,  a  citação  era  causa  de  interrupção  da  
prescrição (art. 174, parágrafo único, III, do CTN) e, após a edição  
desse ato normativo, passou a ser requisito para o requerimento de  
indisponibilidade  de  bens  do  executado  (art.  185-A  do  CTN).  5.  
Recurso Especial provido para determinar a citação por Oficial  de  
Justiça e, se frustrada, a citação por edital. (grifei)
A partir da leitura da certidão negativa de fl. 24, restou demonstrado 
que o recorrente não logrou êxito em localizar o executado, apesar de 
ter  envidado  todos  os  esforços  nesse  sentido,  utilizando  os  meios 
elencados no artigo 8º  da Lei  6.830/80,  o  que permite  a  adoção da 
citação por edital, prevista no inciso IV do referido dispositivo.
 Neste  sentido  é  o  entendimento  tranquilo  do Superior  Tribunal  de 
Justiça, conforme julgado, in verbis:
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO 
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO SOMENTE APÓS A 
FRUSTRAÇÃO  DAS  DEMAIS  MODALIDADES  DE  CITAÇÃO.  
MATÉRIA  SUBMETIDA  AO  REGIME  DO  ARTIGO  543-C  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  (RECURSOS  REPETITIVOS).  
SÚMULA Nº 414/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou-se  no  entendimento  de  que,  
"Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução  
fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades  
de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial  
de  Justiça."  (REsp  nº  1.103.050/BA,  Relator  Ministro  Teori  Albino  
Zavascki, in DJe 6/4/2009). 2. "A citação por edital na execução fiscal  
é cabível quando frustradas as demais modalidades." (Súmula do STJ,  
Enunciado  nº  414).  3.  Agravo  regimental  improvido.  (AGRESP 
201000790762,  HAMILTON  CARVALHIDO,  STJ  -  PRIMEIRA 
TURMA, DJE DATA:02/09/2010.)(grifos nossos)
Posto isso,  observo que a decisão agravada  mostra-se  em confronto 
com a jurisprudência dominante firmada no STJ, a viabilizar, assim, a 
concessão de provimento ao recurso pela via monocrática, conforme 
autoriza o §1o-A do art. 557 do CPC.
3) Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, 
nos  termos  do  art.  557,  §1o-A  do  CPC  para  reformar  a  decisão 
interlocutória  recorrida,  a  fim de determinar  a citação por  edital  do 
executado. 
Publique-se. Intimem-se.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010140-2
Nº CNJ :0010140-18.2011.4.02.0000

RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 
THEOPHILO MIGUEL

AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRAVADO :REPSOL YPF BRASIL S/A
ADVOGADO :PABLO LUIS GAY GER E OUTROS
ORIGEM :SÉTIMA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200551015137103)

D E C I S Ã O
Relatório
Cuida-se de Agravo de Instrumento, aparelhado com pedido de medida 
liminar,  interposto  pela  UNIÃO/FAZENDA  NACIONAL  contra 
decisão  que  deferiu  a  expedição  de certidão  positiva  com efeito  de 
negativa, nos termos do art. 151 c/c art. 206 do CTN, por entender que 
a presente execução fiscal estava garantida por carta de fiança.
Sustenta  a  Agravante,  em  linhas  gerais,  que  a  carta  de  fiança 
apresentada não cobriria integralmente a dívida à época de sua oferta, 
além de não atender aos requisitos da Portaria PGFN nº 644/2009, com 
as alterações da Portaria PGFN nº 1378/2009, atualmente em vigor.
Contrarrazões apresentadas às fls. 137/142.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 158/162, pugnando pelo 
provimento do recurso.
No que interessa  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo. 
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557 do 
Código de Processo Civil.
De fato, a carta de fiança apresentada pela agravada não é suficiente 
para garantir a execução, cujo valor atualizado até agosto de 2011 é de 
R$  8.853.953,27  (oito  milhões,  oitocentos  e  cinquenta  e  três  mil, 
novecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), de acordo 
com o documento acostado à fl. 14. 
Conforme consta à fl. 64, a agravante informou que a garantia prestada 
não cobria integralmente a dívida, já que, à época, o crédito exequendo 
montava a R$ 7.088.295,09 (sete milhões, oitenta e oito mil, duzentos e 
noventa e cinco reais e nove centavos),  e a carta de fiança bancária 
apresentada era  de R$ 6.330.791,14 (seis milhões,  trezentos e  trinta 
mil, setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos). 
A  existência  de  garantia  que  cobre  parte  da  dívida  não  autoriza  a 
expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa.
Tudo indica, todavia, que posicionamento adotado na decisão agravada 
vai de encontro à orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça. 
Com  efeito,  no  julgamento  do  AGRESP  200400375688,  a  Corte 
Superior assentou que só seria possível a obtenção de Certidão positiva 
com  efeito  de  Negativa  de  Débito  (CND),  estando  devidamente 
garantida a execução. A Propósito, vale conferir  a ementa do citado 
julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 
DÉBITO  TRIBUTÁRIO.  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO  GARANTIDO. 
FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 
NEGATIVA.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Agravo 
regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da 
agravante. 2. Hipótese dos autos consistente no fato de o Tribunal de 
origem ter entendido possível  a expedição de certidão positiva,  com 
efeito de negativa, ao considerar que as execuções promovidas contra a 
parte se encontram garantidas, tendo sido determinado o bloqueio de 
valores  para  caucionar  outros  débitos,  ainda  não  ajuizados.  3.  É 
possível a obtenção de Certidão Positiva, com efeito de Negativa, de 
Débito - CND (art. 205 c/c o art. 206, do CTN), estando, como in casu, 
devidamente  garantida  a  execução,  não  podendo  ser  negado  o  seu 
fornecimento, sob a alegação de que inexiste garantia para a transação 
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firmada.  4.  O  entendimento  que  prevalece  na  doutrina  e  na 
jurisprudência, após alongada discussão sobre a matéria, é o de que o 
seu  efeito  é  simplesmente  declaratório.  Essa  posição  determinou  o 
assentamento doutrinário e jurisprudencial na linha de que só surge o 
direito  ao  crédito  tributário  após  o  lançamento  definitivo,  isto  é,  o 
formado  por  decisão  administrativa  trânsita  em  julgado  e  não-
impugnada pela via judicial. 5. Analisando-se a sistemática do CTN, 
tem-se o seguinte raciocínio: parcelamento é modalidade de moratória 
(art.  152  e  segs.);  a  moratória  suspende  a  exigibilidade  do  crédito 
tributário; a certidão de que conste a suspensão do crédito tributário 
equipara-se 'ou tem os mesmos efeitos', à CND (art. 206 c/c o art. 205) 
culminando  na  inarredável  conclusão  de  que  quem  obteve 
parcelamento de seus débitos tem direito à obtenção de certidão, nos 
termos do art. 206 do CTN. 6. “A Certidão Negativa de Débito só pode 
ser negada se houver crédito definitivamente constituído. Mesmo que, 
na esfera administrativa, esteja em discussão se o contribuinte tem ou 
não direito de compensação, se a contribuição previdenciária comporta 
ou  não  repercussão,  a  certidão  deve  ser  expedida”  (REsp  nº 
195667/SC,  1ª  Turma,  DJ  de  26/04/1999,  Rel.  Min.  GARCIA 
VIEIRA). 7. Com relação à possibilidade de se garantir o crédito por 
meio da ação cautelar, não visualizo óbice para tanto, visto que, pela 
necessidade premente da obtenção da CND, a via escolhida é de toda 
adequada,  encontrando  respaldo  no  ordenamento  jurídico.  8. 
Precedentes das 1ª e 2ª Turmas e 1ª  Seção do Superior Tribunal de 
Justiça.  9.  Agravo  regimental  parcialmente  provido,  nos  termos  do 
voto.
(AGRESP  200400375688,  JOSÉ  DELGADO,  STJ  -  PRIMEIRA 
TURMA, DJ DATA:21/02/2005 PG:00114.) (grifos nossos)
Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência das Cortes Regionais, 
conforme o julgado, in verbis: 
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  CERTIDÃO  POSITIVA  COM 
EFEITOS  DE  NEGATIVA  -  CPD-EN.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
GARANTIA  INTEGRAL  NÃO PROVADA.  1.  Fiança  bancária  de 
valor insuficiente. Aditamento à referida carta de fiança, com a integral 
garantia do juízo, depois da sentença, denotando que, de fato, à época 
do ajuizamento a garantia não era integral. 2. Oferecida carta de fiança 
em  outra  execução,  consta  que  não  foi  aceita  pela  exeqüente,  que 
requereu a penhora no rosto de ação judicial,  sem notícia nos autos 
acerca da efetivação da referida penhora e da conseqüente garantia do 
juízo.  A  execução  somente  estará  garantida  com  a  efetivação  da 
penhora, sem a qual o ato não produz eficácia,  não havendo que se 
falar que a simples oferta tenha esse condão 3. Não há como, pelos 
documentos  carreados  aos  autos,  constatar  que  as  dívidas  estejam 
efetivamente  garantidas.  Descabimento  de  expedição  de  certidão 
positiva  com  efeitos  de  negativa.  4.  Agravo  retido  não  conhecido. 
Apelação  e  remessa  oficial  às  quais  se  dá  provimento.
(AMS  200461000181840,  JUIZ  CLAUDIO  SANTOS,  TRF3  - 
TERCEIRA TURMA, DJU DATA:16/04/2008 PÁGINA: 645.) (grifos 
nossos)
Ademais, com bem salientado pelo Ilustre membro do Parquet, a carta 
de  fiança  bancária  apresentada  não  preencheu  todos  os  requisitos 
estabelecidos  na  Portaria  PGFN nº  644/2009,  com as  alterações  da 
Portaria PGFN nº 1378/2009, atualmente em vigor.
Diante desse quadro, observa-se nitidamente que a decisão agravada 
encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Conclusão
Ante o exposto,  dou provimento ao presente agravo de instrumento, 
nos  termos  do  art.  557,  §1º-A  do  CPC  para  reformar  a  decisão 
agravada, a fim de tornar ineficaz a certidão anteriormente expedida e 
determinar o aditamento da carta de fiança anteriormente apresentada.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL

Juiz Federal Convocado -  Relator

VII – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 11086  2011.02.01.014262-3
Nº CNJ :0014262-74.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AUTOR :UNIÃO / FAZENDA NACIONAL
RÉU :VALDIR SILVÉRIO – ME.
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
SUSCITANTE :JUÍZO DE DIREITO DA 1A. VARA DE 

JAPERI-RJ
SUSCITADO :JUÍZO DE DIREITO DA 6A. VARA DE 

NOVA IGUAÇU-RJ
ORIGEM :VARA  ÚNICA  DA  COMARCA  DE 

JAPERI  –  RIO  DE  JANEIRO 
(0003903-95.1998.8.19.0038)

D E C I S Ã O
Trata-se de conflito suscitado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Estadual da 
Comarca de Japeri/RJ em relação ao MM. Juízo da 6ª Vara Estadual da 
Comarca  de  Nova  Iguaçu/RJ,  tendo  por  objeto  a  negativa  de 
competência  para  o  processamento  de  execução  fiscal  movida  pela 
União (Fazenda Nacional) em face de VALDIR SILVÉRIO – ME.
O ilustre Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Japeri/RJ se 
limitou a remeter à Presidência deste Eg. Tribunal o ofício de arguição 
do conflito a ser instaurado no âmbito de jurisdição federal delegada 
(fls.  02/05).  Sem  cópia  da  petição  inicial  da  demanda  executiva 
proposta pelo Fisco em face do suposto devedor.
Eis breve relato. Decido.
A teor da literalidade do art. 118, parágrafo único, do CPC, constitui 
dever do suscitante de conflito de competência instruí-lo com as peças 
mínimas indispensáveis e os documentos necessários à prova do seu 
dissenso.
In specie, resta deficiente o conflito de competência, como suscitado, 
que  deixou  de  ser  instruído,  minimamente,  com  cópias  dos  atos 
judiciais  por  meio  dos  quais  os  Juízos  Estaduais  envolvidos 
afirmariam,  cada  qual  a  seu  turno,  sua  incompetência  para  o  feito. 
Documentos esses que, por intuitivo, revelam-se necessários à própria 
evidência  dos  contornos  e  limites  da  questão  de  (in)competência 
pendente de solução, além de faltar a respectiva petição inicial.
Assim, à míngua de apresentação, pelo suscitante, de documentos que 
permitam  a  correta  apreensão  das  circunstâncias  ensejadoras  do 
aparente conflito de competência submetido a esta Eg. Corte, não há 
como se resolver  o presente conflito  negativo,  uma vez que não há 
como concluir-se,  validamente,  qual  dos Juízos Estaduais  detém,  in 
casu, positiva competência para o processamento do feito originário. 
(STJ,  2ª  Seção,  AgRg  no  CC  106.979-SP,  Rel.  Min.  Luís  Felipe 
Salomão, DJe 18/02/2011).
Nessa  linha,  confiram-se  os  seguintes  julgados  de  nosso  Tribunal 
Regional:
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  –  AUSÊNCIA  DE 
DOCUMENTO ESSENCIAL – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – NÃO 
CONHECIMENTO.
1. O Conflito de Competência suscitado pelo Juiz deve obedecer às 
normas insertas no art. 118, do Código de Processo Civil.
2. O conflito deve ser arguido por meio de ofício, constando as razões 
de convencimento do magistrado, além dos documentos essenciais. Na 
ausência de documentos necessários para o deslinde do conflito, não 
deve ser conhecido, em face da instrução deficiente.
3. Conflito não conhecido.
(CC  10.105-RJ,  6ª  Turma  Esp.,  Rel.  Des.  Fed.  Frederico  Gueiros, 
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Decisão 14/02/2011, v.u., eDJF2R 21/02/2011, p. 238).
PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA.  INSTRUÇÃO  INSUFICIENTE.  NÃO 
CONHECIMENTO.
1. Analisando-se os autos, observa-se que a decisão do Juízo suscitado 
declinando da competência e demais peças e documentos que serviriam 
de base para o deslinde do presente conflito, não foram colacionados 
aos presentes autos.
2.  Portanto,  entendendo  que  o  Conflito  de  Competência  deve  ser 
instruído com todas as peças necessárias à sua resolução, não há como 
conhecer do mesmo, face à instrução deficiente.
3. Conflito de competência não conhecido.
(CC  8.233-RJ,  8ª  Turma  Esp.,  Rel.  Des.  Fed.  Poul  Erik  Dyrlund, 
Decisão 29/10/2008, v.u., DJU 03/11/2008, p. 162).
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  INSUFICIENTE 
INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Ofício de apresentação do conflito de competência desacompanhado 
da petição inicial e da decisão do juízo suscitado.
2. Tratando-se de conflito de competência insuficientemente instruído 
incabível  a  sua  correta  apreciação.  Precedente.  3.  Conflito  não 
conhecido, baixa da sua distribuição e arquivamento neste tribunal.
(CC 8.051-RJ, 3ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Paulo Barata, Decisão 
05/08/2008, v.u., DJU 02/09/2008, p. 169).
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  INSTRUÇÃO  INSUFICIENTE. 
NÃO CONHECIMENTO.
 - Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara 
Federal de Cachoeiro de Itapemirim – suscitante – e o da 2ª Vara – 
suscitado  –,  relativamente  aos  autos  dos  embargos  à  execução  nº 
99.0033193-1.
 - Verifica-se, no caso, que o Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim  suscitou  o  conflito  de  competência  reportando-se  à 
fundamentação da decisão proferida à fl. 25 dos autos da execução nº 
99.0033192-3, sem, contudo, juntar aos autos a mencionada decisão, o 
que inviabiliza a análise do presente incidente, eis que na decisão de fl. 
10 não constam os fundamentos que levaram o Juízo ora suscitante a 
declinar de sua competência, estando, assim, o feito, insuficientemente 
instruído.
 - Precedentes jurisprudenciais.
 - Conflito de competência não conhecido.
(CC  7.096-ES,  7ª  Turma  Esp.,  Rel.  Des.  Fed.  Ricardo  Regueira, 
Decisão 22/11/2006, v.u., DJU 21/12/2006, p. 046).
Diante  do  exposto,  não  conheço  do  conflito  de  competência,  nos 
termos do art. 120, parágrafo único do CPC, por ausência de condição 
de procedibilidade.
Cientifiquem-se  os  ilustres  Magistrados  envolvidos,  na  forma 
regimental.
Publique-se. Intime-se.
Transcorrido, in albis, o prazo recursal, dê-se baixa com arquivamento, 
observando as cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
THEOPHILO  MIGUEL
Juiz Federal Convocado - Relator

VII – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 11085  2011.02.01.014263-5
Nº CNJ :0014263-59.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AUTOR :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RÉU :CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO LTDA.

ADVOGADO :HERALDO  MOTTA  PACCA  E 
OUTROS

SUSCITANTE :JUÍZO DE DIREITO DA 1A. VARA DE 
JAPERI-RJ

SUSCITADO :JUÍZO DE DIREITO DA 6A. VARA DE 
NOVA IGUAÇU-RJ

ORIGEM :VARA  ÚNICA  DA  COMARCA  DE 
JAPERI  –  RIO  DE  JANEIRO 
(0003382-68.1989.8.19.0038)

D E C I S Ã O
Trata-se de conflito suscitado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Estadual da 
Comarca de Japeri/RJ em relação ao MM. Juízo da 6ª Vara Estadual da 
Comarca  de  Nova  Iguaçu/RJ,  tendo  por  objeto  a  negativa  de 
competência  para  o  processamento  de  execução  fiscal  movida  pela 
União  (Fazenda  Nacional)  em face  de CASA DE SAÚDE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA.
O ilustre Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Japeri/RJ se 
limitou a remeter à Presidência deste Eg. Tribunal o ofício de arguição 
do conflito a ser instaurado no âmbito de jurisdição federal delegada 
(fls.  02/05).  Sem  cópia  da  petição  inicial  da  demanda  executiva 
proposta pelo Fisco em face do suposto devedor.
Eis breve relato. Decido.
A teor da literalidade do art. 118, parágrafo único, do CPC, constitui 
dever do suscitante de conflito de competência instruí-lo com as peças 
mínimas indispensáveis e os documentos necessários à prova do seu 
dissenso.
In specie, resta deficiente o conflito de competência, como suscitado, 
que  deixou  de  ser  instruído,  minimamente,  com  cópias  dos  atos 
judiciais  por  meio  dos  quais  os  Juízos  Estaduais  envolvidos 
afirmariam,  cada  qual  a  seu  turno,  sua  incompetência  para  o  feito. 
Documentos esses que, por intuitivo, revelam-se necessários à própria 
evidência  dos  contornos  e  limites  da  questão  de  (in)competência 
pendente de solução, além de faltar a respectiva petição inicial.
Assim, à míngua de apresentação, pelo suscitante, de documentos que 
permitam  a  correta  apreensão  das  circunstâncias  ensejadoras  do 
aparente conflito de competência submetido a esta Eg. Corte, não há 
como se resolver  o presente conflito  negativo,  uma vez que não há 
como concluir-se,  validamente,  qual  dos Juízos Estaduais  detém,  in 
casu, positiva competência para o processamento do feito originário. 
(STJ,  2ª  Seção,  AgRg  no  CC  106.979-SP,  Rel.  Min.  Luís  Felipe 
Salomão, DJe 18/02/2011).
Nessa  linha,  confiram-se  os  seguintes  julgados  de  nosso  Tribunal 
Regional:
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  –  AUSÊNCIA  DE 
DOCUMENTO ESSENCIAL – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – NÃO 
CONHECIMENTO.
1. O Conflito de Competência suscitado pelo Juiz deve obedecer às 
normas insertas no art. 118, do Código de Processo Civil.
2. O conflito deve ser arguido por meio de ofício, constando as razões 
de convencimento do magistrado, além dos documentos essenciais. Na 
ausência de documentos necessários para o deslinde do conflito, não 
deve ser conhecido, em face da instrução deficiente.
3. Conflito não conhecido.
(CC  10.105-RJ,  6ª  Turma  Esp.,  Rel.  Des.  Fed.  Frederico  Gueiros, 
Decisão 14/02/2011, v.u., eDJF2R 21/02/2011, p. 238).
PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA.  INSTRUÇÃO  INSUFICIENTE.  NÃO 
CONHECIMENTO.
1. Analisando-se os autos, observa-se que a decisão do Juízo suscitado 
declinando da competência e demais peças e documentos que serviriam 
de base para o deslinde do presente conflito, não foram colacionados 
aos presentes autos.
2.  Portanto,  entendendo  que  o  Conflito  de  Competência  deve  ser 
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instruído com todas as peças necessárias à sua resolução, não há como 
conhecer do mesmo, face à instrução deficiente.
3. Conflito de competência não conhecido.
(CC  8.233-RJ,  8ª  Turma  Esp.,  Rel.  Des.  Fed.  Poul  Erik  Dyrlund, 
Decisão 29/10/2008, v.u., DJU 03/11/2008, p. 162).
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  INSUFICIENTE 
INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Ofício de apresentação do conflito de competência desacompanhado 
da petição inicial e da decisão do juízo suscitado.
2. Tratando-se de conflito de competência insuficientemente instruído 
incabível  a  sua  correta  apreciação.  Precedente.  3.  Conflito  não 
conhecido, baixa da sua distribuição e arquivamento neste tribunal.
(CC 8.051-RJ, 3ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Paulo Barata, Decisão 
05/08/2008, v.u., DJU 02/09/2008, p. 169).
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  INSTRUÇÃO  INSUFICIENTE. 
NÃO CONHECIMENTO.
 - Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2ª Vara 
Federal de Cachoeiro de Itapemirim – suscitante – e o da 2ª Vara – 
suscitado  –,  relativamente  aos  autos  dos  embargos  à  execução  nº 
99.0033193-1.
 - Verifica-se, no caso, que o Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim  suscitou  o  conflito  de  competência  reportando-se  à 
fundamentação da decisão proferida à fl. 25 dos autos da execução nº 
99.0033192-3, sem, contudo, juntar aos autos a mencionada decisão, o 
que inviabiliza a análise do presente incidente, eis que na decisão de fl. 
10 não constam os fundamentos que levaram o Juízo ora suscitante a 
declinar de sua competência, estando, assim, o feito, insuficientemente 
instruído.
 - Precedentes jurisprudenciais.
 - Conflito de competência não conhecido.
(CC  7.096-ES,  7ª  Turma  Esp.,  Rel.  Des.  Fed.  Ricardo  Regueira, 
Decisão 22/11/2006, v.u., DJU 21/12/2006, p. 046).
Diante  do  exposto,  não  conheço  do  conflito  de  competência,  nos 
termos do art. 120, parágrafo único do CPC, por ausência de condição 
de procedibilidade.
Cientifiquem-se  os  ilustres  Magistrados  envolvidos,  na  forma 
regimental.
Publique-se. Intime-se.
Transcorrido, in albis, o prazo recursal, dê-se baixa com arquivamento, 
observando as cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
THEOPHILO  MIGUEL
Juiz Federal Convocado - Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014221-0
Nº CNJ :0014221-10.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA ARQUITETURA E 
AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - CREA/RJ

ADVOGADO :MONIQUE ARDUINO E OUTROS
AGRAVADO :ROBERTO  CESAR  OLIVEIRA  DE 

SOUSA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201051015017920)

D E C I S Ã O
Relatório

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão que consignou a 
incompetência  do  Juízo  para  o  processamento  e  julgamento  da 
execução  fiscal,  determinando  a  remessa  dos  autos  à  comarca  de 
Itaguaí  -  foro  do  domicílio  do  réu,  onde  a  ação  deveria  ter  sido 
proposta, nos termos do art. 578, do CPC. 
Em  suas  razões,  a  agravante  sustenta,  em  linhas  gerais,  que  a 
competência  jurisdicional  de  que  se  trata  é  a  relativa,  sujeita  à 
prorrogação, pelo que, nos termos da súmula 33 do STJ e do art. 114, 
do CPC, não caberia ao magistrado  da causa declará-la de ofício,  e 
somente  seria  admissível  a  declinatória  a  partir  de  incidente  de 
exceção. 
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo.
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557, do 
Código de Processo Civil.
O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de a incompetência 
relativa ser ou não decretada  ex officio, tal como se fez pelo juiz de 
primeiro grau.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça corrobora entendimento 
jurisprudencial pacífico58, sumulado nos seguintes termos:
STJ, Súmula 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de 
ofício”.
Segundo a eg. Corte Superior, a referida modalidade de incompetência 
só pode ser arguida por meio de exceção, nos termos do art. 112 do 
CPC.  Cabe  exclusivamente  ao  executado  argui-la  se  configurada 
hipótese em que a execução fiscal foi  proposta fora do domicílio do 
devedor, tal como se perfez in casu. 
Mesmo  reconhecendo  que  o  presente  feito  corresponde  à 
incompetência relativa, o magistrado a quo conformou posicionamento 
distinto ao do STJ, tendo decretado de ofício  ser incompetente para 
julgar a lide. Para fins desta conclusão, o tratamento processual dado à 
execução fiscal, ao contrário dos demais processos cíveis, deve atender 
aos interesses do réu e do Judiciário. Nesse sentido, o processamento e 
julgamento da execução fiscal foram designados à comarca de Itaguaí, 
foro onde se encontra domiciliado o ora agravado, de modo a priorizar 
a efetividade e economia processual.
Como  cediço,  a  competência  territorial  é  relativa,  prorrogando-se 
quando  não  argüida  oportunamente,  em  virtude  da  preclusão.  A 
declaração  ex officio pelo Juízo só é admitida quando se tratando de 
incompetência absoluta, hipótese não configurada nos presentes autos.
Ao contrário do esposado na decisão recorrida, sigo o entendimento 
jurisprudencial do eg. STJ, pelo que reconheço a impossibilidade de se 
declinar  de  ofício  a  competência  relativa,  qual  seja,  a  territorial 
correspondente ao caso ora em análise.
Diante  do exposto,  com fulcro  no §1º-A do art.  557,  do CPC,  dou 
provimento ao  agravo  de  instrumento  para  reformar  a  decisão  e 
reconhecer  a  competência  do  Juízo  Federal  para  o  regular 
processamento e julgamento do feito.

58 REsp 1206499/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJ: 21/10/2010;
  REsp 1171731 / BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda 
Turma, DJ: 15/06/2010;
  AgRg no CC 110242 / RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, 
Primeira Seção, DJ: 12/05/2010;
  REsp 1115634 / RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 
Primeira Turma, DJ: 06/08/2009; 
  REsp 1058556 / SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Primeira 
Turma, DJ: 12/08/2008.
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Arquivem-se, após a baixa.
P. I.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.009884-1
Nº CNJ :0009884-75.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CORE/RJ

ADVOGADO :RODRIGO  HENRIQUE  MORAIS  DE 
SOUZA E OUTROS

AGRAVADO :NAF  RIO  REPRESENTACOES  LTDA 
ME

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200651015019160)

D E C I S Ã O
Relatório
Cuida-se de Agravo de Instrumento, aparelhado com pedido de medida 
liminar,  interposto  pelo  CONSELHO  REGIONAL  DOS 
REPRESENTANTES  COMERCIAIS  DO  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO – CORE/RJ contra decisão que indeferiu o requerimento de 
inclusão dos sócios por ausência de legitimidade passiva  ad causam 
para figurar no polo passivo desta execução fiscal.
Na decisão ora agravada fora assentada a tese de que as anuidades e 
eventuais multas decorrentes de poder de polícia devidas aos conselhos 
não  possuem  natureza  tributária,  sendo  consideradas  contribuições 
parafiscais, não sendo possível a aplicação do art. 135 do CTN nestes 
casos.
Sustenta a Agravante, em linhas gerais, que as anuidades dos conselhos 
profissionais,  à  exceção  da  OAB,  têm  sim  natureza  tributária  e, 
portanto, deve incidir o art. 135 do CTN, devendo ser incluído o sócio 
administrador no polo passivo da execução. Requer, ainda, a penhora 
on line nas contas deste.
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo. 
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557 do 
Código de Processo Civil.
De fato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, as contribuições sociais devidas aos Conselhos Profissionais, 
com  exceção  da  OAB,  possuem  natureza  tributária.  Assim,  o 
posicionamento  adotado  na  decisão  agravada  vai  de  encontro  à 
orientação  firmada  no  âmbito  daquela  Corte.  Sobre  o  tema,  vale 
transcrever a seguinte ementa, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  CONSELHOS 
PROFISSIONAIS.  ANUIDADE.  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA. 
DISSÍDIO  PRETORIANO.  SÚMULA  N.  83/STJ.  FIXAÇÃO  POR 
RESOLUÇÃO.  1.  Entendimento  do  STJ  de  que,  no  período  de 
março/91 a dezembro/91, (compreendido entre a extinção do MVR e a 
criação da UFIR) não há por que incidir atualização monetária sobre as 
anuidades dos conselhos profissionais, tendo em vista a inexistência de 
previsão legal. 2. As anuidades dos conselhos profissionais, à exceção 

da  OAB,  têm natureza  tributária  e,  por  isso,  seus  valores  somente 
podem ser fixados nos limites estabelecidos em lei, não podendo ser 
arbitrados  por  resolução  e  em valores  além  dos  estabelecidos  pela 
norma  legal.  3.  Não  cabe  recurso  especial  por  divergência 
jurisprudencial  se o acórdão recorrido decidiu no mesmo sentido da 
orientação  firmada  nesta  Corte.  Incidência  da  Súmula  83/STJ.  4. 
Recurso  especial  não  provido.
(RESP  200801549693,  CASTRO  MEIRA,  STJ  -  SEGUNDA 
TURMA, DJE DATA:05/11/2008.) (grifos nossos)
Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, conforme o julgado, in verbis: 
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONSELHOS  DE  FISCALIZAÇÃO  DE  ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS.  ANUIDADES.  FIXAÇÃO.  MAJORAÇÃO. 
LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A natureza jurídica dos Conselhos 
de Fiscalização de Atividades Profissionais,  exceto a OAB, segundo 
corrente  jurisprudencial  majoritária,  são  considerados  como  sendo 
Autarquias Federais (Precedentes: MS 22.643, MS 21.797, Rep. 1.169-
DF). Intentou o Poder Executivo, através da MP nº 1.154.36/97, alterar 
a  natureza  jurídica  dos  Conselhos,  pretendendo  transformá-los  em 
entidades  privadas.  Ocorre  que  o  novo  regime  idealizado  pelo 
Executivo e, ao final, abrigado no art. 58 da lei nº 9.649/98 veio a ser 
declarado  inconstitucional  pelo  E.  STF  na  ADI  nº  1.717/DF,  da 
Relatoria  do Ministro  Sidney Sanches,  confirmando-se  assim,  a sua 
natureza  pública.  Isto  porque  é  indelegável  à  entidade  privada  a 
atividade típica do Estado; 2.  As anuidades destes Conselhos têm a 
mesma natureza jurídica das contribuições de interesses de categorias 
profissionais,  conforme  estabelecido  no  art.  149,  da  CRFB/88.  É 
manifesta a sua natureza tributária e, em assim sendo, hão de respeitar 
as normas estabelecidas na Constituição da República, bem como no 
Código Tributário Nacional; 3. Resta evidente que, somente por lei, é 
possível  a  fixação  de  valores  para  as  anuidades  dos  conselhos 
profissionais, vez que, conforme referido, tais anuidades têm natureza 
tributária, na forma do art. 149 da CRFB/88; 4. A Lei nº 6.994/94 não 
foi revogada pela Lei nº 8.906/94, mas apenas se fez inaplicável, em 
razão  da  especialidade  aos  Conselhos  Profissionais  dos  Advogados, 
mantendo-se intacta com relação aos demais Conselhos Profissionais, 
de forma que as Entidades Fiscalizadoras deverão observar os limites 
estabelecidos na Lei nº 6.994/94 para a fixação das anuidades até que 
outra lei venha a alterar tais limites; 5. Caso se entenda pela revogação 
da Lei nº 6.994/94 ficarão os Conselhos sem fonte de custeio, vez que 
não  há  outra  lei  que  possa  ser-lhes  aplicada;  6.  Não  havendo  lei 
específica  estabelecendo  o  valor  a  ser  cobrado  por  um  conselho 
profissional,  deve  a  anuidade  atender  aos  limites  previstos  na  Lei 
6.994/82, que dispôs sobre a fixação do valor das anuidades e taxas 
devidas  aos  órgãos  fiscalizadores  do  exercício  profissional,  e  que 
utilizou o índice do Maior Valor de Referência - MVR vigente no país; 
7.  O  §  4º  do  art.  58  da  Lei  9.649/98,  que  autorizou  os  conselhos 
profissionais a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas 
por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  foi  declarado  inconstitucional  pelo 
STF (ADIN nº 1.717-6/DF), não servindo para amparar a instituição de 
anuidades com valor acima do patamar legal; 8. A Lei nº 11.000/04, 
que dispõe sobre autorização similar em seu artigo 2º, dispositivo cuja 
constitucionalidade está sendo questionada na ADI/DF nº 3408,  não 
afeta a aplicabilidade da Lei 6.994/82, quanto aos limites fixados para 
a cobrança de anuidades pelos conselhos profissionais. Além disso, a 
Lei  nº  11.000/2004 não  pode  transferir  aos  Conselhos  de  Profissão 
Regulamentada  a  competência  legiferante  que pertence à  União por 
expressa violação ao art. 7º do CTN; 9. É descabida a alegação de que 
a  determinação  para  a  retificação  da  certidão  da  dívida  ativa 
apresentada pela recorrente não poderia ter sido feita de ofício e que 
viola o princípio do contraditório, eis que, nos termos do art. 284 do 
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CPC,  “verificando  o  juiz  que  a  petição  inicial  não  preenche  os 
requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos e 
irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito, 
determinará que o autor a emende, ou a complemente, no prazo de 10 
(dez) dias”; 10. O magistrado, ao identificar qualquer falta de requisito 
legal  ou qualquer defeito  ou irregularidade na petição inicial,  sendo 
possível a correção, terá que, obstando liminarmente o prosseguimento 
da  causa,  mandar  intimar  o  advogado  do  autor  para  sanar  o  vício 
detectado no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial 
(decisão  esta  sem  qualquer  contraditório);  11.  Agravo  interno 
conhecido  e  não  provido.  (AG  201002010089835,  Desembargador 
Federal  JOSE  FERREIRA  NEVES  NETO,  TRF2  -  TERCEIRA 
TURMA  ESPECIALIZADA,  E-DJF2R  -  Data::20/09/2010  - 
Página::205/206.) (grifos nossos)
Passemos à análise da possibilidade de redirecionamento da presente 
execução aos sócios-gerentes da empresa executada, na forma do art. 
135 do CTN.
Compulsando os autos, pela análise das certidões do Oficial de Justiça 
acostadas às fls. 31, 39 e 68, houve a tentativa de localizar a empresa 
executada e seus bens, mas o mandado retornou sem cumprimento.
Sendo  assim,  a  frustração  na  tentativa  de  citação  não  se  deu  por 
equívoco quanto ao endereço da empresa, donde se presume que, se o 
endereço  é  aquele  mas  o  estabelecimento  lá  não  se  encontra,  teria 
havido a dissolução irregular da sociedade em comento.
Caracterizado  o  indício  de  irregularidade  no  encerramento  da 
executada, cabível o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, 
uma vez que persiste a obrigação de pagamento do débito pelos sócios, 
já que não foram encontrados bens em nome da sociedade.
Conforme  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a 
responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado só ocorrerá quando a obrigação tributária 
for resultante de algum ato por eles praticados com excesso de poderes 
ou infração à lei, contrato social ou estatuto ou, ainda, no caso de ter 
havido dissolução irregular da sociedade, o que já configura, por si só, 
uma  infração  a  deveres  legais.  Isso  significa  dizer  que  a 
responsabilidade  não  é  automática,  mas  sim  dependente  do 
estabelecimento de uma causalidade entre o débito tributário surgido e 
alguma  conduta  do  sócio-gerente  no  sentido  da  prática  de  ato 
estipulado no artigo, que se configura, pois, como ato ilícito.
Nesse  diapasão  decidiu  o  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  in 
verbis:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  REDIRECIONAMENTO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  SÓCIO-GERENTE.  POSSIBILIDADE. 
CERTIDÃO  DO  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  COMPROVAÇÃO  DE 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. 1. A orientação da  
Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a Execução  
Fiscal foi promovida apenas contra pessoa jurídica e, posteriormente,  
redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão  
de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o referido sócio agiu  
com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou  
que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135  
do CTN. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que  
a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, atestando que a empresa 
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos  
da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o  
redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Precedentes do  
STJ.  3.  Recurso Especial provido.  (RESP 201001902583,  HERMAN  
BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE  DATA:04/02/2011.)
(grifos nossos)
De acordo com o documento acostado aos autos às fls. 96/98 (Contrato 
Social), o sócio Marcelo da Silva Fernandes seria sócio-administrador 
da empresa executada desde 27 de setembro de 1999. 
A dívida  objeto da referida execução fiscal é relativa aos anos de 2000 
a 2004 de acordo com o constante na Certidão da Dívida Ativa de fl. 

26. Portanto, corresponde ao período em que o referido sócio estava 
sob  o  comando  da  empresa  executada.  Assim,  havendo  indícios  de 
dissolução irregular da empresa executada, o sócio-gerente poderá ser 
incluído no polo passivo da presente execução.
Diante desse quadro, observa-se nitidamente que a decisão agravada 
encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Por derradeiro, no que tange ao requerimento de penhora  on line nas 
contas do sócio-gerente, trata-se de medida que não poderá ser deferida 
antes que se promova a citação do executado.
Conclusão
Ante o exposto,  dou provimento ao presente agravo de instrumento, 
nos  termos  do  art.  557,  §1º-A  do  CPC  para  reformar  a  decisão 
agravada, a fim de determinar a inclusão do sócio-gerente Marcelo da 
Silva Fernandes no polo passivo da presente execução fiscal.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.003363-5
Nº CNJ :0003363-51.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA 

DO JARDIM I
ADVOGADO :SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS 

SANTOS E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

ANGRA DOS REIS (200951110011200)

D E C I S Ã O
Relatório
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO PRAIA DO JARDIM I  contra  decisão interlocutória que 
determinou  o  sobrestamento  do  curso  da  presente  execução  fiscal, 
considerando que o crédito exequendo não foi integralmente satisfeito.
Em suas razões, o agravante sustenta, em linhas gerais,  que inexiste 
previsão  legal  a  despeito  da  obrigatoriedade  de  integralização  da 
garantia do juízo, uma vez que a lei de execuções fiscais rege-se pelo 
pressuposto  de  que  o  oferecimento  dos  embargos  está  efetivamente 
condicionado  a  realização  da  penhora  e  não  à  garantia  integral  do 
débito. 
Contrarrazões apresentadas às fls. 40/43.
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
2) Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo.
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557, do 
Código de Processo Civil.
Na decisão recorrida foi assentada a inadmissibilidade dos embargos à 
execução, sob o entendimento de que seria insuficiente o valor do bem 
dado à penhora para efeito de garantia da execução, nos termos do art. 
16, §1º da Lei nº 6.830/1980.
A interpretação  jurisprudencial  do  art.  16,  §1º  da  LEF,  firmado  no 
âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sugere  o  tratamento 
diferenciado  de  duas  situações  relacionadas  especificamente  à 
nomeação de bens à penhora pelo executado,  a saber:  a hipótese de 
inexistência de garantia, ou seja, ausência de nomeação de bens; e a 
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situação em que há nomeação de bens à  penhora,  porém,  em valor 
insuficiente para fazer frente ao débito integral.
Para  a  Corte  Superior,  apenas  a  completa  ausência  de  garantia  da 
execução é que pode obstar a admissibilidade dos embargos, tendo em 
vista a possibilidade de se proceder ao reforço da penhora em qualquer 
fase do processo, nos termos do art. 15, II da LEF.
Esse  entendimento  foi  traduzido  com  bastante  clareza  pelo  STJ, 
conforme julgado, in verbis:
TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA.  GARANTIA  DO 
JUÍZO.  REQUISITO  PARA  APRESENTAÇÃO  DE  EMBARGOS. 
ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELA  PRIMEIRA  SEÇÃO SOB O 
REGIME  PREVISTO  NO  ART.  543-C  DO  CPC.  1.  "Efetivada  a 
penhora  por  oficial  de  justiça  e  dela  sendo  intimado  o  devedor, 
atendido estará o requisito de garantia para a oposição de embargos à 
execução." (REsp 758.266/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJ de 
22/8/2005). 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.127.815/
SP,  em  24/11/2010,  Relator  Ministro  Luiz  Fux,  feito  submetido  à 
sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou entendimento no sentido 
de que uma vez efetuada a penhora, ainda que insuficiente, encontra-se 
presente a condição de admissibilidade dos embargos à execução, haja 
vista a possibilidade posterior da integral garantia do juízo, mediante 
reforço  da  penhora.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AGRESP 
200802144542,  BENEDITO  GONÇALVES,  STJ  -  PRIMEIRA 
TURMA, DJE DATA:11/02/2011.) (grifamos)
Essa orientação é plenamente adotada neste TRF-2ª Região, conforme 
se pode constatar do seguinte precedente:
TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  GARANTIA  DO  JUÍZO.  PENHORA  INSUFICIENTE. 
ADMISSIBILIDADE  DOS  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA.  PROCESSAMENTO. 
POSSIBILIDADE.  1.  Conquanto o artigo 16,  § 1º, da Lei  6.830/80 
preveja a garantia do juízo à guisa de condição da ação de embargos à 
execução,  a  jurisprudência  vem  admitindo  o  seu  o  processamento, 
ainda que parcial tal seguro, sem prejuízo de futuro reforço da caução, 
a  qualquer  tempo,  mediante  requerimento  da  exeqüente,  caso 
vislumbre a existência de bens do devedor, passíveis de penhora, até o 
limite  da  execução.  2.  Agravo  conhecido  e  provido.  (AG 
200902010068660,  Desembargador  Federal  LUIZ  ANTONIO 
SOARES, TRF2 - QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - 
Data::08/11/2010 - Página::252.)
Tal  entendimento possui como finalidade a  necessidade de que seja 
franqueado ao embargante o pleno exercício do direito ao contraditório 
e à ampla defesa, a fim de que se concretize a garantia prevista no art. 
5º, LV da Constituição Federal.
Conclusão
Posto  isso,  dou provimento  ao presente  agravo  de instrumento,  nos 
termos do artigo 557, §1º-A, do CPC, para determinar o conhecimento 
dos  embargos  à  execução  pelo  juízo  de  primeiro  grau, 
independentemente de garantia integral do juízo.
Publique-se.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator
rpv

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011784-7
Nº CNJ :0011784-93.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :NILSON VILLA VERDE COELHO DE 

MAGALHAES E OUTRO
ADVOGADO :WAGNER BRAGANCA E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :SÉTIMA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200751015050950)

D E C I S Ã O
1) Relatório
Cuida-se de Agravo de Instrumento, aparelhado com pedido de efeito 
suspensivo,  interposto  contra  decisão  interlocutória  que  deixou  de 
condenar  a  Fazenda  Nacional  em  honorários  advocatícios  de 
sucumbência, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade 
para reconhecer a ilegitimidade passiva de alguns dos executados.
Em linhas gerais, os Agravantes defendem a tese de que a extinção da 
execução, ainda que parcial, por força de decisão proferida em sede de 
exceção  de pré-executividade,  autoriza  da condenação da exequente 
em honorários advocatícios, nos termos da orientação jurisprudencial 
dos tribunais. 
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
2) Fundamentação
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557 do 
Código de Processo Civil.
No julgamento  do  REsp 1219744 (DJE de  14/02/2011),  o  Superior 
Tribunal de Justiça reiterou o entendimento no sentido de ser devida a 
condenação  da  Fazenda  Pública  em  honorários  advocatícios,  na 
hipótese em que a extinção da execução venha a ser decretada em sede 
de  exceção  de  pré-executividade.  Nesse  mesmo  julgamento,  foi 
assentado que a previsão contida no art. 26 da LEF (Art. 26 - Se, antes  
da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a  
qualquer  título,  cancelada,  a  execução  fiscal  será  extinta,  sem 
qualquer ônus para as partes.) somente se aplica quando a extinção da 
execução for promovida pela própria Fazenda, e não quando ocorrer 
em razão de pedido formulado  pelo executado.  Assim a ementa  do 
mencionado recurso especial:  
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
POSSIBILIDADE.  ART. 26 DA LEF.  INAPLICABILIDADE.  1.  A 
extinção da execução fiscal,  após a citação do devedor,  possibilita a 
sucumbência processual, afastando-se a incidência do artigo 26 da Lei 
n. 6830/80 para que a Fazenda Nacional seja condenada ao pagamento 
de custas e de honorários advocatícios. 2. A aplicação do artigo 26 da 
Lei n. 6830/80 pressupõe que a própria Fazenda tenha dado ensejo à 
extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o 
oferecimento de exceção de pré-executividade. Precedentes: AgRg no 
REsp  1201468/RJ,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe 
16.11.2010;  REsp  1163913/RJ,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Segunda 
Turma, DJe 18.12.2009; REsp 991.458/SP, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques,  Segunda  Turma,  DJe  27.4.2009.  3.  Ademais,  restou 
consolidado nesta Primeira Seção que, tratando-se de custas referentes 
à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são 
remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar 
ao  pagamento.  Precedentes:  EREsp  891.763/PR,  Rel.  Min.  Denise 
Arruda, Primeira Seção, DJe 16.11.2009; AgRg no REsp 1180324/PR, 
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010. 4. Recurso especial 
não provido.
No  mesmo  sentido  o  julgamento  do  REsp  1212247  (DJ  de 
14/02/2011):
TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  VERBA  HONORÁRIA. 
CABIMENTO. 1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios 
contra  a  Fazenda  Pública  quando  acolhida  exceção  de  pré-
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executividade  e  extinta  a  execução  fiscal  por  ela  manejada.  2.  A 
extinção  da  execução  fiscal  depois  de  citado  o  devedor,  desde  que 
tenha constituído advogado e  este tenha realizado atos no processo, 
impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários 
advocatícios,  notadamente  quando  for  apresentada  exceção  de  pré-
executividade.  3.  O  afastamento  da  condenação  em  honorários 
advocatícios previsto no art. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002, refere-se às 
hipóteses em que a Fazenda houver reconhecido o pedido contra ela 
formulado. Precedentes. 4. Recurso especial provido.
Ademais,  na  linha  da  jurisprudência  do  STJ,  revela-se  devida  a 
condenação em verba honorária nos casos de exclusão do sócio-gerente 
da  relação  jurídico-processual  formada  na  execução  fiscal.  Essa 
orientação  foi  adotada  no  julgamento  do  AGA  998516  (DJE  de 
11/12/2008), senão vejamos:
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO-GERENTE DA LIDE. 
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM  ESTABELECIDO 
PELO  ACÓRDÃO  A  QUO.  VALOR  NÃO-EXORBITANTE. 
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ admite 
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de 
pré-executividade, uma vez que, apesar de ser um incidente processual, 
possui natureza contenciosa. A continuidade da execução não afasta a 
sucumbência do então excepto, ora agravante. 2. A revisão do quantum 
estabelecido em condenação em verba honorária não é admitida em 
sede de recurso especial,  porquanto depende do reexame de matéria 
fático-probatório,  atraindo  o  óbice  da  Súmula  n.  7/STJ. 
Excepcionalmente,  admite-se  tal  revisão  quando  a  condenação 
apresenta-se irrisória ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 3. 
Agravo regimental não-provido.
Posto  isso,  importa  concluir  que  a  decisão  interlocutória  recorrida 
mostra-se em confronto com a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça.
Nessa medida, a pretensão recursal deduzida pelos Agravantes deve ser 
acolhida, a possibilitar, assim, a fixação dos honorários advocatícios. 
Com efeito, tendo em conta o valor da execução (R$ 280.000,00), bem 
como  a  disciplina  contida  no  art.  20,  §4o,  do  CPC,  condeno  a 
União/Fazenda  Nacional  a  pagar  aos  Agravantes  a  quantia  de  R$ 
2.000,00 a título de honorários advocatícios.
3) Conclusão
Ante o exposto,  dou provimento ao presente agravo de instrumento, 
nos termos do artigo 557, §1o-A, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013883-8
Nº CNJ :0013883-36.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :PAULO PEREIRA HEREDIA
ADVOGADO :JOAO  DARC  COSTA  DE  SOUZA 

MORAES E OUTRO
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
AGRAVADO :MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADOR :SEM PROCURADOR
AGRAVADO :GUARDA  MUNICIPAL  DA  CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO - GM RIO
ADVOGADO :SEM PROCURADOR
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010137903)

D E S P A C H O
O presente agravo mostra-se tempestivo.
Analisarei o recurso após a manifestação dos Agravados.
Intimem-se a União e o INSS. 
Após, ao MPF.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011799-9
Nº CNJ :0011799-62.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :DAURI  MOTOS  E  VEICULOS  LTDA 

ME E OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A. VARA ESTADUAL - MARECHAL 

FLORIANO/ES (055110005232)

D E C I S Ã O
1) Relatório
Cuida-se de Agravo de Instrumento, aparelhado com pedido de efeito 
suspensivo,  interposto  por  UNIÃO/FAZENDA  NACIONAL  contra 
decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal.
Sustenta  a  Agravante,  em  síntese,  que  há  nos  autos  do  processo 
subjacente  prova  idônea  destina  a  demonstrar  que  teria  ocorrido 
dissolução irregular da empresa, a teor da certidão lavrada pelo oficial 
de justiça. Tal fato, no entender da União/Fazenda Nacional, autoriza o 
redirecionamento  da  execução  ao  sócio-gerente,  conforme  a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
2) Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo. 
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557 do 
Código de Processo Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a 
dissolução irregular é apta a ensejar o redirecionamento da execução. 
No mais, a certidão lavrada pelo oficial de justiça, que compra que a 
empresa não mais funciona no endereço indicado pela Junta Comercial 
é indícios suficientes. A propósito, essa orientação foi  sintetizada na 
Súmula nº 435 do STJ:
Presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que  deixar  de 
funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos 
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
sócio-gerente.
Em  arremate,  cito  a  ementa  relativa  do  REsp  1217705  (DJE  de 
04.02.2011):
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  REDIRECIONAMENTO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  SÓCIO-GERENTE.  POSSIBILIDADE. 
CERTIDÃO  DO  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  COMPROVAÇÃO  DE 
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DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. 1. A orientação da 
Primeira  Seção do STJ firmou-se no sentido de que,  se a Execução 
Fiscal foi promovida apenas contra pessoa jurídica e, posteriormente, 
redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão 
de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o referido sócio agiu 
com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou 
que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do 
CTN. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a 
certidão  emitida  pelo  Oficial  de  Justiça,  atestando  que  a  empresa 
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos 
da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o 
redirecionamento  da  execução  para  o  sócio-gerente.  Precedentes  do 
STJ. 3. Recurso Especial provido.
Diante desse quadro, observa-se nitidamente que a decisão agravada 
encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça, principalmente pelo fato de que a certidão lavrada 
pelo oficial de justiça atesta que a sociedade empresária executada não 
mais se encontra no seu domicílio fiscal.
3) Conclusão
Ante o exposto,  dou provimento ao presente agravo de instrumento, 
nos  termos  do  art.  557,  §1o-A  do  CPC  para  reformar  a  decisão 
agravada  e  determinar  o  redirecionamento  aos  sócios-gerentes  da 
pessoa jurídica executada.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014192-8
Nº CNJ :0014192-57.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
CORE/RJ

ADVOGADO :MARCELA  CARNEIRO  MENDES 
ALVES SAGNELLI

AGRAVADO :CORREA'S REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(201151015031593)

D E C I S Ã O
Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DOS  REPRESENTANTES  COMERCIAIS  NO 
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  –  CORE/RJ  (Exequente)  contra 
decisão  interlocutória  que  indeferiu  o  pedido  de  inclusão  no  polo 
passivo de sócio da sociedade empresária executada.
O juízo de primeiro grau,  como razões de decidir,  assentou que,  só 
seria possível admitir a presunção de dissolução irregular, caso fosse 
comprovado que o local constante da base de dados da Receita Federal 
era indispensável a atividade desenvolvida pelo executada, poia a mera 
inobservância de tal obrigação tributária acessória não impede que a 
empresa exerça sua atividades em outro local. 
 Em suas razões, o agravante sustenta, em linhas gerais, que a decisão 
agravada viola entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual a 
não localização de empresa executada em endereço cadastrado junto ao 
Fisco ou constante do Contrato Social representa indício de dissolução 
irregular,  o que possibilita o redirecionamento da execução fiscal ao 

sócio-gerente. 
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo.
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557, do 
Código de Processo Civil.
De fato, pela análise das certidões do Oficial de Justiça acostadas aos 
autos às fls. 26 e 33, foram realizadas diversas tentativas de localizar a 
empresa  executada  e  seus  bens,  mas  o  mandado  retornou  sem 
cumprimento.
Sendo  assim,  a  frustração  na  tentativa  de  citação  não  se  deu  por 
equívoco quanto ao endereço da empresa, donde se presume que, se o 
endereço  é  aquele  mas  o  estabelecimento  lá  não  se  encontra,  teria 
havido a dissolução irregular da sociedade em comento.
Caracterizado  o  indício  de  irregularidade  no  encerramento  da 
executada, cabível o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, 
uma vez que persiste a obrigação de pagamento do débito pelos sócios, 
já que não foram encontrados bens em nome da sociedade.
Conforme  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a 
responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado só ocorrerá quando a obrigação tributária 
for resultante de algum ato por eles praticados com excesso de poderes 
ou infração à lei, contrato social ou estatuto ou, ainda, no caso de ter 
havido dissolução irregular da sociedade, o que já configura, por si só, 
uma  infração  a  deveres  legais.  Isso  significa  dizer  que  a 
responsabilidade  não  é  automática,  mas  sim  dependente  do 
estabelecimento de uma causalidade entre o débito tributário surgido e 
alguma  conduta  do  sócio-gerente  no  sentido  da  prática  de  ato 
estipulado no artigo, que se configura, pois, como ato ilícito.
Nesse  diapasão  decidiu  o  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  in 
verbis:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  REDIRECIONAMENTO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  SÓCIO-GERENTE.  POSSIBILIDADE. 
CERTIDÃO  DO  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  COMPROVAÇÃO  DE 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. 1. A orientação da  
Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a Execução  
Fiscal foi promovida apenas contra pessoa jurídica e, posteriormente,  
redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão  
de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o referido sócio agiu  
com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou  
que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135  
do CTN. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que  
a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, atestando que a empresa 
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos  
da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o  
redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Precedentes do  
STJ.  3.  Recurso Especial provido.  (RESP 201001902583,  HERMAN  
BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE  DATA:04/02/2011.)
(grifos nossos)
De acordo com o documento acostado aos autos às fls. 40/43 (Contrato 
Social),  o  sócio  José  Carlos  Corrêa  seria  sócio-administrador  da 
empresa executada desde 02 de abril de 2000. 
A dívida  objeto da referida execução fiscal é relativa às anuidades de 
2005 a 2009, de acordo com o constante na Certidão da Dívida Ativa 
de fl.  16.  Portanto, corresponde ao período em que o referido sócio 
estava sob o comando da empresa executada. Assim, havendo indícios 
de dissolução irregular da empresa executada, o sócio-gerente poderá 
ser incluído no polo passivo da presente execução.
Conclusão
Posto isso, dou provimento ao presente agravo, consoante o art. 557, § 
1º-A, do CPC, para determinar a inclusão do sócio-gerente da empresa 
executada no polo passivo desta Execução Fiscal.
Arquivem-se, após a baixa.
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P.I.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.009800-2
Nº CNJ :0009800-74.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :DOM  IMPORT  RIO  2002 

DISTRIBUIDORA LTDA E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200651015152595)

D E C I S Ã O
Relatório
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO/FAZENDA 
NACIONAL (Exequente) contra decisão interlocutória que determinou 
a  exclusão  da  sócia  Larissa  Lopes  de  Oliveira  do  polo  passivo  da 
presente execução fiscal.
O  juízo  de  primeiro  grau,  como  razões  de  decidir,  assentou  que  a 
requerente é sócia minoritária da empresa executada e não consta como 
sócia-administradora e, ademais, o débito estaria parcelado. 
 Em suas razões, a agravante sustenta, em linhas gerais, que a sócia em 
questão integrava o quadro societário e exercia a gerência à época dos 
fatos  geradores.  Aduz,  ainda,  que  segundo  entendimento 
jurisprudencial  do STJ,  a  não localização de empresa  executada em 
endereço cadastrado junto ao Fisco ou constante do Contrato Social 
representa  indício  de  dissolução  irregular,  o  que  possibilita  o 
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. 
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo.
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557, do 
Código de Processo Civil.
De fato,  foram realizadas diversas  tentativas  de localizar  a  empresa 
executada e seus bens, mas o mandado retornou sem cumprimento.
Sendo  assim,  a  frustração  na  tentativa  de  citação  não  se  deu  por 
equívoco quanto ao endereço da empresa, donde se presume que, se o 
endereço  é  aquele  mas  o  estabelecimento  lá  não  se  encontra,  teria 
havido a dissolução irregular da sociedade em comento.
Caracterizado  o  indício  de  irregularidade  no  encerramento  da 
executada, cabível o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, 
uma vez que persiste a obrigação de pagamento do débito pelos sócios, 
já que não foram encontrados bens em nome da sociedade.
Conforme  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a 
responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado só ocorrerá quando a obrigação tributária 
for resultante de algum ato por eles praticados com excesso de poderes 
ou infração à lei, contrato social ou estatuto ou, ainda, no caso de ter 
havido dissolução irregular da sociedade, o que já configura, por si só, 
uma  infração  a  deveres  legais.  Isso  significa  dizer  que  a 
responsabilidade  não  é  automática,  mas  sim  dependente  do 
estabelecimento de uma causalidade entre o débito tributário surgido e 
alguma  conduta  do  sócio-gerente  no  sentido  da  prática  de  ato 
estipulado no artigo, que se configura, pois, como ato ilícito.

Nesse  diapasão  decidiu  o  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  in 
verbis:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  REDIRECIONAMENTO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  SÓCIO-GERENTE.  POSSIBILIDADE. 
CERTIDÃO  DO  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  COMPROVAÇÃO  DE 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. 1. A orientação da  
Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a Execução  
Fiscal foi promovida apenas contra pessoa jurídica e, posteriormente,  
redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão  
de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o referido sócio agiu  
com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou  
que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135  
do CTN. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que  
a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, atestando que a empresa 
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos  
da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o  
redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Precedentes do  
STJ.  3.  Recurso Especial provido.  (RESP 201001902583,  HERMAN  
BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE  DATA:04/02/2011.)
(grifos nossos)
De acordo  com o  documento  acostado  aos  autos  às  fls.38,  a  sócia 
Larissa  Lopes  de Oliveira  seria  sócia-gerente  da empresa executada 
desde 31 de outubro de 2001. 
A dívida  objeto da referida execução fiscal é relativa aos anos de 2003 
e 2004, de acordo com o constante na Certidão da Dívida Ativa de fls. 
23/34. Portanto, corresponde ao período em que a referida sócia estava 
sob  o  comando  da  empresa  executada.  Assim,  havendo  indícios  de 
dissolução irregular da empresa executada, a sócia-gerente poderá ser 
incluída no polo passivo da presente execução.
Por  derradeiro,  insta  ressaltar  que,  como  bem  salientado  pela 
agravante,  o  parcelamento  do  débito  não  é  causa  que  autorize   a 
exclusão do nome do sócio-gerente do polo passivo da execução fiscal.
Conclusão
Posto isso, dou provimento ao presente agravo, consoante o art. 557, § 
1º-A, do CPC, para determinar a reinclusão da sócia-gerente Larissa 
Lopes  de  Oliveira  da  empresa  executada  no  polo  passivo  desta 
Execução Fiscal.
Arquivem-se, após a baixa.
P.I.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014200-3
Nº CNJ :0014200-34.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

THEOPHILO MIGUEL
AGRAVANTE :SHOES FOR LESS COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA
ADVOGADO :ANTONIO WANIS FILHO E OUTRO
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200451015211864)

D E C I S Ã O
Relatório
Cuida-se de Agravo de Instrumento, aparelhado com pedido de medida 
liminar,  interposto  por  SHOES  FOR  LESS  COMÉRCIO  DE 
CALÇADOS  LTDA  contra  decisão  que  determinou  a  penhora  de 
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dinheiro, via BACEN-Jud, nos termos do art. 655-A do CPC, nos autos 
da execução fiscal proposta pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL.
Sustenta a Agravante, em linhas gerais, que a decretação de penhora de 
ativo financeiro, em instituição bancária, com espeque no art. 655-a do 
CPC,  foi  equivocada,  uma  vez  que  as  dívidas  decorrentes  das 
inscrições  que  compõe  a  cobrança  executiva  estariam  parceladas, 
estando   agravante  em  dia  com  as  mensalidades  do  Parcelamento 
Simples Nacional até 30/11/2011.
Na decisão ora agravada fora assentada a tese da plena aplicabilidade 
do  art.  655-A  do  CPC,  já  que  presentes  os  pressupostos  legais,  a 
autorizar  a  penhora  on  line  de  dinheiro  depositado  em  instituição 
financeira, por intermédio do sistema BACEN-Jud.
No que interesse  ao exame  do presente  agravo  de instrumento,  é o 
relatório.
Fundamentação
O presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo. 
Passo a decidir o presente recurso na forma autorizadora do art. 557 do 
Código de Processo Civil.
O ponto fundamental,  no presente caso,  reside em saber se de fato, 
como  alegado  pelo  recorrente,  os  débitos  referentes  as  quatro 
inscrições em dívida ativa,  objeto da cobrança fiscal,  estão com sua 
exigibilidade  suspensa  em  função  de  adesão  ao  Programa  de 
Parcelamento do Simples Nacional. 
No  que  tange  aos  créditos  tributários  objeto  de  execução  fiscal,  a 
adesão a programa de parcelamento  tem o condão de paralisar  essa 
execução,  por  conta  da  suspensão  da  exigibilidade  dos  mesmos, 
conforme  norma  insculpida  no  art.  151,  VI  do  Código  Tributário 
Nacional. 
Compulsando os autos, mormente pela análise do documento de fls. 
228/229,  datado de 07/07/2011,  infere-se que as referidas  inscrições 
estão com a exigibilidade suspensa em virtude de parcelamento.
No caso dos presentes autos,  o juízo de primeiro grau entendeu por 
bem determinar a penhora de dinheiro, mediante bacenjud, na conta da 
executada.
Tudo indica, todavia, que posicionamento adotado na decisão agravada 
vai de encontro à orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça. 
Com  efeito,  no  julgamento  do  REsp  200602601203  (DJE  de 
23/04/2009), a Corte Superior assentou que suspensa a exigibilidade do 
crédito pela adesão ao Parcelamento, veda-se a realização posterior de 
atos constritivos, dentre os quais a penhora. A Propósito, vale conferir 
a ementa do citado julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE 
FATURAMENTO  –  ADMISSIBILIDADE  APENAS  EM 
HIPÓTESES  EXCEPCIONAIS  –  ADESÃO  AO  PAES  –  LEI  N. 
10.684/2003 – PENHORA POSTERIOR – DESCONSTITUIÇÃO . 1. 
Na linha da jurisprudência firmada nesta Corte, admite-se a penhora 
sobre o faturamento da empresa somente em situações excepcionais, as 
quais  devem ser  avaliadas  pelo magistrado  à  luz  das  circunstâncias 
fáticas  apresentadas  no  curso  da  execução  fiscal,  o  que  ocorreu  na 
hipótese.  2.  Suspensa  a  exigibilidade  do  crédito  pela  adesão  ao 
Parcelamento Especial de que cuida a Lei n. 10.684/2003, veda-se a 
realização posterior de atos constritivos, dentre os quais a penhora. 3. 
Recurso especial provido. (RESP 200602601203, ELIANA CALMON, 
STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/04/2009.) (grifos nossos)
Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Tribunal Regional 
Federal da 2a Região, conforme o julgado, in verbis: 
AGRAVO  INTERNO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  SOBRE 
FATURAMENTO. ADMISSIBILIDADE APENAS EM HIPÓTESES 
EXCEPCIONAIS.  ADESÃO  AO  PAES.  LEI  N.  10684/2003. 
PENHORA POSTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO. 1. É cediço que a 
execução  deve  se  realizar  do  modo  menos  gravoso  possível  para  o 
executado, mas sempre em favor do credor. 2. A penhora em dinheiro 
através do sistema BACENJUD, traduz-se no melhor mecanismo para 
viabilizar a efetiva realização do direito de crédito, tendo em vista que 

afasta a demora e o custo do procedimento destinado à transformação 
de bem penhorado -  o  imóvel,  p.ex.  -  em dinheiro.  Tal  mecanismo 
permite,  inclusive,  garantir  a  exata  quantia  necessária  à  plena 
satisfação do credor, restando para o executado, tão somente, o dever 
de pagar (CPC, art. 652). 3. A atual redação do art. 655 do CPC, após a 
alteração promovida pela Lei nº 11.383/2006, que institui a ordem dos 
bens a ser observada na penhora, de acordo com o princípio da menor 
onerosidade para o devedor, prevê, em seu inciso I, ou seja, o primeiro 
na ordem da menor onerosidade, a penhorabilidade do “dinheiro, em 
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. Assim, 
a aplicação da penhora on-line sobre ativos financeiros do devedor, no 
limite  do  valor  executado,  não  ofende  o  referido  princípio. 
Precedentes: STJ - AgRg no Ag 1230232/RJ; AgRg no REsp 1189114/
SP. 4. Entretanto, conforme documentos acostados aos autos, verifica-
se que o executado, ora agravante, informa ter aderido ao parcelamento 
instituído pela Lei  nº 11.345/2006,  juntando cópia de pagamento de 
parcela  referente  a  outubro  de  2007.  A informação  da  mencionada 
adesão foi  corroborada pela Fazenda Nacional (fls.  68-70). Aliada a 
isso, a Fazenda Nacional requereu a suspensão do feito por 180 (cento 
e oitenta) dias. 5. Constam nos autos (fls. 121-125), cópias de guias de 
recolhimento - DARF'S, referentes ao período de 11/2007 a 11/2009, 
denotando que a agravante vem adimplindo suas obrigações, referentes 
à adesão aos parcelamentos em comento. 6. Entendo que, in casu, não 
se justifica o gravame financeiro determinado pelo Juízo. Prescreve o 
art.  151,  do CTN,  verbis:  “Art.  151.  Suspendem a exigibilidade  do 
crédito  tributário:(omissis)  VI  -  o  parcelamento.  (AC)  (Inciso 
acrescentado conforme determinado na Lei Complementar nº 104, de 
10.1.2001, DOU 11.1.2001).” 7. O parcelamento afasta a aplicação de 
qualquer  constrição  ao  executado  quando  regularmente  cumprido. 
Precedentes  do  STJ:  REsp  905357/SP  -  Rel.  Ministra  ELIANA 
CALMON  -  Dje  23.04.2009;  REsp  824892/RS  -  Rel.  Ministra 
ELIANA CALMON - DJe 23/10/2008). 8. Portanto, entendo que não 
se  mostra  razoável  a  manutenção  da  constrição  nas  contas  da 
agravante,  eis  que  resta  demonstrada  a  adesão  da  executada  ao 
programa de parcelamento e o adimplemento do mesmo, de modo a 
fundamentar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em 
exame, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. 9. 
Agravo conhecido e provido. (AG 200902010184647, Desembargador 
Federal  JOSE  FERREIRA  NEVES  NETO,  TRF2  -  TERCEIRA 
TURMA  ESPECIALIZADA,  E-DJF2R  -  Data::06/12/2010  - 
Página::243/244.) 9grifos nossos)
Diante desse quadro, observa-se nitidamente que a decisão agravada 
encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Conclusão
Ante o exposto,  dou provimento ao presente agravo de instrumento, 
nos  termos  do  art.  557,  §1º-A  do  CPC  para  reformar  a  decisão 
agravada, a fim de determinar o desbloqueio dos valores penhorados 
nas contas da agravante.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

BOLETIM: 119471    
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AGRAVANTE :EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICACOES S/A - 
EMBRATEL

ADVOGADO :MARCOS ANDRE VINHAS CATAO E 
OUTROS

ADVOGADO :RONALDO REDENSCHI
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200951010082610)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, 
interposto de decisão que indeferiu  o pedido de tutela antecipada nos 
autos da ação ordinária onde se discute a limitação do PAT previsto na 
Lei 6.321/76, bem como Portaria Interministerial 326/77 e IN 267/02..
A  parte  agravada,  após  regularmente  intimada,  apresentou 
contrarrazões,  pugnando,  em  linhas  gerais,  pelo  improvimento  do 
recurso (fls. 241/247).
Relatei. Decido.
Pela petição de fls. 251/252, noticia a agravante que “”foi publicada no 
Diário  Oficial  a  sentença  proferida  nos  autos  da  referida  ação  
ordinária, julgando parcialmente procedente o pedido postulado pela  
PETICIONÁRIA,  configurando-se,  portanto,  a  perda  de  objeto  do  
presente Agravo de Instrumento.”.
Desse modo, segue-se a conclusão de que o presente agravo perdeu seu 
objeto, já que as partes não se encontram mais sob égide de decisão 
precária,  mas,  sim,  sujeita  aos  efeitos  de  provimento  jurisdicional 
definitivo.  Destarte,  a  superveniência  de  sentença  de  mérito,  torna 
despicienda discussão a  respeito  de medidas  de natureza provisória, 
sejam elas cautelares ou antecipatórias, anteriormente requeridas.
Neste sentido,  orienta o entendimento jurisprudencial  que emana do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  valendo,  por  todos,  invocar  os 
fundamentos  contidos  no  voto  do  Exmo.  Sr.  Min.  Teori  Albino 
Zavascki, ao julgar o REsp. nº 818.169/CE, verbis:
“(...)
1. Há uma questão preliminar a ser examinada. Conforme salientado,  
o presente recurso especial ataca acórdão do TRF da 5ª Região que,  
reformando  decisão  do  juiz  de  primeiro  grau,  indeferiu  a  liminar  
pleiteada em mandado de segurança.  Ocorre que, no interregno da 
tramitação deste recurso, sobreveio sentença definitiva concedendo a  
ordem. Nessas circunstâncias, está prejudicada, no meu entender, a  
discussão a respeito da liminar, o que determina o não-conhecimento  
do presente recurso. Com efeito, veja-se.
2. As medidas liminares, tanto as antecipatórias quanto as tipicamente 
cautelares,  são  provimentos  jurisdicionais  com  características  e  
funções especiais. São editados em situações peculiares de ocorrência  
ou  de  iminência  de  risco  ou  de  perigo  de  dano  ao  direito  ou  ao 
processo. Justamente em razão da urgência, são medidas tomadas à  
base de juízo de verossimilhança, que, por isso mesmo, se revestem de  
caráter precário, não fazem coisa julgada e podem ser modificadas ou 
revogadas a qualquer tempo. Elas exercem, no contexto da prestação  
jurisdicional,  uma função de caráter  temporário,  vigorando apenas 
pelo período de tempo necessário à preparação do processo para o  
advento de outro provimento, tomado à base de cognição exauriente e 
destinado a dar tratamento definitivo à controvérsia.
3.  É  importante  realçar  esse  aspecto:  as  medidas  liminares  
desempenham no processo uma função essencialmente temporária. Ao  
contrário dos provimentos finais (sentenças), que se destinam a trazer  
soluções com a marca da definitividade, as liminares são concedidas  
em  caráter  precário  e  com  a  vocação  de  vigorar  por  prazo  
determinado. É o que já ensinava Calamandrei, em seu conhecido e  
didático  estudo  sobre  as  medidas  cautelares:  "temporal  es,  
simplesmente, lo que no dura siempre; lo que, independientemente de  

que sobrevenga otro evento,  tiene por si  mismo duración limitada; 
provisorio es, em cambio, lo que está destinado a durar hasta tanto  
que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en espera del cual el  
estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio " (...).  
Teniendo presentes estas distinciones de terminología, la calidad de  
provisoria  dada  a  las  providencias  cautelares  quiere  significar  en  
sustancia lo siguiente: que los efectos jurídicos de las mismas no sólo  
tienen  duración  temporal  (...),  sino que tienen duración limitada a  
aquel periodo de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de  
la  providencia  cautelar  y  la  emanaciona  de  otra  providencia  
jurisdicional,  que,  en  la  terminología  común,  se  indica,  en  
contraposición a la calificación de cautelar dada a la primera, con la  
calificación  de  definitiva  .  La  provisoriedad  de  las  providencias  
cautelares sería, pues, un aspecto y una consecuencia de una relación  
que  tiene  lugar  entre  los  efectos  de  la  providencia  antecedente  
(cautelar) y los de la providencia subsiguiente (definitiva), el inicio de 
los  cuales  señalaria  la  cesación  de  los  efectos  de  la  primera"  
(CALAMANDREI,  Piero.  Introducción  al  estudio  sistemático  de las  
providencias cautelares . Trad. de Santiago Sentis Melendo, Buenos  
Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, p. 36). Convém anotar 
que,  no  entendimento  de  Calamandrei,  uma  das  espécies  do  que  
denomina  de  medida  cautelar  está  a  medida  que  antecipa 
provisoriamente  providências  relacionadas  com  o  mérito  (tutela  
antecipatória), "...destinada a durar hasta el momento en que a esta  
regulación provisoria de la relación controvertida se sobreponga la  
regulación de carácter estable que se puede conseguir a través  del 
más lento proceso ordinario" (op. cit., p. 59).
O signo da temporariedade das medidas liminares decorre, portanto,  
do necessário vínculo de referência e de dependência que guardam em 
relação aos provimentos de tutela definitiva, cujos efeitos ela antecipa 
provisoriamente.  É  a  tutela  definitiva,  com  a  qual  mantêm elo  de  
referência,  que demarca  a função  e  o  tempo de duração  da tutela  
provisória. Isso significa que,  em relação às liminares,  o marco de  
vigência situado no ponto mais longínquo no tempo é justamente o do 
advento de uma medida com aptidão de conferir tutela definitiva.
4. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida  
liminar. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, tenha ele 
atendido ou não ao pedido do autor  ou simplesmente  extinguido o  
processo sem exame do mérito. Procedente o pedido, fica confirmada  
a liminar anteriormente concedida bem como viabilizada a imediata  
execução provisória (CPC, art. 520, VII).
Improcedente  a  demanda ou extinto o processo sem julgamento de  
mérito, a liminar fica automaticamente revogada, com eficácia ex tunc  
(súmula do 405 do STF), ainda que silente a sentença a respeito. A  
partir de então, novas medidas de urgência devem, se for o caso, ser  
postuladas no âmbito do próprio sistema de recursos, seja a título de 
efeito  suspensivo,  seja  a  título  de  antecipação  da  tutela  recursal,  
medidas que são cabíveis não apenas em agravo de instrumento (CPC, 
arts.  527,  III  e  558),  mas  também em apelação  (CPC,  art.  558,  §  
único)  e,  como  medida  cautelar,  em  recursos  especiais  e  
extraordinários  (Regimento Interno do STF,  art.  21,  IV;  Regimento 
Interno  do  STJ,  art.  34,  V).  Conseqüentemente,  a  superveniente  
sentença  julgando a  causa  torna inútil  qualquer discussão  sobre o  
cabimento ou não da liminar, ficando prejudicado o objeto de eventual 
recurso sobre a matéria. Caminha nesse sentido a jurisprudência do  
STJ, como nos seguintes precedentes desta Corte:
"PROCESSO CIVIL – RECLAMAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA –  
POSTERIOR SENTENÇA DE MÉRITO – PREVALÊNCIA.
1.  O  juízo  provisório  outorgado  por  liminar  ou  tutela  antecipada,  
oriundo  de  Tribunal  ou  por  ele  chancelado,  não  perde  a  natureza  
jurídica de precariedade, sendo substituído inteiramente pela sentença  
de mérito, após cognição exauriente.
2. Teoria da hierarquia que ofende a lógica do sistema e aprofunda a  
hierarquização objetiva no âmbito do Poder Judiciário, aspecto que a  
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nova tendência do processo pretende atenuar. (...)" (RCL 1.444/MA, 1ª  
Seção, Min. Eliana Calmon, DJ de 19.12.2005)
"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO 
ESPECIAL.  RECURSO  SOBRE  MEDIDA  ANTECIPATÓRIA  DE 
TUTELA.  SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA  JULGANDO  A 
CAUSA. PERDA DE OBJETO.
1. Perde objeto o recurso relativo à antecipação da tutela quando a  
sentença  superveniente  (a)  revoga,  expressa  ou  implicitamente,  a  
liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência  
ou de extinção do processo sem julgamento de mérito), ou, (b) sendo  
de  procedência  (integral  ou  parcial),  tem aptidão  para,  por  si  só,  
irradiar  os  mesmos  efeitos  da  medida  antecipatória.  Em  qualquer  
dessas situações, o provimento do recurso relativo à liminar não teria 
o condão de impedir o cumprimento da sentença superveniente.
2. No caso concreto, a liminar sustou a exigibilidade do tributo e esse  
mesmo efeito é produzido pela sentença de procedência parcial, que  
não tem efeito suspensivo.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento"  (AgRg  no  RESP 
506.887/RS, 1ª Turma, Min. Teori Zavascki, DJ de 07.03.2005)
"PROCESSO  CIVIL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA 
DE OBJETO - (...) 2. Prolatada sentença de mérito, perde o objeto o 
agravo  de  instrumento  interposto  da  decisão  que  concede  ou  nega 
antecipação  de  tutela  ou  medida  liminar.  (...)  7.  Recurso  especial  
improvido" (RESP 651.275/RN, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de  
29.11.2004)
"PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
JULGAMENTO  DE  MÉRITO  DO  WRIT.  CONCESSÃO  DA  
SEGURANÇA.  PERDA  DE  OBJETO  DO  RECURSO  ESPECIAL 
MANIFESTADO  CONTRA  ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  AGRAVO 
INTERPOSTO CONTRA  O DEFERIMENTO DA LIMINAR INITIO 
LITIS.
A prolação de sentença de mérito na ação mandamental originária,  
revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o  
deferimento da liminar initio litis. Precedentes jurisprudenciais desta  
Corte: RMS 17242/SP, RESP 585071/PE, RMS 8303/SP, RMS 12.012/
SP  e  ROMS  10889/MG.  Recurso  especial  prejudicado"  (RESP 
720.358/CE,  2ª  Turma,  Min.  Francisco  Peçanha  Martins,  DJ  de  
19.09.2005)
"Direito  processual  civil.  Recurso especial.  Ação cautelar.  Decisão  
interlocutória. Sentença proferida. Recurso prejudicado. Perde objeto  
o  recurso  especial  que  pretendia  discutir  decisão  concessiva  de  
liminar  em ação  cautelar  em razão  da  superveniência  de  sentença 
julgando improcedente o pedido.  Recurso especial prejudicado pela  
perda do objeto" (RESP 615.466/SP, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi,  
DJ de 30.05.2005)
"RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  E  ARRESTO.  
TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA NA JUSTIÇA FEDERAL.  
MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. ADVENTO 
DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL, JULGANDO  
IMPROCEDENTE A  AÇÃO DECLARATÓRIA  DE NULIDADE DE 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E REVOGANDO, ÀS EXPRESSAS,  
A TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PREJUDICADO, AINDA QUE 
A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA TENHA SIDO 
RECEBIDA  NO  DUPLO  EFEITO.  Não  restabelece  a  tutela 
antecipatória, expressamente revogada na sentença de improcedência,  
o fato de a apelação a ela interposta ter sido recebida nos dois efeitos.  
Recurso  tido  por  prejudicado"  (RESP  145.676/SP,  4ª  Turma,  Min.  
Barros Monteiro, DJ de 19.09.2005)
"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. PROLAÇÃO 
DE  SENTENÇA  DE  MÉRITO.  RECURSO  RELATIVO  AO 
PROVIMENTO LIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1.  Torna-se  prejudicado  o  recurso  interposto  contra  decisão 

concessiva de tutela antecipada, quando sobrevém sentença de mérito  
de  improcedência  ou  de  extinção  do  processo  sem  julgamento  do 
mérito,  ou  ainda  de  procedência,  que  seja  atacada  por  recurso  
recebido  apenas  no  efeito  devolutivo.  Neste  caso,  o  provimento  do 
recurso relativo à liminar antecipatória não tem o condão de impedir  
a  exeqüibilidade  da  sentença  de  mérito,  não  subsistindo,  portanto,  
interesse jurídico em sua apreciação.
2.  Agravo  regimental  desprovido"  (AgRg  no  RESP  590.699/RJ,  5ª  
Turma, Min. Laurita Vaz, DJ de 20.03.2006)
"EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. Sobrevindo sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido,  
não há mais razão para se discutir a tutela antecipada.
5.  Embargos  de  declaração  rejeitados."  (EDAGA  183.562/RJ,  6ª  
Turma, Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 18.12.2001)
5.  Convém salientar,  por outro lado,  que a execução provisória da 
sentença não constitui quebra de hierarquia ou ato de desobediência a  
anterior decisão do Tribunal que tenha indeferido a liminar. Liminar e  
sentença, já se disse, são provimentos com natureza, pressupostos e  
finalidades distintas e com eficácia temporal em momentos diferentes.  
A  liminar,  tomada  à  base  de  cognição  sumária,  tem  eficácia  
temporária, que se esgota com o advento da sentença; esta, editada à  
base  de  cognição  exauriente,  se  destina  a  dar  solução  ao  litígio.  
Assim, o provimento a respeito da liminar, deferindo-a ou indeferindo-
a, mesmo quando editado por tribunal, não inibe a prolação e nem 
condiciona  o  resultado  da  sentença  definitiva,  como  também  não 
retira  dela  a  eficácia  executiva  conferida  em  lei.”  (STJ,  REsp.  
818.169/CE,  1a Turma,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  DJ  de  
15.05.2006)
Diante  do  exposto,  evidenciada  a  inutilidade  de  qualquer  discussão 
acerca do cabimento ou não do provimento liminar recorrido,  julgo 
prejudicado o recurso com base na dicção do art. 557 do CPC c/c art. 
44, § 1o, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
Publique-se e intime-se.
Decorrido,   in  albis,  o  prazo recursal,  encaminhem-se os  autos  ao  
M.M.  Juízo  a  quo,  dando-se  baixa  na  distribuição  com as  devidas 
cautelas (art. 210 do Regimento Interno TRF/ 2ª Região).
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
THEOPHILO MIGUEL
Juiz Federal Convocado -  Relator

BOLETIM: 119472    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002928-4
Nº CNJ :0002928-43.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RENATO  CESAR  PESSANHA  DE 
SOUZA

AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRAVADO :GUYS AND DOLLS BOUTIQUE LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :SEGUNDA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200451015315931)

DECISÃO
 Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/
FAZENDA  NACIONAL,  em face  da  decisão  de  fls.  122/123,  que 
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indeferiu a inclusão no pólo passivo de Luiz de Freitas Machado Júnior 
e Marine Securities Limited e determinou que fosse expedido mandado 
de citação em desfavor de Guys and Dolls Boutique Ltda, na pessoa do 
representante legal Lúcio Flávio Dias, no endereço indicado às fls.13. 
Na presente questão, em grau de 1ª Instância, objetivava a exequente a 
inclusão no polo passivo de Marine Securities Limited e de Luiz de 
Freitas  Machado  Junior,  este  último  em  função  da  mera  falta  de 
pagamento do tributo devido, e da dissolução irregular da sociedade 
devedora.
Em suas razões, sustenta a agravante que no presente caso, a decisão de 
piso,  ao indeferir  a inclusão das pessoas citadas no polo passivo da 
presente execução fiscal provoca inegável dano à União, pois paralisa a 
execução fiscal, permite a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal 
e  possibilita  às  pessoas  citadas  a  transferência  de  bens  do  seu 
patrimônio, de forma a frustrar a futura satisfação do crédito tributário. 
Por  fim,  requer  que  seja  conhecido  e  provido  o  presente  recurso, 
reformando-se a decisão agravada, de modo que os nomes de Luiz de 
Freitas Machado Junior, Lucio Flavio Dias e Marine Securities Limited 
passem a fazer parte do polo passivo da presente ação e da própria 
CDA.
Despacho  postergando  a  apreciação  do  pedido  de  efeito  suspensivo 
após a efetivação do contraditório (fls.212).
Intimada a se manifestar sobre a informação de fls.213, a Agravante 
requereu  a  intimação  da  agravada  por  edital  (fls.216).  O  que  foi 
cumprido às fls. 218.
Certidão  (fls.220),  declarando  o  decurso  do  prazo  legal,  sem  que 
houvesse manifestação da parte agravada.
Neste Tribunal Regional,  o Ministério Público Federal  (fls.223/224), 
informa a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção.
 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, cabe esclarecer que não consta da petição (fls.  31/32 – 
neste Tribunal fls.178/179), que originou a decisão agravada, o pedido 
de redirecionamento da execução para o sócio Sr. Lúcio Flávio Dias, o 
que faz com que fique prejudicada a apreciação do citado pedido, posto 
que é  vedado às partes inovar na seara recursal, nos termos do art. 264 
do CPC, sob pena de indevida supressão de instância.
O  deferimento  do  efeito  suspensivo  ao  agravo  de  instrumento,  na 
forma do art.  558 do CPC, não deve ser prodigalizado, devendo ser 
mantida a decisão de primeiro grau sempre que não haja desrespeito à 
lei  e  não  seja  teratológica.  Isto  evita  a  mera  substituição  de  uma 
decisão  monocrática  por  outra,  mormente  num momento  processual 
onde  estão  presentes  a  provisoriedade  e  superficialidade  que 
caracterizam a tutela de urgência.
Cabe ressaltar que somente nos casos de decisão a quo suscetível de 
causar à parte lesão grave e de difícil reparação, deve ser conhecido o 
agravo de instrumento.
Da responsabilidade tributária. Art. 135, III, CTN. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que 
a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado só ocorrerá quando a obrigação tributária 
for resultante de algum ato por eles praticado com excesso de poderes 
ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Isso significa dizer que a 
responsabilidade  não  é  automática,  mas  sim  dependente  do 
estabelecimento de uma causalidade entre o débito tributário surgido e 
alguma  conduta  do  sócio-gerente  no  sentido  da  prática  de  ato 
estipulado no artigo, que se configura, pois, como ato ilícito.  
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO 
SÓCIO-GERENTE.ARTIGO 135, III, DO CTN. PRECEDENTES.
1. A imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN 
não  está  vinculada  apenas  ao  inadimplemento  da  obrigação  
tributária,  mas à configuração das demais  condutas  nele descritas:  
práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato  

social ou estatutos.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 111.926-
PR, a Primeira Seção deste Tribunal firmou o entendimento de que a 
norma inserta no art. 23, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 7.661/45 
(Lei  de  Falências)  não  se  estende  ao  concordatário,  não  cabendo 
interpretá-la extensivamente com suporte nas disposições do art. 112, 
II, do Código Tributário Nacional. 
2.  Recurso  especial  conhecido  e  provido  em  parte.  (STJ  –  Resp 
209322/RS  (1999/0028404-6)  –  2ª  T.  –  Rel.  Min.  João  Otávio  de 
Noronha – DJ 05.09.2005 – p. 330 – destaques nossos).
Porém, essa interpretação se enquadra nas situações em que não houve 
qualquer procedimento administrativo da Fazenda Pública no tocante à 
inclusão  do  sócio  (gerente,  diretor)  como  responsável  pelo  crédito 
tributário. Isto é, naqueles casos em que todo o curso do procedimento 
administrativo é voltado para a apuração da responsabilidade da pessoa 
jurídica, com a consequente emissão da certidão de dívida ativa apenas 
no nome desta, mas a Fazenda Pública, ao ingressar com a execução 
fiscal, elenca no polo passivo não apenas a empresa, mas também seus 
diretores  ou  administradores;  ou  então,  em  outra  hipótese  muito 
comum, na qual a execução fiscal é proposta em face apenas da pessoa 
jurídica, mas, no curso do processo, em razão de não ter sido localizada 
a devedora, o exequente requer a inclusão no polo passivo dos sócios, 
que não constam da certidão de dívida ativa. 
Ressalta-se  que,  a  não  localização  da  empresa  executada  no  seu 
endereço  denota  indício  de  dissolução  irregular,  o  que  permite  o 
redirecionamento fiscal à pessoa do sócio-gerente.
A  matéria  encontra-se  pacificada  no  âmbito  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, com a edição do Verbete nº 35, da sua Súmula de 
Jurisprudência. Verbis: 
“Presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que  deixar  de
funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para 
o sócio-gerente”.
Expedido o Mandado de citação em nome da empresa GUYS AND 
DOLLS BOUTIQUE LTDA, no endereço Rua Caroen, 11, sala 304, 
Penha  Circular/RJ,  restou  consignado  pelo  oficial  responsável  pela 
diligência,  que o porteiro do edifício, Sr. Paulo Calixto, informou que 
a  sala  304,  encontrava-se  fechada  há  mais  de  um ano,  e   que  ele 
desconhecia o novo endereço da citanda (fls. 196-verso).
Foi determinada a citação da empresa em nome do sócio  Lúcio Flávio 
Dias, sendo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, às fls. 127- verso, 
que o referido sócio não foi localizado no endereço Rua Dona Lúcia, 
15, Apto 215, Centro/RJ, bem como que segundo informações da  Sra 
Bianca, vizinha da casa ao lado “o citando havia se mudado há algum 
tempo”.
Assim,  inconteste  o  encerramento  irregular  da  empresa  executada, 
cabível é o redirecionamento da ação executiva para o sócio  Luiz de 
Freitas Machado Júnior e Marine Securities Limited.
Corroboram o entendimento acima, os seguintes julgados:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  REDIRECIONAMENTO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  SÓCIO-GERENTE.  POSSIBILIDADE. 
CERTIDÃO  DO  OFICIAL  DE  JUSTIÇA.  COMPROVAÇÃO  DE 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. 1. A orientação da 
Primeira  Seção do STJ firmou-se no sentido de que,  se a Execução 
Fiscal foi promovida apenas contra pessoa jurídica e, posteriormente, 
redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão 
de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o referido sócio agiu 
com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatuto, ou 
que ocorreu dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135 do 
CTN. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a 
certidão  emitida  pelo  Oficial  de  Justiça,  atestando  que  a  empresa 
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos 
da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o 
redirecionamento  da  execução  para  o  sócio-gerente.  Precedentes  do 
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STJ. 3. Recurso Especial provido.
RESP  201001902583  RESP  -  RECURSO  ESPECIAL  –  1217705 
Relator(a)  HERMAN  BENJAMIN  Sigla  do  órgão  STJ  Órgão 
julgador SEGUNDA  TURMA Fonte DJE DATA:04/02/2011
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.  EXISTÊNCIA 
DE INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. 
SÚMULA N. 435 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 
DESTA  CORTE  NA  HIPÓTESE.  AGRAVO  REGIMENTAL 
PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
1. O Tribunal a quo divergiu do entendimento desta Corte ao deixar de 
reconhecer  a  possibilidade  de  redirecionamento  da  execução  na 
hipótese da existência de indícios de dissolução irregular da sociedade. 
2. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 435, a qual dispõe que: 
"presume-se  dissolvida  irregularmente  a  empresa  que  deixar  de 
funcionar  no  seu  domicílio  fiscal,  sem  comunicação  aos  órgãos 
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
sócio-gerente". Dessa forma, é de se afastar a incidência da Súmula n. 
7/STJ para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra o 
sócio-gerente.  3.  Constatado  o  indício  de  dissolução  irregular  da 
empresa,  é  ônus  do  sócio  atingido  pelo  redirecionamento  do  feito 
comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder 
na forma do art. 135, III,  do CTN. Precedentes. 4. Agravo regimental 
provido para dar provimento ao recurso especial.
AGRESP 200802123943 AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL – 1091371 Relator(a) MAURO CAMPBELL 
MARQUES  Sigla  do  órgão  STJ  Órgão  julgador  SEGUNDA 
TURMA Fonte DJE DATA:05/11/2010
Importante ressaltar que a 1ª Seção, do Egrégio STJ, no julgamento do 
ERESP 716.412/PR, DJe 22/09/2008, estabeleceu que: 
“O  sócio-gerente  que  deixa  de  manter  atualizados  os  registros 
empresariais  e  comerciais,  em  especial  quanto  à  localização  da 
empresa e à sua dissolução, viola a lei (arts. 1.150 e 1.151, do CC, e 
arts. 1º, 2º, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A não-localização da 
empresa,  em tais  hipóteses,  gera  legítima  presunção iuris tantum de 
dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do gestor, nos termos 
do  art.  135,  III,  do  CTN,  ressalvado  o  direito  de  contradita  em 
Embargos à Execução."
Forçoso reconhecer que difícil é a fixação da data em que se iniciou a 
dissolução irregular,  posto que somente  se  tornou conhecida após a 
juntada da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, informando a 
não localização da empresa.
Isso é corroborado pelos fortes indícios apresentados pela agravante de 
que a saída do sócio Sr. Luiz de Freitas Machado Júnior e a sucessão 
de Atos praticados, acarretaram o ocultamento do patrimônio capaz de 
fazer frente ao débito perante o fisco.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, 
para  determinar o  redirecionamento da ação executiva para os sócios 
Luiz de Freitas Machado Júnior e a Marine Securities Limited, pelos 
motivos acima explicitados.
Decorrido,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com baixa na Distribuição, observadas as cautelas de praxe.
Intime-se.
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2011.
 
RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA
Juiz Federal Convocado
Relator

BOLETIM: 119498    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.001947-3
Nº CNJ :0001947-14.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

SALETE MACCALÓZ
AGRAVANTE :COMPANHIA BRASILEIRA DE 

TRENS URBANOS - CBTU
ADVOGADO :NEI  CALDERON  (RJ002693A)  E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :SEGUNDA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200551015435382)

EMENTA
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
NÃO CONHECIMENTO.
A mens legis do art. 557 do CPC, mercê da redação que lhe foi dada 
inicialmente  pela  Lei  n. 9.139,  de  30/11/1995,  e  depois  pela  Lei 
n. 9.756,  de  17/12/1998,  no  bojo  de  reforma  processual,  objetiva, 
justamente,  a  simplificação,  dinamização  e  celeridade  na tramitação 
dos feitos.
O agravo não é recurso. MOREIRA ALVES bem elucidou a questão, 
asseverando que se trata de meio de integração da vontade do órgão 
colegiado do Tribunal, quando a parte não concordar com a decisão  
monocrática do relator ou do presidente da Corte.
Não  se  está  a  pretender  tornar  a  decisão  monocrática  irrecorrível, 
porque, neste caso, o agravo (se não houver juízo de retratação) é o 
instrumento  jurídico  cabível;  mas,  tão-somente,  dar  cumprimento  à 
finalidade  do  art. 557  –  qual  seja,  a  promoção  da  celeridade  na 
tramitação dos feitos  –,  razão pela qual a aplicação do princípio da 
fungibilidade in casu não pode ser aceita.
Embargos declaratórios não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas:  Decidem  os  membros  da  3ª  Turma  Especializada  do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, não conhecer do 
recurso, na forma do voto da Relatora.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002262-9
Nº CNJ :0002262-42.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

SALETE MACCALÓZ
AGRAVANTE :COOPERATIVA DOS PRESTADORES 

DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - 
COOPCARE

ADVOGADO :LEONARDO  DO  EGITO  COELHO 
(RJ075649) E OUTRO

AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 
NACIONAL

ORIGEM :SEXTA  VARA  FEDERAL  DE 
EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(201051015302250)

EMENTA
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
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NÃO CONHECIMENTO.
A mens legis do art. 557 do CPC, mercê da redação que lhe foi dada 
inicialmente  pela  Lei  n. 9.139,  de  30/11/1995,  e  depois  pela  Lei 
n. 9.756,  de  17/12/1998,  no  bojo  de  reforma  processual,  objetiva, 
justamente,  a  simplificação,  dinamização  e  celeridade  na tramitação 
dos feitos.
O agravo não é recurso. MOREIRA ALVES bem elucidou a questão, 
asseverando que se trata de meio de integração da vontade do órgão 
colegiado do Tribunal, quando a parte não concordar com a decisão 
monocrática do relator ou do presidente da Corte.
Não  se  está  a  pretender  tornar  a  decisão  monocrática  irrecorrível, 
porque, neste caso, o agravo (se não houver juízo de retratação) é o 
instrumento  jurídico  cabível;  mas,  tão-somente,  dar  cumprimento  à 
finalidade  do  art. 557  –  qual  seja,  a  promoção  da  celeridade  na 
tramitação dos feitos  –,  razão pela qual a aplicação do princípio da 
fungibilidade in casu não pode ser aceita.
Embargos declaratórios não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas:  Decidem  os  membros  da  3ª  Turma  Especializada  do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, não conhecer do 
recurso, na forma do voto da Relatora.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
SALETE Maria Polita MACCALÓZ
Relatora

BOLETIM: 119501    

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.020678-1
Nº CNJ :0020678-86.2008.4.02.5101
RELATORA :JUIZA  FEDERAL  CONVOCADA 

SANDRA CHALU BARBOSA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :ALBERTO DE MATTOS SALGUEIRO
ADVOGADO :ALBERTO DE MATTOS SALGUEIRO
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200851010206781)

EMENTA
TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA  JÁ  PAGO  PELO 
CONTRIBUINTE.  CONSTRANGIMENTO.  COBRANÇA.  DANO 
MORAL. TAXA SELIC. ART. 573-C DO CPC.
1. Restou devidamente demonstrado,  diante de toda a documentação 
acostada aos autos,  que o imposto objeto de cobrança por meio das 
Notificações  de  Lançamento  de  fls.  12/21  já  havia  sido  pago  pelo 
contribuinte,  o  que,  inclusive,  foi  exaustivamente  delineado  pela 
sentença proferida.
2.  Os danos morais  na sua expressão econômica devem assegurar  a 
justa reparação e a um só tempo vedar o enriquecimento sem causa do 
autor, mercê de considerar a capacidade econômica do réu, por isso 
que se impõe seja arbitrado pelo juiz de forma que a composição do 
dano  seja  proporcional  à  ofensa,  calcada  nos  critérios  da 
exemplariedade e da solidariedade.
3. A cobrança de valores já pagos pelo contribuinte, considerando-se, 
inclusive,  a  relevante  quantia,  motiva  a  presunção da ocorrência  de 
dano moral na pessoa do autor, não tendo o apelante trazido qualquer 
elemento apto a afastá-la.

4 - A quantia fixada mostra-se em plena consonância com a situação 
fática  retratada,  bem  como  com  o  constrangimento  sofrido  pelo 
contribuinte  ao  ser  cobrado  por  um  pagamento  já  efetuado  e 
comprovado.
5 - No caso da taxa SELIC, sua aplicabilidade já foi objeto de decisão 
em sede de Recurso Repetitivo, na forma do art. 543-C, do CPC, REsp 
1.073.846/SP.
6 –Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas, decide a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2a. Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, 
na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente 
julgado.
Rio de Janeiro,  25 de  outubro de 2011. (data do julgamento).
SANDRA CHALU BARBOSA
Juíza Federal Convocada
Relatora

SUBSECRETARIA DA 4A.TURMA ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119343    

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 
1999.51.07.600034-0
Nº CNJ :0600034-70.1999.4.02.5107
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
PARTE 
AUTORA

:AURELIO GOMES FRANCO

ADVOGADO :JORGE LUIZ GONCALVES PORTO E 
OUTRO

PARTE RÉ :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

PARTE RÉ :ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :JULIA VINHAES TORTIMA
PARTE RÉ :JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO
ADVOGADO :LUIZ GUILHERME DE O. MAIA CRUZ 

E OUTRO
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

ITABORAI-RJ
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ 

(9906000341)

D E C I S Ã O
Trata-se  de remessa oficial  da  sentença proferida em ação ordinária 
anulatória de débitos tributários.
A sentença (fls.427/435) julgou procedente, em parte, o pedido inicial, 
condenando  a  União  Federal  a  excluir  Aurélio  Gomes  Santos  dos 
cadastros da Receita Federal como responsável pelos débitos relativos 
às  empresas  C.  Brasil  Baby Modas Ltda.  ME.,  L F Tons e  Efeitos 
Modas  Ltda.  ME.,  Carmen  Brazil  Modas  Ltda.  ME.,  Fabriza 
Confecções Indústria e Comércio Ltda. ME e Lester Confecções Ltda. 
ME,  a  proceder  ao  cadastramento  do  autor  como  sócio  gerente  da 
empresa  Bazar  Império  de Itaboraí  Ltda.,  se  o  único óbice para  tal 
forem os débitos mencionados, extinguiu o processo, sem apreciação 
do mérito, em relação ao Estado do Rio de Janeiro e à Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, com base no disposto no art. 
267, VI do CPC. Por fim, condenou a União Federal ao pagamento das 
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despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% do valor da 
causa,  devidamente  atualizado até  à  data  do efetivo  pagamento,  em 
favor do autor e, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência, 
de mesmo valor, em favor do Estado do Rio de Janeiro.
Em  face  da  remessa  necessária,  os  autos  foram  remetidos  a  este 
Tribunal, sendo recebidos em 26/12/2006(fl.471v).
Manifestação  do  Ministério  Público  Federal  (fl.476/482),  pelo 
improvimento da remessa.
Por força do remanejamento do acervo, os autos foram redistribuídos e 
vieram conclusos em 08 de agosto de 2011 (fl.484).
Dispensada a revisão (art. 44, IX, do Regimento Interno).
É o relatório. Passo a decidir.
A presente ação ordinária objetiva a anulação dos débitos cobrados do 
autor  pela  Receita  Federal,  relacionados  às  fls.  24/27,  como  sócio 
responsável  de diversas  empresas.  O autor afirma  que foi  vítima de 
uma quadrilha que falsificou seus documentos pessoais, utilizando-os 
para abertura de firmas “laranjas”, a fim de praticar fraudes contra a 
Receita Federal,  pelas quais não é responsável. Requer, ainda, o seu 
cadastramento como sócio, junto à Receita Federal, da empresa Bazar 
Império Itaboraí, negado em face dos débitos acima mencionados.
Elaborada  perícia  grafotécnica  (fls.  323/399),  esta  foi  conclusiva 
quanto  à  falsidade  das  assinaturas  tidas  por  efetuadas  pelo  autor, 
apostas  nos  documentos  constitutivos  das  sociedades  descritas  à  fl. 
326.  O il. Magistrado a quo bem decidiu: “Face às conclusões quanto 
à  efetiva  falsidade  das  assinaturas  constantes  nos  contratos  e  nas  
alterações contratuais  das empresas já  mencionadas,  devo concluir  
pela  não  participação  do  Autor  no  quadro  de  sócios  das  mesmas,  
razão pela qual não lhe podem der imputados quaisquer débitos por  
elas  devidos e,  portanto,  natural a  exclusão do nome do autor dos  
cadastros da Receita Federal, quanto a tais débitos” (fl. 434).
Desta forma, correta a sentença ao julgar procedente o pedido, para 
excluir  o  autor  Aurélio  Gomes  Santos,  dos  cadastros  da  Receita 
Federal como responsável pelos débitos relativos às empresas C. Brasil 
Baby Modas Ltda. ME., L F Tons e Efeitos Modas Ltda. ME., Carmen 
Brazil  Modas Ltda.  ME.,  Fabriza  Confecções Indústria  e Comércio 
Ltda.  ME e Lester Confecções Ltda.  ME, bem como a proceder ao 
cadastramento do autor como sócio gerente da empresa Bazar Império 
de Itaboraí Ltda., se o único óbice para tal forem os débitos já citados.
Correta, também, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, 
em relação ao Estado do Rio de Janeiro e à Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro – JUCERJA, faltando-lhe legitimidade para figurar 
no polo passivo da demanda, inexistindo pretensão a ser examinada em 
face delas.
No mesmo  sentido  se  manifestou  o  il.  Representante  do  Ministério 
Público Federal,  nesta  instância,  à  fl.  479,  a  quem peço  vênia para 
transcrever trecho do seu parecer:
“...em face da delimitação da demanda e, sabido que as inclusões do  
Estado do Rio de Janeiro e da JUCERJA na lide deu-se somente em  
face das alegações da União Federal de que o autor teria sido vítima 
de fraudes encetadas por quadrilhas especializadas em promoverem 
alterações  contratuais  em  empresas  com  CPF  de  incautos  e  
assinaturas falsas, razão não há para se admitir a legitimidade dos  
dois entes públicos.
De fato, a demanda em tela não se volta contra os dois entes públicos,  
mesmo sendo a JUCERJA responsável pelos registros das empresas,  
posto que o autor apenas pleiteia a anulação dos débitos constantes  
nos  cadastros  da  Receita  Federal  vinculados  indevidamente  à  sua  
pessoa, bem como o registro perante a Receita Federal da alteração 
contratual relativa a sua empresa, o Bazar Império de Itaboraí Ltda.”
Neste sentido, aliás,  mutatis mutandis, é o seguinte precedente desta 
eg. Corte, in verbis:
“TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA.  COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA DA UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO ESTADO 
DO  RIO  DE  JANEIRO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  VARA  DE 

ORIGEM. A competência tributária em matéria de Imposto de Renda é 
da União Federal  (artigo 153,  inciso III  da Constituição Federal),  
cuja Justiça competente (artigo 109 da Constituição Federal) decidirá  
se  a  exigência  em  debate  é  devida  ou  não.  A  competência  para  
instituir e cobrar o imposto de renda é da UNIÃO. O fato de pertencer  
ao Estado o produto da arrecadação do imposto de renda, incidente  
na fonte,  sobre rendimentos pagos não o torna parte legítima para  
integrar a lide como réu, isoladamente, nem mesmo como litisconsorte  
passivo necessário. Caso o Estado entenda que os valores do imposto  
sobre a renda depositados em Juízo pertencem a ele e não à União,  
deve questionar tal fato em ação própria e não na presente demanda,  
visto que, tal argumento escapa do âmbito deste processo. Os autos  
devem ser remetidos à Vara de origem para análise do mérito.”
(TRF  2ª  Região,  Rel.  Des.  Fed.  Alberto  Nogueira,  APELRE 
200551010119469, DJ de 03/12/2008)
Por fim, deve ser mantida a condenação da União Federal na verba 
sucumbencial,  diante  de  sua  atuação nos autos.  Quando chamada  a 
contestar a ação (fls. 50/54), simplesmente se limitou a afirmar que a 
ação deveria se apontada contra o Estado do Rio de Janeiro, por ser 
este o responsável pelos registros das firmas irregulares, a isto, após ter 
admitido  a  existência  de  fraudes,  já  de  seu  conhecimento.  A 
condenação em 10% do valor da causa, devidamente atualizado até à 
data do efetivo pagamento, não é excessiva, em face do valor atribuído 
à causa – R$1.000,00 e da necessidade de  perícia judicial.
Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, 
nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem, observados os 
procedimentos de praxe.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Relator

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 
2004.51.06.001438-9
Nº CNJ :0001438-38.2004.4.02.5106
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
PARTE 
AUTORA

:SILVERIO HENRIQUES TAVARES 
NETO

ADVOGADO :PAULO CESAR DA ROCHA 
AZEVEDO E OUTROS

PARTE RÉ :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 
PETROPOLIS-RJ

ORIGEM :1A. VARA JUSTIÇA FEDERAL - 
PETROPOLIS/RJ (200451060014389)

D E C I S Ã O
Trata-se  de remessa oficial  da  sentença proferida em ação ordinária 
anulatória  dos  créditos  tributários  consignados  nos  AI’s  nºs 
35.372.402-5 e 35.254.657-3.
A sentença (fls.186/192) julgou procedente o pedido inicial, nos termos 
do art. 269, I do CPC anulando os autos de infração nºs 35.372.402-5 e 
35.254.657-3, declarando nulas as multas aplicadas, determinando que 
o INSS se abstenha de exigir os referidos débitos, condenando o réu ao 
pagamento de honorários de R$500,00 e deferindo a tutela antecipada a 
fim de que seja suspensa a execução fiscal  em apenso (processo nº 
2004.51.06.001457-2).
Em  face  da  remessa  necessária,  os  autos  foram  recebidos  neste 
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Tribunal em 26/05/2009 (fl.207v).
Manifestação  do  Ministério  Público  Federal  (fls.211/215),  pela 
desnecessidade de sua intervenção.
Por força do remanejamento do acervo, os autos foram redistribuídos e 
vieram conclusos em 19 de outubro de 2011 (fl.299).
Por força do remanejamento do acervo, os autos foram redistribuídos e 
vieram conclusos em 08 de agosto de 2011 (fl.326).
Dispensada a revisão (art. 44, IX, do Regimento Interno).
É o relatório. Passo a decidir.
A sentença deve ser mantida. 
Os autos de infração 35.372.402-5 e 35.254.657-3, objeto desta ação, 
foram lavrados em face dos autores, Diretores Presidentes da Fundação 
Municipal  de  Saúde  de  Petrópolis,  à  época  dos  débitos,  por  ter  a 
empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos 
geradores de todas as contribuições previdenciárias (arts. 32, IV, §5º da 
Lei 2.212/91) e por responderem pessoalmente pela multa aplicada.
A  sentença, ao anular os aludidos autos de infração, fundamentou-se 
no fato de que o INSS, ao aplicar as multas, não observou o disposto 
no art. 137 do CNT. Peço vênia para transcrever o seguinte trecho, à fl. 
190:
“Em primeiro lugar  porque os autores,  na época,  eram Diretores da 
Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Petrópolis,  ocupando  cargo  em 
comissão, o que já afasta, por si só, a responsabilização. Em segundo, 
porque não agiram de má-fé.  Isso porque,  é indispensável  frisar,  os 
demandantes  eram Presidente  da  Fundação  Municipal  de  Saúde  de 
Petrópolis,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  merecendo  um 
tratamento  diferenciado  dos  gerentes  de  pessoa  jurídica  de  direito 
privado, que tem por objetivo principal o lucro.”
O art. 41 da Lei 8.212/91 prevê a responsabilidade pessoal do dirigente 
de  órgão  público  pelo  pagamento  da  multa  aplicada  por 
descumprimento da legislação, nos seguintes termos:
“Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, 
estadual, do Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela 
multa  aplicada  por  infração  de  dispositivos  desta  Lei  e  do  seu 
regulamento,  sendo  obrigatório  o  respectivo  desconto  em  folha  de 
pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do 
primeiro pagamento que se seguir à requisição.”
Ocorre que este dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com 
o disposto nos arts. 135 e 137 do CTN, que preveem:
“Art.  135.  São  pessoalmente  responsáveis  pelos  créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III  -  os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado.”
“Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I  -  quanto  às  infrações  conceituadas  por  lei  como  crimes  ou 
contravenções,  salvo  quando  praticadas  no  exercício  regular  de 
administração,  mandato,  função,  cargo  ou  emprego,  ou  no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente 
seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo 
específico:
a)  das  pessoas  referidas  no  artigo  134,  contra  aquelas  por  quem 
respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, 
preponentes ou empregadores;
c)  dos  diretores,  gerentes  ou  representantes  de  pessoas  jurídicas  de 
direito privado, contra estas.”
Portanto,  a  responsabilidade  pessoal  pela  multa  do  art.  41  da  Lei 
8.212/91  somente  pode  ser  imputada  ao  agente  público  se  restar 
comprovado o excesso de mandato e o cometimento de infração com 

dolo ou culpa, o que não se verificou, na espécie.
A propósito, cito as seguintes ementas:
“TRIBUTÁRIO.  AÇÃO ANULATÓRIA.  INSS.  APRESENTAÇÃO 
DE GUIAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. AGENTE POLÍTICO: 
PREFEITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. DEMONSTRAÇÃO 
DA CULPABILIDADE. NECESSIDADE. PRECEDENTE. ART. 41 
DA LEI Nº 8.212/91. ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 9.476/97.
I - "O artigo 137, I, do CTN, exclui expressamente a responsabilidade 
pessoal  daqueles  que  agem  no  exercício  regular  do  mandato, 
sobrepondo-se  tal  norma  ao  disposto  nos  artigos  41  e  50,  da  Lei 
8.212/91"   (REsp  nº  236.902/RN,  Rel.  Min.  MILTON  LUIZ 
PEREIRA,  DJ  de  11/03/02),  devendo,  pois,  ser  demonstrada  a 
culpabilidade do respectivo dirigente.
II  -  A  Lei  nº  9.476/97  alterou  o  disposto  no  artigo  41  da  Lei  nº 
8.212/91, vetando-o, e anistiando os agentes políticos e os dirigentes de 
órgãos  públicos  estaduais,  do Distrito  Federal  e  municipais  a  quem 
porventura tenham sido impostas penalidades pecuniárias decorrentes 
daquele artigo.
III - Recurso improvido.”
(RESP 838549, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 28/09/2006)
“TRIBUTÁRIO.  AÇÃO ANULATÓRIA.  INSS.  APRESENTAÇÃO 
DE  DOCUMENTOS.  OMISSÃO  DE  INFORMAÇÕES.  AGENTE 
POLÍTICO.  PREFEITO.  RESPONSABILIDADE  PESSOAL. 
DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE. NECESSIDADE. ART. 
41 DA LEI Nº 8.212/91. POSTERIOR ANISTIA. LEI Nº 9.476/97.
1. A multa de que trata o art.  41 da Lei 8.212/91 somente deve ser 
imputada pessoalmente ao agente público se demonstrado o excesso de 
mandato ou o cometimento da infração com dolo ou culpa, já que essa 
regra deve ser interpretada em harmonia com o disposto no art. 137, I 
do CTN, que expressamente exclui a responsabilidade pessoal daqueles 
que agem no exercício regular do mandato. Precedentes da Primeira 
Turma.
2.  A  Lei  nº  9.476/97  concedeu  anistia  aos  agentes  políticos  e  aos 
dirigentes  de  órgãos  públicos  estaduais,  do  Distrito  Federal  e 
municipais  a  quem,  porventura,  tenham  sido  impostas  penalidades 
pecuniárias decorrentes do art. 41 da Lei 8.212/91.
3. Recurso especial não provido.”
(RESP 898507/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJ 11/09/2008)
“TRIBUTÁRIO. INSS. AUTO DE INFRAÇÃO MULTA. PREFEITO. 
RESPONSABILIDADE.  ARTIGO  41  DA LEI  Nº  8.212  DE 1991. 
ARTIGO  137  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  CULPA 
NÃO CARACTERIZADA. 
1. A regra inserta no artigo 41 da Lei nº 8.212 de 1991, segundo a qual 
"O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, 
do Distrito Federal ou municipal, responde pessoalmente pela  multa 
aplicada por infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento", 
deve ser interpretada com temperamentos,  máxime à vista  do artigo 
137 do Código Tributário Nacional. 
2.  Como  bem  realçado  pelo  Julgador  'a  quo',  a  se  admitir  a 
responsabilização do Prefeito nos casos de irregularidades constatadas 
nas guias da Previdência Social, conceber-se-á verdadeira hipótese de 
responsabilidade objetiva.  O Prefeito  não pode ser responsabilizado, 
em toda e qualquer situação, pelos atos de seus subordinados. Não se 
poderia  igualmente  exigir  que  o  mesmo  averiguasse,  pessoalmente, 
todos os recolhimentos destinados à Previdência Social, sob pena de 
impossibilidade de desempenho de suas funções institucionais.
 3. Caberia ao INSS, através de seus auditores, comprovar a existência 
de alguma participação, por parte do Prefeito - ainda que por omissão - 
na prática da irregularidade. Não caracterizada a culpa, descabe atribuir 
ao  mesmo  a  responsabilidade  pelo  pagamento  da  penalidade 
pecuniária,  a  qual,  assim,  e  diante  da  não  identificação  do  efetivo 
responsável pela infração, deve ser arcada, tão-somente, pela própria 
pessoa jurídica. 
4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº 236.902/RN e 



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

132

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

132

REsp. nº 838.459/SE) e dos Tribunais Regionais Federais. 
5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, improvidas.”
(TRF 5ª  Região,  200683050012309,  Rel.  Des.  Fed.  Joana  Carolina 
Lins Ferreira, DJ de 15/04/2008)
Não  obstante,  o  parágrafo  5º  do  art.  32  da  Lei  nº  8.212/91  foi 
expressamente  revogado  pela  Lei  11.941/09,  que  é  manifestamente 
mais benéfica do que a legislação anterior sob exame.
Por fim, ressalto que os autores, denunciados e condenados nas penas 
do art. 168-A, §1º, inciso I c/c art. 71 do Código Penal em Primeira 
Instância,   por  ocasião  do  julgamento  da  Apelação  Criminal  nº 
2002.51.06.1482-4, pela eg.  1ª Turma Especializada desta eg. Corte, 
em  04/03/2009,  tiveram  declarada  extinta  a  punibilidade,  ao 
fundamento  de  que  a  quitação  total  do  débito  encontrava-se 
devidamente comprovada nos autos.
Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, 
nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem, observados os 
procedimentos de praxe.
Rio de Janeiro,  26 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2005.51.01.526812-0
Nº CNJ :0526812-77.2005.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
ADVOGADO :JOSE ALBERTO BETTENCOURT DA 

CAMARA GRACA E OUTROS
ORIGEM :SEXTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200551015268120)

J. Dê-se vista.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora Federal

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 
2008.51.01.000181-2
Nº CNJ :0000181-51.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
PARTE 
AUTORA

:ADILSON HILARIO DA SILVA

ADVOGADO :ALEX PIMENTA DE OLIVEIRA
PARTE RÉ :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 27A VARA-RJ
ORIGEM :VIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200851010001812)

D E C I S Ã O
Trata-se  de remessa oficial  da  sentença proferida em ação ordinária 

anulatória dos créditos tributários consignados em auto de infração – 
imposto de renda suplementar decorrente da declaração de ajuste do 
ano-calendário de 2001.
A sentença (fls.57/61) julgou procedente o pedido inicial, confirmando 
a tutela parcialmente deferida às fls. 47/48, para declarar a nulidade do 
auto de infração de fls. 20/26, declarando, outrossim, como inexigível 
o valor de IRPJ, retido na fonte pelo TRT – 1ª Região, nos autos da 
Reclamação Trabalhista nº 445/95, nos exatos limites de R$68.745,32, 
extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 269, 
II do CPC.
Em  face  da  remessa  necessária,  os  autos  foram  recebidos  neste 
Tribunal em 29/05/2009(fl.67v).
Manifestação  do  Ministério  Público  Federal  (fl.70),  pela 
desnecessidade de sua intervenção.
Por força do remanejamento do acervo, os autos foram redistribuídos e 
vieram conclusos em 19 de outubro de 2011 (fl.299).
Por força do remanejamento do acervo, os autos foram redistribuídos e 
vieram conclusos em 28 de setembro de 2011 (fl.86).
Dispensada a revisão (art. 44, IX, do Regimento Interno).
É o relatório. Passo a decidir.
O auto de infração, objeto desta ação, foi lavrado em face do autor ante 
a constatação, pela Receita Federal, a partir dos dados informados na 
declaração  de  ajuste  do  ano-calendário  2001,  por  erro  de 
preenchimento, considerados o valor principal, juros e multa.
Tendo o autor  comprovado que o imposto  fora  retido pelo TRT 1ª 
Região,  por  ocasião  do  recebimento  de  valores  decorrentes  de 
reclamação trabalhista, foi deferida antecipação de tutela.
Intimada, a ré informou, em sua contestação, que constatou o erro e 
cancelou o auto de infração (fls. 52/53). 
A sentença está bem fundamentada e deve ser mantida. 
Transcrevo, com a devida vênia, o seguinte trecho:
“Constato, na petição de resposta da ré às fls. 52/53, que a questão já  
foi  solucionada  em  sede  administrativa,  tendo  a  Receita  Federal  
determinando o cancelamento do autor de infração em questão e o  
“...restabelecimento  do  imposto  de  renda  a  restituir  apurado  na  
declaração de rendimentos do exercício de 2002” (sic, fl. 52).
Trata-se, por conseguinte, de hipótese de reconhecimento do pedido  
pela parte ré.
O ônus do repasse do imposto de renda é do TRT da 1ª Região e não 
do contribuinte, sob pena de bitributação.
Neste sentido, mutatis mutandis, são os precedentes desta eg. Corte:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RECOLHIMENTO. Foi com 
base na declaração da fonte pagadora de retenção do I.R. do Apelado,  
que a sentença julgou procedente o pedido, uma vez que a declaração  
retificadora  do  contribuinte  sanara  meros  erros  formais  da  
originariamente apresentada, sem qualquer reflexo quanto à referida  
retenção. A Fazenda Nacional alega que tal recolhimento, pela fonte  
pagadora  não  se  efetivou,  motivo  pelo  qual  entende  exigível  do 
contribuinte o imposto, mesmo porque a empresa não apresentou a  
correspondente  DIRF.  Na  sistemática  tributária  brasileira,  cabe  à  
empresa reter e recolher o I.R. devido pela pessoa física, empregado,  
prestador de serviços auferido de pró-labore ou,  a  qualquer título,  
remunerado.  Se  a  empresa  não  recolheu  o  retido,  como  insinua  a  
Apelante, caberia a esta exigir daquela, e não do contribuinte (que já  
sofreu a tributação pelo agente do fisco, no caso, a fonte pagadora 
responsável),  aquilo que foi descontado do contribuinte e não pago  
pela fonte retentora (a omissão, em tese, caracteriza crime contra o  
sistema tributário). Quanto aos honorários fixados, a verba honorária,  
como  fixada,  atende  ao  requisito  da  equitatividade.  Negado 
provimento à apelação e à remessa necessária.”
(TRF  2ª  Região,  AC  200551010154238,  Rel.  Des.  Fed.  Alberto 
Nogueira, DJ de 07/10/2008)
“TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO  DE  RENDA.  ALÍQUOTA 
CORRESPONDENTE  À  SOMA  DOS  RENDIMENTOS  PAGOS 
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PESSOA FÍSICA. ART. 620, DECRETO 3000/99. Deve-se observar o  
art.  620  do  Decreto  3000/99,  que  regulamenta  a  tributação,  
fiscalização,  arrecadação  e  administração  do  imposto  de  renda  e  
proventos  de  qualquer  natureza.  A  apuração,  quanto  à  base  de  
cálculo,  salvo  previsão  legal  em  contrário,  na  tributação  dos  
rendimentos  pela  fonte  pagadora,  se  faz  pelo  montante  pago  ao  
contribuinte (CTN, art. 43, caput e § 1º e 44).”
(TRF  2ª  Região,  AC  200851010101855,  Rel.  Des.  Fed.  Alberto 
Nogueira, DJ de 08/07/2009)
Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária, 
nos termos do art. 557, caput, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem, observados os 
procedimentos de praxe.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.017152-7
Nº CNJ :0017152-20.2010.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :ORMEC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO :NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES E OUTROS
ORIGEM : 3ª VARA FERDERAL DE VOLTA 

REDONDA/RJ(201051040015273)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/
FAZENDA  NACIONAL  contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  3ª 
Vara  Federal  de  Volta  Redonda-RJ  que,  nos  autos  do  mandado  de 
segurança  nº  2010.51.04.001527-3,  deferiu  o  pedido  de  liminar 
formulado  pela  agravada,  para  suspender  a  exigibilidade  da 
contribuição previdenciária incidente sobre o valor pago nos primeiros 
quinze dias de afastamento, em razão de doença ou acidente, e sobre o 
abono de férias de 1/3.
In  casu,   verifico,  através  de consulta  ao sítio  eletrônico da Justiça 
Federal  –  dia  20.10.2011 –,  que o presente  recurso teve  seu objeto 
esvaziado,  tendo  em vista  a  sentença  proferida  nos  autos  originais, 
concedendo parcialmente a segurança.
Assim, considerando o teor da sentença prolatada no feito principal, 
resta  configurada  a  perda  de  objeto  do  presente  recurso,  conforme 
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  DECISÃO  QUE 
DEFERIU  LIMINAR  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
SUPERVENIENTE  JULGAMENTO  DE  MÉRITO  NA  AÇÃO 
PRINCIPAL.  PERDA  DE  OBJETO  DO  RECURSO  ESPECIAL.  
DECISÃO  MONOCRÁTICA  FUNDAMENTADA  EM 
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO 
PROVIDO.  1.  É  pacífico  o  entendimento  desta  Corte  Superior  no  
sentido de que perde o objeto o agravo de instrumento contra decisão 
concessiva  ou  denegatória  de  liminar  com  a  superveniência  da  
prolação de sentença, tendo em vista que essa absorve os efeitos do 
provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 2. A 
decisão monocrática ora agravada baseou-se  em jurisprudência do 
STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo regimental não  
provido.” 
(STJ. Segunda Turma; AGRESP 956504; 200602208723; decisão de 

06/05/2010 in DJE de 27/05/2010. Relator Ministro Mauro Campbell 
Marques)
 
Isto posto, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do 
art. 557, caput, do Código de Processo Civil, pela perda de objeto.
Proceda  a  Subsecretaria  da  4ª  Turma  Especializada  à  juntada  aos 
presentes autos do andamento processual em anexo.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
à Vara de origem, observados os procedimentos de praxe.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Desembargador Federal
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.004523-0
Nº CNJ :0004523-77.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 

ROMULO E OUTROS
AGRAVADO :SONIA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

NITERÓI (201051020048200)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  RIO  DE  JANEIRO,  contra 
decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Niterói/RJ que, nos 
autos  da execução fiscal  nº  2010.51.02.004820-0,  determinou que o 
exeqüente emendasse a inicial.
De acordo com informação obtida no sistema eletrônico de consulta 
processual  da  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro,  o  Juízo  a  quo 
proferiu sentença na ação a que se reporta o presente recurso, conforme 
dispositivo abaixo transcrito:
“Com  base  nesta  fundamentação,  ante  a  ausência  de  requisito  
essencial  de  validade  da  CDA  e,  consequentemente,  da  execução 
fiscal,  JULGO EXTINTA a presente execução fiscal,  nos termos do 
art. 295, VI c/c 618, I, do CPC, dos arts. 202, III, e parágrafo único, e  
203, do CTN, e art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80. Custas ex lege. Deixo  
de submeter o presente decisum a reexame obrigatório, tendo em vista 
o  disposto  no  §  2º  do  art.  475  do  CPC.  Transitada  em  julgado,  
levante-se  a  penhora,  se  houver,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  
arquivem-se  os  autos.  Oficie-se  ao  Relator  do  agravo  acerca  da  
presente decisão. P.R.I.”
Assim, considerando-se o teor da sentença prolatada no feito principal, 
resta  configurada  a  perda  de  objeto  do  presente  recurso,  conforme 
jurisprudência abaixo colacionada:
 “PROCESSUAL  CIVIL  –  AGRAVO  INTERNO  –  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  PREJUDICADO  –  PERDA  DO  OBJETO  – 
SENTENÇA  DE  MÉRITO  PROFERIDA.  1.  Proferida  sentença  na 
ação que origina o agravo de instrumento, perde este o seu objeto. 2.  
A  prolação  da  sentença  desafia  recurso  próprio,  concedendo  a 
oportunidade  de  insurgência  em  novo  e  mais  abrangente  recurso,  
tornando assim prejudicado o agravo de instrumento. 3. Art. 43, § 1º,  
inciso  I,  do Regimento Interno  desta  Corte.  4.  Precedente:  TRF-2-
AG:2005.02.01.003130-8/RJ - DJU:02/04/2007 – Relatora D.F. Tânia 
Heine. 5. Agravo interno improvido. Decisão mantida.” (GRIFEI)
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(TRF  –  2ª  REGIÃO;  Sexta  Turma  Especializada;  AG  172573; 
200802010208817; decisão de 19/04/2010 in E-DJF2R de 18/05/2010, 
pg. 223. Relator Desembargador Federal Frederico Gueiros)
Isto  posto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  agravo  de  instrumento,  nos 
termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, pela perda de 
objeto.
Proceda  a  Subsecretaria  da  4ª  Turma  Especializada  à  juntada  aos 
presentes autos da informação processual em anexo.
Publique-se. Intimem-se. 
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
à Vara de origem, observados os procedimentos de praxe.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Desembargador Federal
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.004884-9
Nº CNJ :0004884-94.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :FORMULARIOS CONTINUOS 

CONTINAC S/A E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :HELIO JACQUES DA SILVA
ADVOGADO :MARLY DA SILVA GUIMARAES E 

OUTROS
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200251015158361)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/
FAZENDA  NACIONAL  contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  2ª 
Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
que, nos autos da execução fiscal nº 2002.51.01.515836-1, acolheu a 
exceção de pré-executividade oposta pelo executado, para excluí-lo do 
polo passivo da ação.
Verifico, de acordo com a informação obtida no sistema eletrônico de 
consulta processual da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que o Juízo 
a quo exerceu juízo de retratação, conforme decisão a seguir transcrita:
“Fls. 85/91: À vista do agravo de instrumento interposto, reexaminei os 
autos e hei por bem reconsiderar a decisão de fls.81/84.
Trata-se,  em apertadíssima  síntese,  de  exceção  de pré-executividade 
oposta  por  HÉLIO  JACQUES DA SILVA,  nos  autos  de  execução 
proposta pela CEF ¿ Caixa Econômica Federal, em 20/09/2002, tendo 
como devedor principal FORMULÁRIOS CONTÍNUOS CONTINAC 
S/A, para satisfação de créditos de FGTS inscritos em 27/12/1996 no 
valor de R$ 435.236,91, alegando ilegitimidade passiva para o feito.
Às fls. 56/61, a exeqüente se manifestou alegando a impossibilidade de 
discussão  das  matérias  argüidas  em  sede  de  Exceção  de  Pré-
Executividade.  Argumentou  ainda  ser  o  título  executivo  presumido 
como certo e líquido, pela precedência de procedimento administrativo 
que constata a existência e o valor da dívida, mormente no caso em 
questão  em que  os  documentos  instrutórios  do  procedimento  foram 
fornecidos pelos próprios administradores da empresa executada.  Ao 
final,  aduziu que caberia à executada ilidir a referida presunção para 
desconstituir a validade do título executivo.
Ora,  conquanto  não  se  apliquem  ao  FGTS,  face  sua  natureza  não 
tributária, as disposições do CTN (art. 135, III), isso não significa que, 

à  vista  de  elementos  porventura  adunados  nos  autos,  não  sejam os 
sócios responsabilizados, na forma do CC, art. 50. Em outras palavras, 
o  sócio-gerente,  em  casos  de  dissolução  irregular  da  empresa 
executada, responde pelo não recolhimento do FGTS, sendo, portanto, 
legitimado a figurar no pólo passivo da ação de execução fiscal, desde 
que presentes os pressupostos autorizados, segundo a lei, dessa medida 
(cf. voto do Rel. do AG 152413, Des. Luiz Antonio Soares, TRF2, 4a 
T. Esp., DJU 13/7/2009).
Com efeito, a dissolução irregular faz com que se presuma a confusão 
de patrimônios, com locupletamento dos sócios, ensejando a aplicação 
do  art.  50 do  Código  Civil  de  2002  [...]  (cf.  TRF4,  2a.  T.,  AI  n  º 
2007.04.00.016219-5/PR, jun/07, com meus grifos).
Na hipótese dos autos,  o documento de fls.  19/20,  apresentado pelo 
exeqüente,  aparentemente,   comprova  que  HÉLIO  JACQUES  DA 
SILVA integrava a administração, como diretor financeiro, entretanto, 
data de 27/12/1996, conquanto a dissolução irregular foi constatada em 
06/02/2002, conforme se extrai da certidão de fls.14/15.
Os documentos apresentados na objeção de não executividade, por sua 
vez,   não são capazes de comprovar  a data da sua suposta saída do 
quadro societário ou cargo de gestão da executada. Consigno, ainda, 
que a  petição de fls.37/38, do próprio excipiente, ressalta que este não 
mantém atualmente qualquer vínculo com a sociedade executada, ou 
seja, não nega a vinculação, ainda que pretérita.
Decido. 
1  -Considerando as  alegações  formuladas  pelas  partes,  comprove,  a 
exeqüente,  a  responsabilidade  dos  sócios  e/ou  administradores, 
trazendo, se for o caso, certidão atualizada da JUCERJA e fornecendo, 
na oportunidade, o valor atualizado do débito. Prazo: 10 (dez) dias.
2  -  Após,  voltem-me  conclusos  para  apreciação  do  incidente  de 
fls.37/53
3-  Oficie-se,  imediatamente,  o  Excelentíssimo  relator  do  agravo, 
comunicando o teor desta decisão.
P.R.I.”
Assim, considerando-se a decisão supra, resta prejudicado o presente 
recurso, a teor do disposto no art. 529 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do 
artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, pela perda de objeto.
Proceda  a  Subsecretaria  da  4ª  Turma  Especializada  à  juntada  aos 
presentes autos da informação processual em anexo.
Publique-se. Intime-se. 
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
à Vara de origem, observados os procedimentos de praxe.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.008255-9
Nº CNJ :0008255-66.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :RODOPALAS TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO :NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES E OUTROS
ORIGEM :SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201151010059679)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/
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FAZENDA NACIONAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª 
Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do mandado de segurança 
nº 2011.51.01.005967-9, que deferiu medida liminar para suspender a 
exigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso 
prévio indenizado.
A agravante alega, em apertada síntese, que o aviso prévio indenizado 
possui natureza salarial, a teor do disposto no art. 487, § 1º, da CLT, e 
da Lei 9.528/97, que suprimiu a exclusão do aviso prévio indenizado 
do salário-de-contribuição, conforme a redação anterior do art. 28, § 9º, 
da  Lei  8.212/91.  Requer  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  e  o 
provimento  do  recurso  para  que  seja  determinada  a  incidência  da 
contribuição previdenciária sobre a verba questionada.
Às  fls.  61,  foi  determinada  a  expedição  de  ofício  ao  Juízo  a  quo 
solicitando informações, a intimação da parte agravada, nos termos do 
art.  527,  V,  do  CPC,  e  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público 
Federal para parecer.
Constam, às fls.  65/67, informações prestadas pelo Juízo prolator da 
decisão agravada.
Sem contrarrazões (fls. 68).
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 71, manifestou-se pelo 
desprovimento do recurso.
Vieram-me os autos conclusos por força do remanejamento do acervo 
(fls. 68 e 72).
Relatado brevemente. 
DECIDO.
A decisão agravada não merece reforma.
As  fontes  de  custeio  da  seguridade  social  foram  ampliadas  pela 
Emenda  Constitucional  nº  20/98,  passando  a  abranger  os  demais 
rendimentos  do  trabalho  pagos  ou  creditados,  a  qualquer  título,  à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
É o que prescreve o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, verbis:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda sociedade, de 
forma  direta  e  indireta,  nos  termos  da  lei,  mediante  recursos 
provenientes  dos  orçamentos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre:
a)  a  folha  de  salários  e  demais  rendimentos  do  trabalho  pagos  ou 
creditados,  a  qualquer  título,  à  pessoa física  que lhe preste  serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício”. (grifei).
Quanto ao AVISO PRÉVIO INDENIZADO:
Apesar de não constar do rol do art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, diante 
da  sistemática  legal  adotada  pela  Lei  nº  9.528/97  e  do  Decreto  nº 
6.727/2009, entendo que sobre o aviso prévio indenizado não incide 
contribuição previdenciária.
A jurisprudência dos Tribunais Regionais corrobora tal entendimento, 
tendo em vista o caráter indenizatório da referida verba.
Neste sentido, entre numerosos outros, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  RECURSO.  INOCORRÊNCIA. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  AVISO  PRÉVIO 
INDENIZADO.  NÃO  INCIDÊNCIA.  1.  Não  incide  contribuição 
previdenciária  sobre  verbas  pagas  a  título  de  aviso  prévio,  por  não 
comportarem  natureza  salarial,  mas  nítida  feição  indenizatória.  2. 
Diante da natureza da verba, o Decreto 6.727/2009 está em flagrante 
confronto com o disposto no art. 110 do CTN, pois não poderia alterar 
o conceito da base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (TRF  1ª  Região,  AG 
200901000350609,  Rel.  Juiz  Federal  Charles  Renaud  Frazão  de 
Moraes (CONV.), DJ de 25/06/2010).”
“TRIBUTÁRIO.  A INCIDÊNCIA  OU NÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS PAGAS A TÍTULO DE 
AVISO PRÉVIO E DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. - A incidência 

ou não de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de 
aviso  prévio  e  décimo-terceiro  salário  devem  ser  analisadas  sob  o 
prisma da natureza dessas verbas, se remuneratória ou indenizatória. - 
O  aviso  prévio  indenizado  não  possui  natureza  remuneratória,  mas 
indenizatória,  não  configurando  fato  gerador  para  incidência  de 
contribuição previdenciária (REsp 625326/SP, REsp 973436/SC). (...) - 
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TRF 2ª Região, AC 
199951010170655,  Rel.   Des.Fed.  Alberto  Nogueira,  DJ  de 
21/09/2010).”
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO. 1. O termo final do contrato de trabalho é a data em 
que o empregado deixa de prestar serviços ao empregador. Portanto, 
rescindido o contrato sem o cumprimento do prazo do ‘aviso’, surge o 
direito  a  esta  verba  (aviso  prévio  indenizado),  cujo  caráter  é 
nitidamente  indenizatório.  2.  A  jurisprudência  está  pacificada  no 
sentido de que não incide contribuição sobre a verba paga a título de 
aviso prévio indenizado. 3. Agravo a que se nega provimento. (TRF 3ª 
Região,  AG  201003000207114,  Rel.  Juíza  Eliana  Marcelo,  DJ  de 
02/09/2010).”
“TRIBUTÁRIO.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  A  FOLHA  DE  SALÁRIOS.  AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO. INEXIGIBILIDADE. (...) 2. O aviso prévio 
indenizado,  além  de  constituir  ganho  absolutamente  eventual,  não 
possui natureza salarial, mas, sim, indenizatória, porquanto se destina a 
reparar  a  atuação  do  empregador  que  determina  o  desligamento 
imediato  do  empregado  sem  conceder  o  aviso  de  trinta  dias,  não 
estando sujeito à incidência  de contribuição previdenciária.  (TRF 4ª 
Região,  AC  200970020031366,  Rel.  Des.  Fed.  Otávio  Roberto 
Pamplona, DJ de 19/05/2010).”
“TRIBUTÁRIO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. AGTR IMPROVIDO. 1. Não incide contribuição 
previdenciária  sobre  verbas  pagas  a  título  de  aviso  prévio,  por  não 
comportarem natureza salarial, mas terem nítida feição indenizatória. 
Precedentes  do  STJ.  2.  Agravo  de  instrumento  improvido.  (TRF 5ª 
Região,  AG  200805001093138,  Des.  Fed.  Amanda  Lucena,  DJ  de 
18/03/2009).”
No âmbito do E. STJ a questão também se encontra pacificada.
Confira-se:
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  AVISO 
PRÉVIO  INDENIZADO.  NÃO  INCIDÊNCIA.   ACÓRDÃO 
FUNDADO  EM  JURISPRUDÊNCIA  DE  AMBAS  AS  TURMAS 
QUE  COMPÕEM  A  PRIMEIRA  SEÇÃO  DESTE  TRIBUNAL. 
EXAME  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL  PARA  FINS  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  REJEIÇÃO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO 
DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face da 
acórdão que decidiu, nos termos da jurisprudência assentada por ambas 
as  Turmas  que compõem a Primeira  Seção do STJ,  que não incide 
contribuição previdenciária  sobre  os  valores  pagos  a  título de aviso 
prévio indenizado, por não se tratar de verba de natureza  salarial.
2. Hipótese em que não merece acolhida o inconformismo, cujo real 
objetivo  é  o  prequestionamento  de  dispositivos  constitucionais  que 
entende  a  embargante  terem  sido  malferidos,  o  que  evidentemente 
escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535, I e II, do CPC.
3. Não prospera a alegação de que foi afastada a incidência dos arts. 
457, § 1º, da CLT e 28, § 9º, da Lei 8.212/91), sem observância do 
procedimento previsto no art. 97, da CF de 1988, porquanto o julgado 
embargado, conferindo obediência à regra de competência estabelecida 
pela Carta Magna ao recurso especial, apenas interpretou a legislação 
infraconstitucional que rege a matéria controvertida,  adotando-se, de 
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forma conclusiva, a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas que 
compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Evidenciado pelo acórdão embargado que o entendimento assumido 
não implicou na declaração de inconstitucionalidade das normas em 
destaque, pelo que é despicienda a observância da cláusula de reversa 
de plenário.
5. Sobre o tema: "Ademais, não procede a alegação de que esta Turma 
teria violado os arts. 97 e 103-A da Constituição da República e o teor 
da  Súmula  Vinculante  10/STF.  Conforme  já  proclamou  a  Quinta 
Turma desta Corte ao julgar os EDcl no REsp 622.724/SC (REVJMG, 
vol..
174,  p.  385),  "não  há  que  se  falar  em  violação  ao  princípio 
constitucional da reserva de plenário (art. 97 da Lex Fundamentalis) se, 
nem ao menos implicitamente, foi declarada a inconstitucionalidade de 
qualquer lei". (EDcl no REsp 1.067.988/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 
DJ de 26/11/2009).
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  REsp  1232712/RS,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  20/09/2011,  DJe 
26/09/2011)
Importa  destacar,  por oportuno,  que se o aviso prévio for  cumprido 
pelo empregado  em forma de trabalho,  será  considerado salário,  ou 
seja,  retribuição  pelo  serviço  prestado.  Entretanto,  quando  o  aviso 
prévio  for  pago  sem a respectiva prestação da atividade laboral,  tal 
verba terá inequívoca natureza indenizatória.
Não  restam  dúvidas  de  que,  in  casu,  quanto  ao  13º  pago 
proporcionalmente ao aviso prévio indenizado, deverá ser aplicada a 
regra  de  que  o  acessório  segue  o  principal.  Logo,  não  incidindo  a 
contribuição  previdenciária  sobre  o  aviso  prévio  indenizado,  não 
incidirá sobre o décimo-terceiro pago sobre a parcela do aviso prévio 
indenizado.
Por todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do 
art. 557, caput, do CPC.
Intimem-se.
Decorridos,  in albis, o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de 
origem, com baixa na distribuição, observadas as cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Desembargador Federal
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013328-2
Nº CNJ :0013328-19.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :ZEROPLAN - REPRESENTANTE 

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS LTDA

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :ANTONIO VASSALLO PETRILLO
ADVOGADO :MARCIO RONCALLI DE ALMEIDA 

PETRILLO
ORIGEM :2A. VARA ESTADUAL - VALENCA/RJ 

(00007778520008190064)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com  pedido  de  antecipação  de 
tutela,  interposto pela  FAZENDA NACIONAL,  em face de decisão 
proferida  nos autos  do processo nº  0000777-85.2000.8.19.0064,  que 

deferiu  exceção de pré-executividade  apresentada pela  agravada  e  a 
excluiu do polo passivo do feito executivo.
Sustenta, a agravante, sumariamente, o seguinte: a) no desenrolar do 
feito executivo fiscal houve a citação da executada em junho de 2000 e 
a posterior interposição, em agosto de 2000, de embargos à execução 
fiscal; b) após o retorno dos autos à vara de origem houve a intimação 
da executada para substituição do bem penhorado; c) contudo, restou 
certificado  pelo  oficial  de  justiça  em outubro  de 2003 a  dissolução 
irregular da empresa, o que levou a agravante a pleitear a inclusão no 
polo passivo  da lide  a sócia gerente  Adriana Almeida  Petrillo;  c)  a 
inclusão fora deferida em agosto de 2006, sendo que a sócia ingressou 
com exceção de pré-executividade, cuja decisão determinou a exclusão 
da  excipiente  do  polo  passivo  da  execução  fiscal;  d)  o  magistrado 
recorrido considerou apenas a data da citação da sociedade empresária; 
e) em nosso sistema jurídico, o prazo prescricional está submetido ao 
princípio da actio nata, de forma que somente a partir da ocorrência da 
causa que enseja o redirecionamento (no caso concreto a comprovação 
da dissolução irregular) é que se vislumbra o interesse de agir.
Pleiteia a concessão de antecipação de tutela.
É o relatório. Decido.
O artigo 527, inciso III,  1ª parte do Código de Processo Civil,  com 
nova redação dada pela Lei n.º 10.352/01, permite ao relator do agravo 
de  instrumento  a  atribuição  de  efeito  suspensivo,  caso  estejam 
presentes os requisitos mencionados no artigo 558 do CPC.
O artigo 558 do Código de Processo Civil  exige o requerimento do 
agravante, uma vez que tal efeito não pode ser concedido de ofício, a 
relevância  da  fundamentação  e  a  possibilidade  de  lesão  grave  e  de 
difícil reparação.
Desse modo, para se suspender os efeitos da decisão recorrida, mister 
que estejam configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Trata,  a  hipótese,  de  situação  em que  houve  alegada  ocorrência  de 
prescrição para o redirecionamento da ação executiva para o sócio.
Ocorre  que  no  caso  vertente,  cuida-se  de  situação  em  que  houve 
pedido,  por  parte  da  Fazenda  Nacional,  de  redirecionamento  da 
execução fundada na dissolução irregular da empresa.
A esse respeito,  Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem 
entendendo  que  o  redirecionamento  da  execução  fiscal  somente  é 
possível a partir do momento em que a Fazenda Pública toma ciência 
da insolvência da empresa, nascendo, daí, o direito de exigir o valor 
devido aos sócios da empresa.
Portanto,  o  direito  ao  prosseguimento  da  ação  contra  os  sócios  da 
empresa nasce, à evidência, quando se constata que a pessoa jurídica 
dissolveu-se irregularmente, ou seja, passou a não reunir condições de 
honrar seus compromissos.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  REDIRECIONAMENTO. 
SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". 
RESPONSABILIDADE  DOS  SÓCIOS.  MATÉRIA  QUE  EXIGE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. 1. 
O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao 
direito, consagrado no princípio universal da actio nata. 2. In casu, não 
ocorreu  a  prescrição,  porquanto  o  redirecionamento  só  se  tornou 
possível  a partir  da dissolução irregular  da empresa executada.  3.  A 
responsabilidade  subsidiária  dos  sócios,  em  regra,  não  pode  ser 
discutida  em  exceção  de  pré-executividade,  por  demandar  dilação 
probatória,  conforme  decidido  no  Recurso  Especial  "repetitivo" 
1.104.900/ES, Rel.  Ministra Denise Arruda,  Primeira  Seção,  julgado 
em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art.  543-C, do CPC. 4. 
Incidência  da  Súmula  393/STJ:  "A  exceção  de  pré-executividade  é 
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 
ofício  que  não  demandem  dilação  probatória".  Agravo  regimental 
provido.
(STJ. AGRESP 201000981780. Min. HUMBERTO MARTINS. DJE 
DATA:27/10/2010).
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PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO DA EMPRESA E DO SÓCIO-
GERENTE. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. 
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. O Tribunal de origem reconheceu, in casu, que a Fazenda Pública 
sempre promoveu regularmente o andamento do feito e que somente 
após seis  anos da citação da empresa se  consolidou a  pretensão do 
redirecionamento, daí reiniciando o prazo prescricional.
2. A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular 
de pretensão não exercida, quando o poderia ser.
3. A citação do sócio-gerente foi realizada após o transcurso de prazo 
superior  a  cinco  anos,  contados  da  citação  da  empresa.  Não  houve 
prescrição, contudo, porque se trata de responsabilidade subsidiária, de 
modo  que  o  redirecionamento  só  se  tornou  possível  a  partir  do 
momento em que o juízo de origem se convenceu da inexistência de 
patrimônio da pessoa jurídica.
Aplicação do princípio da actio nata.
4. Agravo Regimental provido.
(STJ.  AgRg  no  REsp  1.062.571/RS,  Rel.  Min,  Herman  Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 24.3.2009.)
No caso dos autos, pode-se perceber que somente a partir da certidão 
às fls. 49-v, lavrada pelo oficial de justiça em 23 de outubro de 2003, 
foi constatado o fato de a empresa não mais funcionar no local, não 
tendo sido, consequentemente, encontrados bens para penhora.
Consequentemente, a Fazenda Nacional requereu, em abril de 2006 a 
inclusão da sócia responsável Adriana Almeida Petrillo, conforme se 
faz prova pelo documento às fls. 51.
Assim, tando o pedido de redirecionamento da execução fiscal quanto 
o seu deferimento pelo Juízo de origem (10/08/2006 – fls. 55) se deram 
dentro  do  quinquênio  posterior  à  ciência,  pela  União  Federal,  da 
dissolução  irregular  da  empresa,  de  forma  que,  em  princípio,  se 
vislumbra razão ao agravante.
Esse E. Tribunal também já decidiu nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  EMPRESA  NÃO 
ENCONTRADA  NO  LOCAL.  INDÍCIO  DE  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA A 
PESSOA  DO  SÓCIO.  STJ.  SÚMULA  435  STJ. 
RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  EMPRESA 
REGULARMENTE  CITADA.  PRESUNÇÃO  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR APÓS CITAÇÃO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo 
que  a  responsabilidade  dos  diretores,  gerentes  ou  representantes  de 
pessoas jurídicas de direito privado só ocorrerá  quando a  obrigação 
tributária for resultante de algum ato por eles praticado com excesso de 
poderes  ou infração  à  lei,  contrato social  ou estatuto.  Isso  significa 
dizer que a responsabilidade não é automática, mas sim dependente do 
estabelecimento de uma causalidade entre o débito tributário surgido e 
alguma  conduta  do  sócio-gerente  no  sentido  da  prática  de  ato 
estipulado no artigo, que se configura, pois, como ato ilícito.
2 -  Essa interpretação se enquadra nas situações em que não houve 
qualquer procedimento administrativo da Fazenda Pública no tocante à 
inclusão  do  sócio  (gerente,  diretor)  como  responsável  pelo  crédito 
tributário. Isto é, naqueles casos em que todo o curso do procedimento 
administrativo é voltado para a apuração da responsabilidade da pessoa 
jurídica, com a conseqüente emissão da certidão de dívida ativa apenas 
no nome desta, mas a Fazenda Pública, ao ingressar com a execução 
fiscal, elenca no pólo passivo não apenas a empresa, mas também seus 
diretores  ou  administradores;  ou  então,  em  outra  hipótese  muito 
comum, na qual a execução fiscal é proposta em face apenas da pessoa 
jurídica, mas, no curso do processo, em razão de não ter sido localizada 
a devedora, o exeqüente requer a inclusão no pólo passivo dos sócios, 
que não constam da certidão de dívida ativa.
3 – Nessas situações, de fato, é pertinente a jurisprudência acima. O 
título,  tendo  sido  formado  apenas  em  relação  a  uma  pessoa  (a 

empresa), não possui força executiva contra o patrimônio de outra (o 
sócio).
4 - No caso em análise, restou demonstrado, com base na certidão do 
oficial de justiça de fls. 142 verso, que a empresa executada não foi 
encontrada em seu domicílio fiscal.
5 - A não localização da sociedade em seu endereço denota indício de 
dissolução irregular, o que permite o redirecionamento fiscal à pessoa 
do sócio-gerente. Súmula nº 435 do Eg.STJ.
6 –  “A certidão do oficial de justiça que atesta que a empresa não  
mais funciona no local indicado pressupõe o encerramento irregular  
da executada, tornando possível o redirecionamento contra o sócio-
gerente, que deverá provar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou  
excesso  de  poder.” (Superior  Tribunal  de  Justiça  –  STJ.  EARESP 
200700493306.  EARESP  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  –  933209. 
Relator  MAURO  CAMPBELL  MARQUES.  Segunda  Turma.  DJE 
DATA:10/12/2009.)
7  -  A empresa  executada  foi  devidamente  citada  em seu  domicílio 
fiscal,  na  pessoa  de  seu  representante  legal,  em 17/12/2003  (fl.  31 
verso, juntada do mandado em 14/01/2004 – fls. 30), tendo a execução 
prosseguido normalmente, com o pedido do exequente para expedição 
de Mandado de Penhora sobre os  bens livres  e desembaraçados em 
nome do executado em 04/07/2005 (fls. 138), sendo o mesmo deferido 
em 25/07/2005 (fls. 140).
8 -  A questão peculiar retratada é que em 18/08/2005 (fls.  142) foi 
expedido  Mandado  de  Penhora  dirigido  à  empresa  executada,  para 
realização da diligência no mesmo local da citação em 2003, do qual 
consta  certidão  do  Oficial  de  Justiça,  datada  de  29/09/2005, 
informando  que  a  empresa  requerida  não  mais  se  encontra  naquela 
localidade (juntada em 30/09/2005 – fls. 141 verso).
9 - O motivo que deu ensejo ao pedido de inclusão do sócio no polo 
passivo  da  execução  foi  a  informação  de  dissolução  irregular  da 
empresa executada, fato que só chegou ao conhecimento da exequente 
1 (um) ano e 8 (oito) meses após a citação (14/01/2004 – 30/09/2005).
10 -  Não há que se falar  em ocorrência  da prescrição alegada pelo 
recorrente, uma vez que a responsabilidade dos sócios é subsidiária e, 
portanto, não poderia haver o redirecionamento da execução antes de 
esgotada a possibilidade de exigência da pessoa jurídica.
11 - A citação válida da execução ocorreu em 2003, quando a empresa 
ainda funcionava, interrompendo-se o prazo prescricional, e em 2005 é 
que a mesma não foi encontrada, fato que caracteriza sua dissolução 
irregular e que ensejou o pedido do exequente de redirecionamento da 
execução para os sócios em 23/03/2009.
12 - Como o pedido de inclusão dos sócios foi feito em menos de 5 
(cinco) anos após a informação de dissolução irregular, não que se falar 
em prescrição intercorrente.
13 – Agravo Interno desprovido.
(TRF2.  AG  2010.02.01.004004-4.  J.F.  CONV.SANDRA  CHALU 
BARBOSA.   DJ. 15.09.2010). (grifo nosso). 
Posto isso,  DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADO.
Expeça-se ofício ao juízo  a quo,  solicitando informações, nos termos 
do  artigo  527,  inciso  IV  do  Código  de  Processo  Civil,  com  nova 
redação dada pela Lei n.º 10.352/01, inclusive quanto ao cumprimento 
do disposto no artigo 526 do CPC.
Intime-se  a  agravada  para  apresentar  resposta  no  prazo de 10 dias, 
conforme artigo 527, inciso V do CPC, com nova redação dada pela 
Lei n.º 11.187/05.
Após, conclusos, dada a desnecessidade de intervenção ministerial no 
feito, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.
Publique-se e intimem-se.
LUIZ ANTONIO SOARES
DESEMBARGADOR FEDERAL
RELATOR
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013643-0
Nº CNJ :0013643-47.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :ZEROPLAN - REPRESENTANTE 

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS LTDA

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :2A. VARA ESTADUAL - VALENCA/RJ 

(00006317819998190064)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com  pedido  de  antecipação  de 
tutela,  interposto pela  FAZENDA NACIONAL,  em face de decisão 
proferida  nos autos  do processo nº  0000631-78.1999.8.19.0064,  que 
deferiu  exceção de pré-executividade  apresentada pela  agravada  e  a 
excluiu do polo passivo do feito executivo.
Sustenta, a agravante, sumariamente, o seguinte: a) no desenrolar do 
feito  executivo fiscal  houve a citação da executada em setembro de 
1999 e a posterior interposição, em outubro de 1999, de embargos à 
execução fiscal; b) após o retorno dos autos à vara de origem, em 2006, 
houve a intimação da executada para substituição do bem penhorado; 
c) contudo, restou certificado pelo oficial de justiça em setembro de 
2006 a  dissolução  irregular  da empresa,  o  que  levou  a  agravante  a 
pleitear  a  inclusão no polo passivo  da lide  a sócia  gerente  Adriana 
Almeida Petrillo; c) a inclusão fora deferida em março de 2009, sendo 
que a sócia ingressou com exceção de pré-executividade, cuja decisão 
determinou  a  exclusão  da  excipiente  do  polo  passivo  da  execução 
fiscal; d) o magistrado recorrido considerou apenas a data da citação da 
sociedade  empresária;  e)  em  nosso  sistema  jurídico,  o  prazo 
prescricional está submetido ao princípio da actio nata, de forma que 
somente a partir da ocorrência da causa que enseja o redirecionamento 
(no  caso concreto a  comprovação  da dissolução  irregular)  é  que  se 
vislumbra o interesse de agir.
Pleiteia a concessão de antecipação de tutela.
É o relatório. Decido.
O artigo 527, inciso III,  1ª parte do Código de Processo Civil,  com 
nova redação dada pela Lei n.º 10.352/01, permite ao relator do agravo 
de  instrumento  a  atribuição  de  efeito  suspensivo,  caso  estejam 
presentes os requisitos mencionados no artigo 558 do CPC.
O artigo 558 do Código de Processo Civil  exige o requerimento do 
agravante, uma vez que tal efeito não pode ser concedido de ofício, a 
relevância  da  fundamentação  e  a  possibilidade  de  lesão  grave  e  de 
difícil reparação.
Desse modo, para se suspender os efeitos da decisão recorrida, mister 
que estejam configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Trata,  a  hipótese,  de  situação  em que  houve  alegada  ocorrência  de 
prescrição para o redirecionamento da ação executiva para o sócio.
Ocorre  que  no  caso  vertente,  cuida-se  de  situação  em  que  houve 
pedido,  por  parte  da  Fazenda  Nacional,  de  redirecionamento  da 
execução fundada na dissolução irregular da empresa.
A esse respeito,  Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem 
entendendo  que  o  redirecionamento  da  execução  fiscal  somente  é 
possível a partir do momento em que a Fazenda Pública toma ciência 
da insolvência da empresa, nascendo, daí, o direito de exigir o valor 
devido aos sócios da empresa.
Portanto,  o  direito  ao  prosseguimento  da  ação  contra  os  sócios  da 
empresa nasce, à evidência, quando se constata que a pessoa jurídica 

dissolveu-se irregularmente, ou seja, passou a não reunir condições de 
honrar seus compromissos.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  REDIRECIONAMENTO. 
SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". 
RESPONSABILIDADE  DOS  SÓCIOS.  MATÉRIA  QUE  EXIGE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. 1. 
O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao 
direito, consagrado no princípio universal da actio nata. 2. In casu, não 
ocorreu  a  prescrição,  porquanto  o  redirecionamento  só  se  tornou 
possível  a partir  da dissolução irregular  da empresa executada.  3.  A 
responsabilidade  subsidiária  dos  sócios,  em  regra,  não  pode  ser 
discutida  em  exceção  de  pré-executividade,  por  demandar  dilação 
probatória,  conforme  decidido  no  Recurso  Especial  "repetitivo" 
1.104.900/ES, Rel.  Ministra Denise Arruda,  Primeira  Seção,  julgado 
em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art.  543-C, do CPC. 4. 
Incidência  da  Súmula  393/STJ:  "A  exceção  de  pré-executividade  é 
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 
ofício  que  não  demandem  dilação  probatória".  Agravo  regimental 
provido.
(STJ. AGRESP 201000981780. Min. HUMBERTO MARTINS. DJE 
DATA:27/10/2010).
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO DA EMPRESA E DO SÓCIO-
GERENTE. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. 
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. O Tribunal de origem reconheceu, in casu, que a Fazenda Pública 
sempre promoveu regularmente o andamento do feito e que somente 
após seis  anos da citação da empresa se  consolidou a  pretensão do 
redirecionamento, daí reiniciando o prazo prescricional.
2. A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular 
de pretensão não exercida, quando o poderia ser.
3. A citação do sócio-gerente foi realizada após o transcurso de prazo 
superior  a  cinco  anos,  contados  da  citação  da  empresa.  Não  houve 
prescrição, contudo, porque se trata de responsabilidade subsidiária, de 
modo  que  o  redirecionamento  só  se  tornou  possível  a  partir  do 
momento em que o juízo de origem se convenceu da inexistência de 
patrimônio da pessoa jurídica.
Aplicação do princípio da actio nata.
4. Agravo Regimental provido.
(STJ.  AgRg  no  REsp  1.062.571/RS,  Rel.  Min,  Herman  Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 24.3.2009.)
No caso dos autos, pode-se perceber que somente a partir da certidão 
às fls. 48-v, lavrada pelo oficial de justiça em 22 de setembro de 2006, 
foi  constado o fato  de a  empresa  não mais  funcionar  no local,  não 
tendo sido, consequentemente, encontrados bens para penhora.
Consequentemente, a Fazenda Nacional após ter vista dos autos, com a 
certidão acima mencionada, requereu, em janeiro de 2009 a inclusão da 
sócia  responsável  Adriana  Almeida  Petrillo,  conforme  se  faz  prova 
pelo documento às fls. 51/53.
Assim, tando o pedido de redirecionamento da execução fiscal quanto 
o seu deferimento pelo Juízo de origem (17/03/2009 – fls. 54) se deram 
dentro  do  quinquênio  posterior  à  ciência,  pela  União  Federal,  da 
dissolução  irregular  da  empresa,  de  forma  que,  em  princípio,  se 
vislumbra razão ao agravante.
Esse E. Tribunal também já decidiu nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  EMPRESA  NÃO 
ENCONTRADA  NO  LOCAL.  INDÍCIO  DE  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA A 
PESSOA  DO  SÓCIO.  STJ.  SÚMULA  435  STJ. 
RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  EMPRESA 
REGULARMENTE  CITADA.  PRESUNÇÃO  DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR APÓS CITAÇÃO.
1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo 
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que  a  responsabilidade  dos  diretores,  gerentes  ou  representantes  de 
pessoas jurídicas de direito privado só ocorrerá  quando a  obrigação 
tributária for resultante de algum ato por eles praticado com excesso de 
poderes  ou infração  à  lei,  contrato social  ou estatuto.  Isso  significa 
dizer que a responsabilidade não é automática, mas sim dependente do 
estabelecimento de uma causalidade entre o débito tributário surgido e 
alguma  conduta  do  sócio-gerente  no  sentido  da  prática  de  ato 
estipulado no artigo, que se configura, pois, como ato ilícito.
2 -  Essa interpretação se enquadra nas situações em que não houve 
qualquer procedimento administrativo da Fazenda Pública no tocante à 
inclusão  do  sócio  (gerente,  diretor)  como  responsável  pelo  crédito 
tributário. Isto é, naqueles casos em que todo o curso do procedimento 
administrativo é voltado para a apuração da responsabilidade da pessoa 
jurídica, com a conseqüente emissão da certidão de dívida ativa apenas 
no nome desta, mas a Fazenda Pública, ao ingressar com a execução 
fiscal, elenca no pólo passivo não apenas a empresa, mas também seus 
diretores  ou  administradores;  ou  então,  em  outra  hipótese  muito 
comum, na qual a execução fiscal é proposta em face apenas da pessoa 
jurídica, mas, no curso do processo, em razão de não ter sido localizada 
a devedora, o exeqüente requer a inclusão no pólo passivo dos sócios, 
que não constam da certidão de dívida ativa.
3 – Nessas situações, de fato, é pertinente a jurisprudência acima. O 
título,  tendo  sido  formado  apenas  em  relação  a  uma  pessoa  (a 
empresa), não possui força executiva contra o patrimônio de outra (o 
sócio).
4 - No caso em análise, restou demonstrado, com base na certidão do 
oficial de justiça de fls. 142 verso, que a empresa executada não foi 
encontrada em seu domicílio fiscal.
5 - A não localização da sociedade em seu endereço denota indício de 
dissolução irregular, o que permite o redirecionamento fiscal à pessoa 
do sócio-gerente. Súmula nº 435 do Eg.STJ.
6 –  “A certidão do oficial de justiça que atesta que a empresa não  
mais funciona no local indicado pressupõe o encerramento irregular  
da executada, tornando possível o redirecionamento contra o sócio-
gerente, que deverá provar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou  
excesso  de  poder.” (Superior  Tribunal  de  Justiça  –  STJ.  EARESP 
200700493306.  EARESP  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  –  933209. 
Relator  MAURO  CAMPBELL  MARQUES.  Segunda  Turma.  DJE 
DATA:10/12/2009.)
7  -  A empresa  executada  foi  devidamente  citada  em seu  domicílio 
fiscal,  na  pessoa  de  seu  representante  legal,  em 17/12/2003  (fl.  31 
verso, juntada do mandado em 14/01/2004 – fls. 30), tendo a execução 
prosseguido normalmente, com o pedido do exequente para expedição 
de Mandado de Penhora sobre os  bens livres  e desembaraçados em 
nome do executado em 04/07/2005 (fls. 138), sendo o mesmo deferido 
em 25/07/2005 (fls. 140).
8 -  A questão peculiar retratada é que em 18/08/2005 (fls.  142) foi 
expedido  Mandado  de  Penhora  dirigido  à  empresa  executada,  para 
realização da diligência no mesmo local da citação em 2003, do qual 
consta  certidão  do  Oficial  de  Justiça,  datada  de  29/09/2005, 
informando  que  a  empresa  requerida  não  mais  se  encontra  naquela 
localidade (juntada em 30/09/2005 – fls. 141 verso).
9 - O motivo que deu ensejo ao pedido de inclusão do sócio no polo 
passivo  da  execução  foi  a  informação  de  dissolução  irregular  da 
empresa executada, fato que só chegou ao conhecimento da exequente 
1 (um) ano e 8 (oito) meses após a citação (14/01/2004 – 30/09/2005).
10 -  Não há que se falar  em ocorrência  da prescrição alegada pelo 
recorrente, uma vez que a responsabilidade dos sócios é subsidiária e, 
portanto, não poderia haver o redirecionamento da execução antes de 
esgotada a possibilidade de exigência da pessoa jurídica.
11 - A citação válida da execução ocorreu em 2003, quando a empresa 
ainda funcionava, interrompendo-se o prazo prescricional, e em 2005 é 
que a mesma não foi encontrada, fato que caracteriza sua dissolução 

irregular e que ensejou o pedido do exequente de redirecionamento da 
execução para os sócios em 23/03/2009.
12 - Como o pedido de inclusão dos sócios foi feito em menos de 5 
(cinco) anos após a informação de dissolução irregular, não que se falar 
em prescrição intercorrente.
13 – Agravo Interno desprovido.
(TRF2.  AG  2010.02.01.004004-4.  J.F.  CONV.SANDRA  CHALU 
BARBOSA.   DJ. 15.09.2010). (grifo nosso). 
Posto isso,  DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PLEITEADO.
Expeça-se ofício ao juízo  a quo,  solicitando informações, nos termos 
do  artigo  527,  inciso  IV  do  Código  de  Processo  Civil,  com  nova 
redação dada pela Lei n.º 10.352/01, inclusive quanto ao cumprimento 
do disposto no artigo 526 do CPC.
Intime-se  a  agravada  para  apresentar  resposta  no  prazo de 10 dias, 
conforme artigo 527, inciso V do CPC, com nova redação dada pela 
Lei n.º 11.187/05.
Após, conclusos, dada a desnecessidade de intervenção ministerial no 
feito, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.
Publique-se e intimem-se.
LUIZ ANTONIO SOARES
DESEMBARGADOR FEDERAL
RELATOR

BOLETIM: 119368    

IV - APELACAO CIVEL  2000.50.01.004794-0
Nº CNJ :0004794-07.2000.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSE 

F. NEVES NETO
APELANTE :AGOSTINHO CELESTINO DE 

MESQUITA - ESPOLIO
ADVOGADO :LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E 

OUTROS
APELADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :6ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (200050010047940)

D E S P A C H O
Determino o envio dos autos à SECAJU para que elabore os cálculos 
de acordo com o título exequendo.
Com a resposta,  intime-se a parte embargada  para que se manifeste 
sobre o cálculo, no prazo de 10 (dez) dias. Na seqüência, intime-se a 
União para o mesmo fim e pelo mesmo prazo.
Por fim, voltem-me os autos conclusos.
Rio de Janeiro ,27 de setembro de 2011.
JOSÉ F. NEVES NETO
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014431-0
Nº CNJ :0014431-61.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

140

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

140

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :EDSON GONCALVES ARANTES DIAS 
DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201151015164570)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 

CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014435-8
Nº CNJ :0014435-98.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :CLAUDIA MARIA LUCHESI 
MIRANDA

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201151015175505)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
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 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014437-1
Nº CNJ :0014437-68.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :JUSSARA FILARDI DA SILVA E 
OUTROS

AGRAVADO :JOSE ANTONIO DE JESUS JULIO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201151015188196)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
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despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014439-5
Nº CNJ :0014439-38.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :JUSSARA FILARDI DA SILVA E 
OUTROS

AGRAVADO :JOÃO CARLOS IZAQUEU DA SILVA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015248190)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 

em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
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SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014473-5
Nº CNJ :0014473-13.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
COREN/RJ

ADVOGADO :CAROLINA CARVALHO EFFGEN
AGRAVADO :MARIA DO CARMO PEREIRA DO 

AMARAL
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015062959)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 

controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014475-9
Nº CNJ :0014475-80.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :JUSSARA FILARDI DA SILVA E 
OUTROS

AGRAVADO :AGENIR MENDONCA DE ARAUJO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015057125)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
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retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”

(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014482-6
Nº CNJ :0014482-72.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :JUSSARA FILARDI DA SILVA E 
OUTROS

AGRAVADO :ANDREIA LIMA MEDEIROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015217817)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
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PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014491-7
Nº CNJ :0014491-34.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :WILMA COELHO

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015228291)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
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de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014509-0
Nº CNJ :0014509-55.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :CAROLINA CARVALHO EFFGEN E 
OUTROS

AGRAVADO :CLAUDIO CUNHA DOS SANTOS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015064166)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.

 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014512-0
Nº CNJ :0014512-10.2011.4.02.0000
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RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 
LANA REGUEIRA

AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :JUSSARA FILARDI DA SILVA E 
OUTROS

AGRAVADO :VALDENICE SOUZA PINTO DE 
MENDONCA

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015291444)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”

(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014514-4
Nº CNJ :0014514-77.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :VILMA DO CARMO DE SOUZA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015248802)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
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administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

BOLETIM: 119440    

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2006.51.01.023374-0
Nº CNJ :0023374-66.2006.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :CANDIDO GUILHERME ESTEVES
ADVOGADO :JOHNNY PEREIRA CAVALARO DE 

OLIVEIRA (RJ075314) E OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 3A VARA-RJ
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200651010233740)
ÓRGÃO ATUAL :GABINETE DO DR. LUIZ ANTONIO 

SOARES

DESPACHO
Expeça-se a certidão, conforme requerido pelo apelado às fls. 166/167. 
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se e intime-se.
Rio de Janeiro, 28/10/2011.
LUIZ ANTONIO SOARES
DESEMBARGADOR FEDERAL
RELATOR

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2009.51.01.501389-4
Nº CNJ :0501389-76.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
APELANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APELADO :UNIPAR - UNIAO DE IND/ 

PETROQUIMICAS S/A
ADVOGADO :EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY 

E OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DE 

EXECUCAO FISCAL-RJ
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015013894)

DESPACHO
Tendo em vista a informação da União quanto ao pagamento do débito 
executado (fls. 187/190), intime-se o embargante para que manifeste se 
persiste o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração às 
fls. 158/163.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
LUIZ ANTONIO SOARES
DESEMBARGADOR FEDERAL
RELATOR
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013099-2
Nº CNJ :0013099-59.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

ANTONIO SOARES
AGRAVANTE :USINA CARAPEBUS S/A
ADVOGADO :DEBORA GOIATA GONZALEZ E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DE 

CAMPOS (200951030019188)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto  por  USINA CARAPEBUS S/A,  em face  da  decisão  (fls. 
103/104)  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Campos  dos 
Goytacazes  –  Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  nos  autos  dos 
embargos  à  arrematação  (processo  n.º  2009.51.03.001918-8),  que 
indeferiu  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  aos  embargos  à 
arrematação.  Constam  como  agravados  a  UNIÃO  FEDERAL  e 
CLÁUDIO EDUARDO ROZENDO DE BARCELOS.
A  agravante  alega,  em síntese,  que:  1)  não  foi  observado  o  prazo 
mínimo entre a publicação do edital de praça e a realização do primeiro 
leilão; 2) a arrematação foi realização com uma avaliação defasada, o 
que culminou em preço considerado vil; 3) foi deferido ao arrematante, 
CLÁUDIO  EDUARDO  ROZENDO  DE  BARCELOS,  um 
parcelamento sem previsão legal.
Requer, assim, que aos embargos à arrematação seja atribuído efeito 
suspensivo.
É o relato do necessário. Passo a decidir.  
O artigo 527, inciso III,  1ª parte do Código de Processo Civil,  com 
nova redação dada pela Lei n.º 10.352/01, permite ao relator do agravo 
de  instrumento  a  atribuição  de  efeito  suspensivo,  caso  estejam 
presentes os requisitos mencionados no artigo 588 do CPC.
O artigo 558 do Código de Processo Civil  exige o requerimento do 
agravante, uma vez que tal efeito não pode ser concedido de ofício, a 
relevância  da  fundamentação  e  a  possibilidade  de  lesão  grave  e  de 
difícil reparação.
Desse modo, para se suspender os efeitos da decisão recorrida, mister 
que estejam configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Passemos à análise do fumus boni juris.
A pretensão deduzida em juízo é o desfazimento da arrematação, tendo 
em vista a existência de vícios que maculam o ato em questão. São 
eles:  infringência ao prazo mínimo de 10 (dez) dias entre a data da 
publicação  do  edital  de  hasta  pública  e  o  leilão;  a  arrematação  foi 
efetivada  por  preço  vil  e  o  parcelamento  do  valor  arrematado,  em 
desconformidade com o artigo 690, § 1º do CPC. 
Analisaremos  ponto  a  ponto  para  melhor  compreensão  do  caso  em 
apreço.
No que tange ao prazo entre a publicação do edital e o leilão, o artigo 
22 da Lei n.º 6.830/80 estabelece que
Art. 22. A arrematação será precedida de edital, afixado no local do  
costume,  na  sede  do  juízo,  e  publicado,  em  resumo,  uma  só  vez,  
gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão judicial.
§ 1°.  O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não  
poderá ser superior a 30 (trinta) dias nem inferior a 10 (dez) dias.  
(g.n.)
Com efeito, o dispositivo legal determina o prazo mínimo de 10 dias 
entre  a  data  da  publicação  do  edital  do  leilão  e  a  data  da  efetiva 
realização do certame, o qual, no caso concreto, foi respeitado, já que o 
bem imóvel somente foi arrematado no 2º leilão, logo não há que falar 
em violação ao prazo acima descrito.

Contudo, por ora, o fundamento apresentado pelo julgador monocrático 
na decisão agravada deve ser apreciado pelo colegiado. 
Em  relação  a  esse  ponto  a  decisão  agravada  foi  proferida  nesses 
termos,
(...)
Com efeito, verifica-se que suposta inobservância do art. 22, caput e 
§1º, da Lei nº 6.830/80, se deu por apenas um dia, ou seja, entre a  
publicação  do  edital  e  a  realização  da  primeira  praça  teriam  
transcorridos  apenas  9  (nove)  dias,  e  não  10  (dez)  dias,  como 
determina o mencionado dispositivo legal. Ademais, forçoso observar  
que  a  arrematação  apenas  ocorreu  na  segunda  praça,  quando  já  
ultrapassado o decêndio em causa, o que, em tese, atrai a incidência  
do  princípio  da  instrumentalidade  das  formas,  a  inviabilizar  a 
prematura declaração de qualquer nulidade.
(...)
  
Também não  assiste  razão  à  recorrente  no  que  se  refere  à  alegada 
arrematação do bem penhorado por preço vil.
O artigo 692 do Código de Processo Civil expressamente dispõe que 
não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço 
vil.  Cumpre  ressaltar,  no  entanto,  que  o  conceito  de  preço  vil  está 
relacionado com o valor de mercado e a natureza do bem.
Nos  termos  da  jurisprudência  consolidada  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  preço  vil  é  aquele  que  resulta  das  circunstâncias  do  caso 
concreto,  não  podendo  ser  assim  considerado,  em  regra,  quando  o 
preço  da  arrematação  não  for  inferior  ao  da  metade  do  valor  da 
avaliação.
Nesse sentido:
PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  ARREMATAÇÃO. 
VALOR INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO DO BEM. PREÇO VIL.
1. O STJ entende que está caracterizado o preço vil quando o valor da  
arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem.
2.  Hipótese  em  que  os  bens  foram  arrematados  por  quantum 
correspondente a 33,3% do montante avaliado.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  996388/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 27/08/2009)
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  ARREMATAÇÃO.  PREÇO  VIL  CARACTERIZADO.  
NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Não houve a alegada ofensa à Súmula 7/STJ, porquanto os fatos nos  
quais  fundamentou-se  a  decisão  agravada  estão  expressamente  
consignados no aresto recorrido.
2.  Em sede de execução fiscal,  na ausência de critério  legal  sobre  
"preço vil", o STJ firmou o entendimento de que está caracterizado  
quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da 
avaliação.
3.  Na espécie,  o  Tribunal  de origem entendeu que não caracteriza  
preço vil a arrematação por valor equivalente a 33,3% da avaliação,  
em virtude da falta de licitantes no leilão realizado, o que contraria o 
entendimento consolidado nesta Corte.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1106824/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  28/04/2009,  DJe 
15/05/2009)
Portanto, dada a inexistência de critérios objetivos para a definição do 
que seja preço vil, devem ser analisadas as circunstâncias fáticas e as 
peculiaridades do caso concreto, permitindo-se a venda do bem ainda 
que o valor do lanço seja inferior àquele constante da avaliação.
Por fim, no que tange ao parcelamento do valor  da arrematação, os 
artigos 690 do CPC e o artigo 98 da Lei n.º 8.212/91, (este último se 
aplica ao caso em uma interpretação sistemática, já que dispõe sobre 
normas  relacionadas  à  contribuição  social,  a  qual  possui  natureza 
tributária), demonstram o posicionamento favorável do legislador em 
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permitir  o  pagamento  do  valor  arrematado  em  prestações.  Nesses 
termos,
Art. 690. A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do  
preço pelo arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante  
caução. 
§ 1o Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-
lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca  
inferior à avaliação, com oferta de pelo menos 30% (trinta por cento)  
à  vista,  sendo  o  restante  garantido  por  hipoteca  sobre  o  próprio  
imóvel. 
§ 2o As propostas para aquisição em prestações, que serão juntadas  
aos  autos,  indicarão  o  prazo,  a  modalidade  e  as  condições  de  
pagamento do saldo. 
§  3o O  juiz  decidirá  por  ocasião  da  praça,  dando  o  bem  por  
arrematado  pelo  apresentante  do  melhor  lanço  ou  proposta  mais  
conveniente. 
§  4o No  caso  de  arrematação  a  prazo,  os  pagamentos  feitos  pelo  
arrematante pertencerão ao exeqüente até o limite de seu crédito, e os 
subseqüentes ao executado. 
Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial  
dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo  
credor, que procederá à hasta pública:
I - no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser  
inferior ao da avaliação; 
II - no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. 
§ 1º Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado 
o  pagamento  do  valor  da  arrematação,  na  forma prevista  para  os  
parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. 
§ 2º Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de 
leilão. 
§ 3º O débito do executado será quitado na proporção do valor de  
arrematação. 
§  4º  O arrematante  deverá  depositar,  no  ato,  o  valor  da  primeira  
parcela. 
Assim,  não  verifico  plausibilidade  nos  argumentos  trazidos  pela 
agravante, de modo que ausente o primeiro requisito (fumus boni juris) 
para a concessão da medida pleiteada, deixo de analisar o periculum in 
mora, o qual, por si só, não será suficiente para a atribuição do efeito 
suspensivo requerido.
Posto isso,  INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO ao presente agravo. 
Intime-se  a  agravada  para  apresentar  resposta  no  prazo de 10 dias, 
conforme artigo 527, inciso V do CPC.
Dispensada  a  intervenção  do  Ministério  Público  Federal,  consoante 
verbete da súmula n.º 189 do STJ.
Publique-se e intimem-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
LUIZ ANTONIO SOARES
DESEMBARGADOR FEDERAL
RELATOR

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014336-6
Nº CNJ :0014336-31.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :LUCIANA OLIVEIRA SANTOS 
ROMULO E OUTROS

AGRAVADO :ALESSANDRO DE JESUS SA

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015192640)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, 
nos  autos  da  execução  fiscal  proposta  pelo  agravante  determinou  a 
retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 2°, § 8° 
da Lei de Execução Fiscal.
O agravante, em suas razões, postula a reforma da decisão monocrática 
por  entender  que a  mesma  perpetua afronta  ao artigo  128 do CPC, 
artigos 3º e 16, § 2º da LEF, artigos 142 e 204 do CTN, pois “efetuado 
o  lançamento  tributário  e  permanecendo inerte  o  sujeito  passivo  da 
obrigação,  ou  repelida  a  impugnação  apresentada,  constitui-se 
definitivamente o crédito tributário, o qual se presume líquido e certo, 
em decorrência do princípio da presunção de legalidade e legitimidade 
do  ato  administrativo”,  incumbindo  ao  executado,  por  meio  de 
embargos  à  execução,  impugnar  a  quantidade  ou  qualidade  do  ato 
administrativo.  Alega  a  constitucionalidade  das  Leis  nºs  5.905/73  e 
11.000/04, bem como ressalta a observância do artigo 97 da CF.
É o relatório.
DECIDO.
 No tocante a essa questão, deve  ser ressaltada a impossibilidade da 
utilização do agravo de instrumento, pois a pretensão da recorrente é 
afastar a emenda da inicial determinada pelo juiz  a quo, sendo certo 
que  a  referida  decisão  tem  natureza  de  mero  despacho,  e,  nestas 
condições, não seria passível de recurso, a teor do artigo 504 do CPC.
 O Superior Tribunal de Justiça adotou orientação no sentido de que a 
deliberação judicial  que exige  a  emenda  da  petição  inicial  não  tem 
caráter decisório a propiciar o uso do agravo  de instrumento.   Vale 
conferir:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  STF. 
OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À  
PETIÇÃO  INICIAL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.  
IRRECORRIBILIDADE.  1.  O  exame  da  violação  de  dispositivos  
constitucionais  é  de  competência  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2.  
Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art.  165 
do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os 
argumentos  expendidos  em  sede  recursal,  pronuncia-se  de  forma 
adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a 
controvérsia.  3. Contra despacho que determina a emenda da inicial 
não  cabe  recurso,  em  face  da  ausência  de  qualquer  conteúdo  
decisório. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 200601248675, 2ª Turma, rel.  
Min. Herman Benjamin, DJE 23/10/2008).
“PROCESSO  CIVIL  -  EMENDA  DA  INICIAL  -  DESPACHO  DE 
MERO EXPEDIENTE.
1.  A  determinação  de  emenda  da  petição  inicial  tem  natureza  de 
despacho  de  mero  expediente,  sendo  impassível  de  Agravo  de  
Instrumento.
2. Recurso não conhecido.”
(STJ, RESP 66123/RJ, rel. Min. Edson Vidigal, 5ª Turma, unânime, DJ  
16/11/98)
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CARÁTER 
DECISÓRIO.  INEXISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a  
emenda  da  inicial  de  embargos  à  execução,  não  há  falar  em 
interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face  
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de  decisão  interlocutória.  O  gravame  aos  interesses  da  autarquia 
somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o  
julgamento  do  mérito,  sendo  cabível,  no  caso,  por  respeito  ao 
pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de 
apelação.  Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se  
por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de  
origem.
2. Recurso especial conhecido.”
(STJ,  RESP  257613/SP,  rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  6ª  Turma,  
unânime, DJ 18/02/02).
 Saliente-se, por fim, que na forma do que preceitua o artigo 557 do 
CPC,  “o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal  ou  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Pelo  exposto,  com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2011.
 
LANA REGUEIRA
Desembargadora  Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014283-0
Nº CNJ :0014283-50.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

LANA REGUEIRA
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :ERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO 
E OUTROS

AGRAVADO :PATRICIA TEREZA DA COSTA MATA 
ROMA

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(200951015199187)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Conselho Regional 
de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN /RJ contra decisão que 
indeferiu  o  pedido  para  penhora  “online”  dos  ativos  financeiros  da 
executada.
É o relatório.
                                   DECIDO.
 
A matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo 
(STJ  REsp  1.112.943-MA,  Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  ocorrido  em 
15/09/2010),  ficou  sedimentado  o  entendimento  da  possibilidade  da 
penhora “online” pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio 
exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para 
tanto, julgados que perfilham este entendimento.
“AGRAVO  REGIMENTAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  ON 
LINE.  BACENJUD.  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS.  CONSTRIÇÃO 
EFETIVADA APÓS A LEI Nº 11.382/06.  NOMEAÇÃO. PENHORA.  
EXECUÇÃO  FISCAL.  POSSIBILIDADE.  PRERROGATIVA.  
RECUSA. FAZENDA PÚBLICA. 1. A agravante alega que não houve  
apreciação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 620  
do CPC),  que a controvérsia gravita  em torno da reapreciação de 

provas, atraindo a aplicação da Súmula 07/STJ, e que seria flexível a  
ordem  de  preferência  na  penhora,  diante  da  possibilidade  de  
nomeação  de  créditos  de  precatório.  2.  A  Corte  Especial,  no 
julgamento  do  REsp  1.112.943-MA,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  
ocorrido em 15/09/2010, pela sistemática do artigo 543-C do CPC,  
decidiu que, após o advento da Lei nº 11.382/06, o juiz não pode exigir  
do credor o exaurimento das diligências,  na busca de outros  bens,  
para a decretação da penhora on line. 3. O indeferimento da penhora 
ocorreu  em  momento  posterior  à  vigência  dessa  lei,  devendo  ser 
reapreciado o pedido, afastada a necessidade de prova da pesquisa  
por outros bens, observando o disposto na Resolução nº 61 do CNJ,  
que faculta a pessoa natural ou jurídica solicitar o cadastramento de  
conta  única  apta  a  acolher  bloqueios  realizados  por  meio  do 
BACENJUD. 4.  Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade,  
previsto  no  art.  620 do CPC,  vez  que tal  norma jurídica deve ser  
interpretada sistematicamente, em consonância com as demais regras,  
de  mesma  hierarquia  jurídica,  que  informam  igualmente  o 
procedimento  de  execução,  a  exemplo  do  princípio  da  máxima  
utilidade da execução. 5. Ademais, em última análise, caberá ao juízo  
da  execução  o  conhecimento  de  hipóteses  concretas,  em  que  a  
execução  se  verifique  extremada  e  altamente  danosa,  a  ponto  de  
sonegar  do  devedor  o  mínimo  existencial  para  sua  sobrevivência,  
como a paralisação da atividade empresarial, no caso particular da  
pessoa jurídica. 6. Contudo, tal exame não prejudica a constatação de  
que o ordenamento jurídico, após a edição da Lei nº 11.382/06/2006,  
admite a constrição prioritária dos créditos em dinheiro depositados  
em conta corrente,  via  sistema BACENJUD,  sem a  necessidade  de  
prévio exaurimento de vias alternativas de garantia da execução. 7.  
Tal  conclusão  em  nada  esbarra  no  óbice  da  Súmula  07/STJ  ("A  
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),  
já que caberá ao juízo a quo reapreciar o pedido de penhora on line e  
eventualmente indeferi-la ou atenuá-la, tendo em vista motivos outros,  
que  não  sejam  a  ausência  de  esgotamento  de  outras  diligências  
constritivas. 8. Os créditos oriundos de precatório são penhoráveis,  
porém, não se equiparam a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito  
de  crédito,  podendo  a  Fazenda  Pública  recusar  a  substituição  da 
penhora por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou  
nos arts. 11 e 15, da LEF, conforme assentado no Recurso Especial n.º  
1.090.898-SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado sob o  
rito  do  art.  543-C  do  CPC.  9.  Agravo  regimental  não  provido.
(AGRESP  201000347680,  CASTRO  MEIRA,  STJ  -  SEGUNDA 
TURMA, 01/12/2010)”
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE.  
SISTEMA  BACENJUD.  DECISÃO  POSTERIOR  À  ENTRADA  EM 
VIGOR DO ART. 655-A DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO  
ESGOTAMENTO  DE  BUSCA  PELOS  BENS  PENHORÁVEIS  DO 
DEVEDOR.  PENHORA  DE  TÍTULOS  DA  DÍVIDA  PÚBLICA.  
RECUSA.  LEGITIMIDADE.  NÃO  OBSERVÂNCIA  DA  ORDEM 
ESTABELECIDA PELO ART.  11  DA LEI  6.830/80.  1.  A  Primeira 
Seção  desta  Corte  tem  entendido  pela  possibilidade  do  uso  da  
ferramenta BacenJud para efetuar o bloqueio de ativos financeiros,  
em interpretação conjugada dos artigos 185-A do CTN, 11 da Lei n.  
6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC. Todavia, somente para as decisões  
proferidas a partir de 20.1.2007 (data da entrada em vigor da Lei n.  
11.038/2006),  em  execução  fiscal  por  crédito  tributário  ou  não,  
aplica-se o disposto no art. 655-A do Código de Processo Civil, não  
sendo  mais  exigível  o  prévio  esgotamento  de  diligências  para 
encontrar outros bens penhoráveis. 2. No caso, o despacho que deferiu 
a penhora online ocorreu em 2008, ou seja, após a vigência da Lei n.  
11.382/2006. 3. Acaso não observada a ordem disposta no art. 11 da  
Lei n. 6.830/1980, é lícito ao credor e ao julgador a não-aceitação da  
nomeação  à  penhora.  4.  Agravo  regimental  não  provido.
(AGA  200900528930,  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  STJ  -  
SEGUNDA TURMA, 02/06/2010)”
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO FISCAL.  PENHORA 
BACENJUD. UTILIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NA 
BUSCA  DE  BENS  DO  DEVEDOR.  DESNECESSIDADE.  ORDEM 
LEGAL DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 655, DO CPC. 1. A execução 
deve se realizar do modo menos gravoso possível para o executado,  
mas sempre em favor do credor. 2. Atualmente, a penhora em dinheiro 
através do sistema BACENJUD, traduz-se no melhor mecanismo para  
viabilizar a efetiva realização do direito de crédito, tendo em vista que 
afasta a demora e o custo do procedimento destinado à transformação 
de bem penhorado - o imóvel, p.ex. - em dinheiro. 3. Tal mecanismo 
permite,  inclusive,  garantir  a  exata  quantia  necessária  à  plena  
satisfação do credor, restando para o executado, tão somente, o dever 
de pagar (CPC, art. 652). 4. O Eg. Superior Tribunal de Justiça já se  
posicionou  no sentido  de ser  dispensável  o  esgotamento  dos meios  
para  a  localização  de  bens  do  devedor.  Precedentes:  REsp  
1009363/BA; AgRg no REsp 959836/RS; AgRg no REsp 1186797/PR.  
5. A atual redação do art. 655 do CPC, após a alteração promovida  
pela Lei nº 11.383/2006, que institui a ordem dos bens a ser observada  
na penhora, de acordo com o princípio da menor onerosidade para o 
devedor,  prevê,  em seu  inciso  I,  ou  seja,  o  primeiro  na  ordem da  
menor onerosidade, a penhorabilidade do “dinheiro, em espécie ou  
em  depósito  ou  aplicação  em  instituição  financeira”.  Assim,  a  
aplicação da penhora on-line sobre ativos financeiros do devedor, no  
limite  do  valor  executado,  não  ofende  o  referido  princípio.  
Precedentes  STJ:  AgRg  no  Ag  1230232/RJ;  AgRg  no  REsp 
1066784/RS.  6.  Agravo  conhecido  e  provido.
(AG  201002010109676,  Desembargador  Federal  JOSE  FERREIRA 
NEVES  NETO,  TRF2  -  TERCEIRA  TURMA  ESPECIALIZADA,  
24/01/2011)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO FISCAL.  PENHORA 
BACENJUD. UTILIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NA 
BUSCA  DE  BENS  DO  DEVEDOR.  DESNECESSIDADE.  ORDEM 
LEGAL DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 655, DO CPC. 1. A execução 
deve se realizar do modo menos gravoso possível para o executado,  
mas sempre em favor do credor. 2. Atualmente, a penhora em dinheiro 
através do sistema BACENJUD, traduz-se no melhor mecanismo para  
viabilizar a efetiva realização do direito de crédito, tendo em vista que 
afasta a demora e o custo do procedimento destinado à transformação 
de bem penhorado - o imóvel, p.ex. - em dinheiro. 3. Tal mecanismo 
permite,  inclusive,  garantir  a  exata  quantia  necessária  à  plena  
satisfação do credor, restando para o executado, tão somente, o dever 
de pagar (CPC, art. 652). 4. O Eg. Superior Tribunal de Justiça já se  
posicionou  no sentido  de ser  dispensável  o  esgotamento  dos meios  
para  a  localização  de  bens  do  devedor.  Precedentes:  REsp  
1009363/BA; AgRg no REsp 959836/RS; AgRg no REsp 1186797/PR.  
5. A atual redação do art. 655 do CPC, após a alteração promovida  
pela Lei nº 11.383/2006, que institui a ordem dos bens a ser observada  
na penhora, de acordo com o princípio da menor onerosidade para o 
devedor,  prevê,  em seu  inciso  I,  ou  seja,  o  primeiro  na  ordem da  
menor onerosidade, a penhorabilidade do “dinheiro, em espécie ou  
em  depósito  ou  aplicação  em  instituição  financeira”.  Assim,  a  
aplicação da penhora on-line sobre ativos financeiros do devedor, no  
limite  do  valor  executado,  não  ofende  o  referido  princípio. 
Precedentes  STJ:  AgRg  no  Ag  1230232/RJ;  AgRg  no  REsp 
1066784/RS. 6.  Agravo  conhecido  e  provido,  por  maioria.
(AG  201002010066860,  Desembargadora  Federal  SALETE 
MACCALOZ,  TRF2  -  TERCEIRA  TURMA  ESPECIALIZADA,  
06/12/2010)”
Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO ao  Agravo  de  Instrumento,  nos 
termos do artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.
Publique-se e Intime-se.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, baixem os autos. 
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2011.
     LANA REGUEIRA

Desembargadora Federal    

SUBSECRETARIA DA 5A.TURMA ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119508    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010685-0
Nº CNJ :0010685-88.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :DOMINGOS SEBASTIAO DE CASTRO 

E OUTROS
ADVOGADO :JOSUE ISAAC VARGAS FARIA E 

OUTROS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :TUTECIO GOMES DE MELLO E 

OUTROS
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DE 

VOLTA REDONDA (9805044173)

D E S P A C H O
Ao agravado, na forma do art. 527, V, do CPC.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.005803-0
Nº CNJ :0005803-83.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :ALOÍZO MARCOS GOMES DE JESUS
ADVOGADO :ANA LUCIA GOMES VIANA 

MARCONDES
AGRAVADO :NCTEC-NOVO CENTRO TECNICO DE 

FORMACAO EM SEGURANCA LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA SEXTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010060001)

D E S P A C H O
Petição nº 2011/070826: Junte-se. Nada a prover, tendo em vista que a 
alegada  mudança  fática  deverá  ser  deduzida  perante  o  MM.  Juízo 
originário, sob pena de supressão de instância.
Voltem-me conclusos para julgamento.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006878-2
Nº CNJ :0006878-60.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
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AGRAVANTE :ERIKA CHRISTINA DE MELLO 
SOUZA

ADVOGADO :CRISTHIANE DINIZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA SEXTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010063907)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  ERIKA 
CHRISITNA DE MELLO SOUZA em face de decisão proferida pelo 
MM. Juízo da 26ª Vara Federal/RJ, que indeferiu a liminar pleiteada 
objetivando  a  sua  participação  na  solenidade  de  formatura  do 
EAGS/2011, prevista para o dia 22/06/201, com consequente inclusão 
no Quadro de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica.
O  magistrado  a  quo informa  (OFÍCIO  Nº  RJ-OFI-2011/11301,  fls. 
106) ter proferido sentença nos autos em referência, ocasião em que 
homologou o pedido de desistência, julgando extinto o processo sem 
resolução do mérito.
Face ao exposto, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do 
Regimento  Interno  desta  Corte,  julgo  prejudicado  o  Agravo  de 
Instrumento.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.010064-6
Nº CNJ :0010064-62.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO - UFRJ
PROCURADOR :FRANCISCO F. VIEIRA FILHO
AGRAVADO :TANIA REGINA SOUTEIRO DIAS
ADVOGADO :MARIA DE FATIMA CRISTO DE 

OLIVEIRA
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(200451010221041)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, objetivando a recorrente a reforma 
da decisão proferida pelo MM. Juízo da 23ª Vara Federal/RJ, nos autos 
da Ação Ordinária nº 2004.51.01.022104-1.
 Em consulta realizada no sistema processual, ora anexada, constato ter 
sido proferida sentença no feito originário, ocasião em que o MM Juízo 
indeferiu a inicial e julgou extinta a demanda, nos termos do art. 269, 
IV e 219, § 5º do CPC .
Face ao exposto, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do 
Regimento  Interno  desta  Corte,  julgo  prejudicado  o  Agravo  de 
Instrumento.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010594-8
Nº CNJ :0010594-95.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :SINTRASEF - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO SERVICO 
PUBLICO FEDERAL DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

ADVOGADO :JOSE JULIO MACEDO DE QUEIROZ E 
OUTROS

AGRAVADO :FUNASA - FUNDACAO NACIONAL 
DE SAUDE

PROCURADOR :PATRICIA FERREIRA DE HOLANDA 
CAVALCANTI

ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (201151010035894)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS 
TRABALHADORES  DO  SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL  DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão proferida pelo MM. 
Juízo da 2ª Vara Federal /RJ que, em sede de Impugnação ao Valor da 
Causa, fixou nova importância à demanda e determinou o recolhimento 
das custas complementares. 
Pretende o Agravante seja considerado correto o valor por si atribuído 
à causa, eis que “só se pode atribuir um valor determinado à causa se 
houver uma planilha na qual se contenha, desde que se saibam todos os 
contornos  referentes  aos  valores,  a  saber:  valor  principal,  juros, 
correção monetária, termo inicial de ambos etc., o que à evidência são 
parâmetros que ainda não se tem ”.
Contrarrazões às fls. 20/22.
O d. representante do Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 
25/29, pela desnecessidade de sua intervenção no feito. 
É o relatório. Decido liminarmente.
O recurso de agravo de instrumento deve ser instruído tanto com as 
peças apontadas em lei como “obrigatórias” (CPC, art. 525, I), quanto 
com  os  documentos  necessários  ao  entendimento  pleno  da  questão 
discutida, à prova das ocorrências e da contextura do feito principal, 
assim como à evidência  dos argumentos  empinados pelo agravante, 
documentos estes qualificados em lei como “facultativos” ou “úteis” 
(CPC, art. 525, II).
É  dever  do  agravante,  portanto,  zelar  pela  correta  formação  do 
instrumento, no momento de interposição do recurso, não se admitindo 
a abertura de prazo para complementação da referida instrução, quando 
deficiente.
Deste  modo,  verificando-se  a  falta  de  qualquer  dos  aludidos 
documentos, o Relator negará, liminarmente, seguimento ao agravo de 
instrumento que lhe for submetido, a teor do art. 527, I, do CPC, vez 
que  a  deficiência  probatória  positivamente  apurada  milita  em 
detrimento direto do agravante, detentor do ônus da prova.
A decisão agravada acolheu a Impugnação ao Valor da Causa, ante os 
seguintes fundamentos (fls.08/09):
[...] De acordo com a sistemática processual, toda demanda deve ter 
seu  valor  da  causa  atribuído  consoante  a  vantagem  econômica 
pretendida por quem ingressa com o pleito jurisdicional.
A  lide  tem  como  objeto,  em  resumida  síntese,  o  “pagamento  de 
diferença entre o valor das parcelas pretéritas de indenização de campo 
(R$17,46/dia)  e  o  valor  que  deveria  ter  sido  pago  (R$26,85/dia) 
relativas  ao  período  compreendido  entre  04/10/1995  e  31/07/2002, 
atualizados monetariamente pelos índices oficiais.”
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O Sindicato, ora impugnado, representando 50 servidores da FUNASA 
pleiteia o pagamento de uma diferença de R$9,39 (nove reais e trinta e 
nove centavos) nas diárias concedidas por uma período  de quase sete 
anos.  Conforme  cálculos  apresentados  pela  impugnante  cada 
representado pleiteia R$15.211,80 (quinze mil, duzentos e onze reais e 
oitenta centavos), sem considerar juros e correção monetária. Assim, o 
benefício patrimonial pretendido seria o equivalente a R$ 760.590,00 
(15.211,80x 50), que atualizado apenas a partir de 31/07/2002, data da 
última  parcela  requerida,  até  a  data  do  ajuizamento  da  ação, 
18/09/2006, sem juros, equivaleria a R$ 1.052.115,96.
O setor  responsável  pelos  cálculos  judiciais  da  Seção  Judiciária  do 
Distrito  Federal  informou  que  o  valor  estimado  pela  Impugnante 
satisfaz ao conteúdo econômico da demanda.
Tendo o Impugnado atribuído à causa o valor de R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil  reais),  o mesmo encontra-se em desacordo com o benefício 
patrimonial pretendido.
Ante todo o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 
CAUSA para fixá-la em R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 
mil  reais),  determinando  ao  Impugnado  o  recolhimento  das  custas 
complementares. 
Ao analisar os autos, constato, de pronto, a ausência de documentos 
citados  na  decisão  agravada  e  que  seriam necessários  ao  completo 
entendimento da controvérsia, em especial, as cópias da petição inicial 
e  do  parecer  do setor  de Cálculos  Judiciais  da  Seção  Judiciária  do 
Distrito  Federal,  este  último  informando  que  o  valor  estimado  pelo 
agravado seria satisfatório ao conteúdo econômico da demanda.
A pretensão recursal ora sob enfoque, portanto, tem seu conhecimento 
inviabilizado  no  atual  quadrante  procedimental,  a  teor  do  seguinte 
julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, perfeitamente 
aplicáveis à espécie:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA 
DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. 
GRU.  DESCUMPRIMENTO  DA  RESOLUÇÃO  STJ  N.  01/2008. 
ART. 544, § 1º, DO CPC.
 1.  Em  observância  ao  disposto  no  art.  544,  §  1º,  do  Código  de 
Processo Civil, não se conhece do agravo cujo instrumento não contém 
todas  as  peças  obrigatórias  e  as  essenciais  à  compreensão  da 
controvérsia.  2.  É essencial  à comprovação do preparo a juntada da 
guia de recolhimento da União (GRU), juntamente com o comprovante 
de pagamento,  no ato da interposição do especial,  em conformidade 
com a Resolução n. 1, de 16 de janeiro de 2008, vigente à época. 3. 
Não é suficiente a simples alegação de extravio de peça,  cabendo à 
parte comprovar  tal afirmação,  assim como não se admite a juntada 
posterior  das  peças  obrigatórias  ou das  necessárias,  uma  vez  que o 
agravo  deve  ser  instrumentado,  de  forma  completa,  na  Corte  de 
origem,  sob pena de preclusão consumativa.  Precedentes.  4.  Agravo 
regimental  não provido.  (2ª  Turma,  AGA 201001819063,  Rel.  Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe. 8.2.2011)
Assim, nego seguimento ao recurso, na forma do art.  557, caput, do 
CPC.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010846-9
Nº CNJ :0010846-98.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO

AGRAVANTE :LEONARDO DUARTE LOPES
ADVOGADO :DAIL SILVEIRA DE AGUIAR
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA SEXTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010110910)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  LEONARDO 
DUARTE LOPES em face  de decisão proferida  nos autos  da Ação 
Ordinária nº 201151010110910, que indeferiu a antecipação da tutela 
por ele vindicada. 
Pretende  o  Agravante  que  lhe  seja  garantida  a  inscrição  para  o 
Processo Seletivo ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica, 
malgrado a limitação de idade imposta pela Administração Militar.
É o breve relato. Decido.
O recurso de agravo de instrumento deve ser instruído tanto com as 
peças apontadas em lei como “obrigatórias” (CPC, art. 525, I), quanto 
com  os  documentos  necessários  ao  entendimento  pleno  da  questão 
discutida, à prova das ocorrências e da contextura do feito principal, 
assim como à evidência  dos argumentos  empinados pelo agravante, 
documentos estes qualificados em lei como “facultativos” ou “úteis” 
(CPC, art. 525, II).
É  dever  do  agravante,  portanto,  zelar  pela  correta  formação  do 
instrumento, no momento de interposição do recurso, não se admitindo 
a abertura de prazo para complementação da referida instrução, quando 
deficiente.
Deste  modo,  verificando-se  a  falta  de  qualquer  dos  aludidos 
documentos, o Relator negará, liminarmente, seguimento ao agravo de 
instrumento que lhe for submetido, a teor do art. 527, I, do CPC, vez 
que  a  deficiência  probatória  positivamente  apurada  milita  em 
detrimento direto do agravante, detentor do ônus da prova.
Na  hipótese  dos  autos,  verifica-se  a  ausência  de peça  obrigatória  à 
instrução do recurso, a teor da certidão da DIDRA (fls.  22), no que 
concerne à procuração do próprio agravante, sem a qual não se pode 
conhecer do presente instrumento. 
Assim, nego seguimento ao recurso, na forma do art.  557, caput, do 
CPC.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010578-0
Nº CNJ :0010578-44.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :RICARDO TADEU MOYSES DOS 

SANTOS
ADVOGADO :ALEXANDRE BARENCO RIBEIRO
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201151010082495)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL 
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal /RJ, 
nos autos da Ação Ordinária nº 201151010082495, que deferiu a tutela 
de urgência pleiteada “para determinar o imediato restabelecimento da 
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aposentadoria do autor, até ulterior decisão”.
Sustenta o Agravante, em síntese, que “para averbação do tempo de 
aluno aprendiz é mister que se aguarde a fase probatória (para que se 
comprove ou não o atendimento dos requisitos exigidos para averbação 
do tempo de aluno aprendiz), tornando-se temerário que o judiciário 
abençoe um período desamparado de qualquer respaldo probatório”.
É o breve relato. Decido liminarmente.
O recurso não merece seguimento.
O recurso de agravo de instrumento deve ser instruído tanto com as 
peças apontadas em lei como “obrigatórias” (CPC, art. 525, I), quanto 
com  os  documentos  necessários  ao  entendimento  pleno  da  questão 
discutida, à prova das ocorrências e da contextura do feito principal, 
assim como à evidência  dos argumentos  empinados pelo agravante, 
documentos estes qualificados em lei como “facultativos” ou “úteis” 
(CPC, art. 525, II).
É  dever  do  agravante,  portanto,  zelar  pela  correta  formação  do 
instrumento, no momento de interposição do recurso, não se admitindo 
a abertura de prazo para complementação da referida instrução, quando 
deficiente.
Deste  modo,  verificando-se  a  falta  de  qualquer  dos  aludidos 
documentos, o Relator negará, liminarmente, seguimento ao agravo de 
instrumento que lhe for submetido, a teor do art. 527, I, do CPC, vez 
que  a  deficiência  probatória  positivamente  apurada  milita  em 
detrimento direto do agravante, detentor do ônus da prova.
Ao analisar os autos, constato, de pronto, a ausência de documentos 
citados  na  decisão  agravada,  na  petição  inicial  e  no  relatório  do 
Tribunal de Contas da União, emitidos pela instituição de ensino e que 
“afirmam categoricamente que o autor estava matriculado como aluno 
aprendiz” (fls. 19, 27 e 64).
Mencionadas  declarações  revelam-se  essenciais  a  completa 
compreensão da controvérsia.
Assim, embora se encontrem no presente agravo as peças obrigatórias 
previstas no art. 525, I, do CPC, sua instrução se encontra deficiente, 
tendo  em  vista  a  ausência  de  documentos  outros  que,  embora  de 
juntada facultativa, apresentam-se necessários ao pleno entendimento 
da questão devolvida ao Tribunal.
 A pretensão recursal ora sob enfoque, portanto, tem seu conhecimento 
inviabilizado  no  atual  quadrante  procedimental,  a  teor  do  seguinte 
julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, perfeitamente 
aplicáveis à espécie:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA 
DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. 
GRU.  DESCUMPRIMENTO  DA  RESOLUÇÃO  STJ  N.  01/2008. 
ART. 544, § 1º, DO CPC. 1. Em observância ao disposto no art. 544, § 
1º,  do  Código  de  Processo  Civil,  não  se  conhece  do  agravo  cujo 
instrumento não contém todas as peças obrigatórias e as essenciais à 
compreensão da controvérsia. 2. É essencial à comprovação do preparo 
a juntada da guia de recolhimento da União (GRU), juntamente com o 
comprovante  de pagamento,  no ato da interposição do especial,  em 
conformidade com a Resolução n. 1, de 16 de janeiro de 2008, vigente 
à época. 3. Não é suficiente a simples alegação de extravio de peça, 
cabendo à parte comprovar tal afirmação, assim como não se admite a 
juntada posterior das peças obrigatórias ou das necessárias, uma vez 
que o agravo deve ser instrumentado, de forma completa, na Corte de 
origem,  sob pena de preclusão consumativa.  Precedentes.  4.  Agravo 
regimental  não  provido.(2ª  Turma,  AGA 201001819063,  Rel.  Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES,DJe. 8.2.2011)
Assim,  na  forma  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego  seguimento  ao 
recurso.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO

       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012618-6
Nº CNJ :0012618-96.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :JANETE MAGALHAES CARVALHO
ADVOGADO :RONALDO PAVAN E OUTROS
AGRAVADO :UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO - UFES
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201150010096133)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  JANETE 
MAGALHAES CARVALHO em face de decisão proferida pelo MM. 
Juízo da 1ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, nos autos do Mandado de 
Segurança  nº  201150010096133,  que  indeferiu  medida  liminar 
objetivando manter o valor integral da sua pensão. 
Sustenta  a  Agravante,  em  síntese,  estarem  presentes  os  requisitos 
necessários  ao  deferimento  da  medida  liminar.  O  fumus  boni  juris 
“ante o fato de o ato atacado ser ilegal e violar de forma manifesta a 
Súmula nº 359 do eg. Supremo Tribunal Federal, Constituição Federal, 
além de normas infraconstitucionais” e o “perigo da demora, por sua 
vez, caracteriza-se pelo fato de que, à míngua da liminar, a Agravante 
estará impedida  de receber o que lhe é de direito a partir do mês de 
julho/2011”.
É o breve relato. Decido liminarmente.
O recurso de agravo de instrumento deve ser instruído tanto com as 
peças apontadas em lei como “obrigatórias” (CPC, art. 525, I), quanto 
com  os  documentos  necessários  ao  entendimento  pleno  da  questão 
discutida, à prova das ocorrências e da contextura do feito principal, 
assim como à evidência  dos argumentos  empinados pelo agravante, 
documentos estes qualificados em lei como “facultativos” ou “úteis” 
(CPC, art. 525, II).
É  dever  do  agravante,  portanto,  zelar  pela  correta  formação  do 
instrumento, no momento de interposição do recurso, não se admitindo 
a abertura de prazo para complementação da referida instrução, quando 
deficiente.
Deste  modo,  verificando-se  a  falta  de  qualquer  dos  aludidos 
documentos, o Relator negará, liminarmente, seguimento ao agravo de 
instrumento que lhe for submetido, a teor do art. 527, I, do CPC, vez 
que  a  deficiência  probatória  positivamente  apurada  milita  em 
detrimento direto do agravante, detentor do ônus da prova.
Ao analisar os autos, constato, de pronto, a ausência de documentos 
citados nas razões recursais (fls.  04/06) e que seriam necessários ao 
completo entendimento da controvérsia, em especial, os contracheques 
da Agravante referentes aos anos de 2008 e 2009, nos quais constariam 
as substituições das rubricas de gratificações ali descritas, de modo a 
demonstrar suposta ilegalidade na redução de sua aposentadoria.
Assim, embora se encontrem no presente agravo as peças obrigatórias 
previstas no art. 525, I, do CPC, sua instrução se encontra deficiente, 
tendo  em  vista  a  ausência  de  documentos  outros  que,  embora  de 
juntada facultativa, apresentam-se necessários ao pleno entendimento 
da questão devolvida  ao Tribunal,  no que concerne às  gratificações 
supostamente suprimidas.
A pretensão recursal ora sob enfoque, portanto, tem seu conhecimento 
inviabilizado  no  atual  quadrante  procedimental,  a  teor  do  seguinte 
julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, perfeitamente 
aplicáveis à espécie:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA 
DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. 
GRU.  DESCUMPRIMENTO  DA  RESOLUÇÃO  STJ  N.  01/2008. 
ART. 544, § 1º, DO CPC.
 1.  Em  observância  ao  disposto  no  art.  544,  §  1º,  do  Código  de 
Processo Civil, não se conhece do agravo cujo instrumento não contém 
todas  as  peças  obrigatórias  e  as  essenciais  à  compreensão  da 
controvérsia.  2.  É essencial  à comprovação do preparo a juntada da 
guia de recolhimento da União (GRU), juntamente com o comprovante 
de pagamento,  no ato da interposição do especial,  em conformidade 
com a Resolução n. 1, de 16 de janeiro de 2008, vigente à época. 3. 
Não é suficiente a simples alegação de extravio de peça,  cabendo à 
parte comprovar  tal afirmação,  assim como não se admite a juntada 
posterior  das  peças  obrigatórias  ou das  necessárias,  uma  vez  que o 
agravo  deve  ser  instrumentado,  de  forma  completa,  na  Corte  de 
origem,  sob pena de preclusão consumativa.  Precedentes.  4.  Agravo 
regimental  não provido.  (2ª  Turma,  AGA 201001819063,  Rel.  Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe. 8.2.2011)
Assim, nego seguimento ao recurso, na forma do art.  557, caput, do 
CPC.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.015663-9
Nº CNJ :0015663-79.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO :JULIANA DE SOUZA REIS VIEIRA
AGRAVADO :AMAURY CALUMBY
ADVOGADO :SERGIO CASSANO JUNIOR
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200951010054547)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO objetivando a reforma de decisão proferida pelo MM. 
Juízo da 7ª Vara Federal/RJ, que determinou, no prazo de 20 (vinte) 
dias, o fornecimento pelo Estado ou pelo Município do Rio de Janeiro, 
aquele que primeiro obtivesse condições, de prótese total de quadril ao 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, de modo a possibilitar 
a realização da cirurgia para sua implantação no Agravado, sob pena de 
condução pessoal das autoridades da área de saúde daqueles entes à 
Delegacia da Polícia Federal para lavratura de boletim de ocorrência 
(fls. 45/46). 
Em petição de fls. 58, o recorrido informou que a referida intervenção 
cirúrgica  ocorreu  em  21/12/2009.  Intimado  pessoalmente  a  se 
manifestar  sobre  o  alegado,  decorreu  o  prazo  sem  qualquer 
comunicação do Procurador do Estado do Rio de Janeiro (fls. 65 e 67).
Tendo em vista a realização da cirurgia e o lapso temporal decorrido 
desde então, mister reconhecer a perda de objeto do presente recurso.
Face ao exposto, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do 
Regimento  Interno  desta  Corte,  julgo  prejudicado  o  Agravo  de 
Instrumento.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002958-2
Nº CNJ :0002958-78.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE :WASHINGTON RAMOS CASTRO
ADVOGADO :TATIANA BATISTA DE SOUZA 

D'ASSUMPCAO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ 

(201051010168543)

D E S P A C H O
Indefiro o mero requerimento formulado na petição de fl. 91 para que 
haja a “reapreciação do pedido de antecipação de tutela formulado no  
presente  recurso  no  que  tange  ao  pagamento  dos  vencimentos  do  
agravante”, considerando-se que esta Egrégia 5ª Turma Especializada, 
na sessão realizada em 13/09/2011, deu parcial provimento ao recurso, 
para, concedendo parcialmente a tutela pretendida, apenas determinar 
“a suspensão do processo administrativo n° 250057/1314/2010 junto  
ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), a fim de  
que não haja a redução da carga horária de trabalho da parte autora,  
até  a  prolação  da  sentença  no  feito  principal  (Processo  n° 
2010.51.01.016854-3),  assegurando-se  à  Administração  Pública  a  
possibilidade de verificação da compatibilidade de horários entre os  
cargos acumulados”.
Rio de Janeiro,     de outubro de 2011
MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006809-5
Nº CNJ :0006809-28.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :MICHELLE PECEGUEIRA BARBOSA
ADVOGADO :MARCELO DA COSTA HONORATO
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201150010045113)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL 
objetivando a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara 
Federal Cível de Vitória/ES, que deferiu medida liminar, nos autos do 
Mandado de Segurança nº 201150010045113, para suspender o efeito 
da notificação que determinou a desocupação do quiosque identificado 
como  Cabana  do  Recanto  de  Setiba,  situado  no  município  de 
Guarapari/ES. 
Em consulta realizada no sistema processual, ora anexada, constato ter 
sido  proferida  sentença no feito  originário,  ocasião em que o MM. 
Juízo  a  quo revogou  a  liminar  concedida  e  denegou  a  segurança, 
resolvendo o processo com resolução do mérito,  nos termos do art. 
269, I, do CPC.
Face ao exposto, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do 
Regimento  Interno  desta  Corte,  julgo  prejudicado  o  Agravo  de 
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Instrumento.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.004137-1
Nº CNJ :0004137-81.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :RIO SUL LINHAS AEREAS S/A-EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO :MARIANA FIORANI DE ALMEIDA E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (201051010039380)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO SUL LINHAS 
AEREAS  S/A-EM  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  contra  a  decisão 
vista por cópia às fls. 59/60.
Constato, no entanto, a prolação de sentença no feito originário, com 
denegação da segurança pleiteada (v. fls. 95/98).
Assim, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do Regimento 
Interno desta Corte, julgo prejudicado este recurso.
Preclusa esta, remetam-se os autos à Vara de origem, com as cautelas 
de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.005299-3
Nº CNJ :0005299-77.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :ANDREA DA SILVA MAGALHAES
ADVOGADO :ALEXANDRE RAYMUNDO DA SILVA 

E OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA 

E OUTROS
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201151010046144)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  ANDREA  DA 
SILVA  MAGALHÃES  objetivando  a  reforma  de  decisão  proferida 
pelo MM. Juízo da 3ª  Vara Federal  /RJ,  nos autos  do Mandado de 
Segurança  nº  20115001004511,  que  deferiu,  em  parte,  a  medida 
liminar  para  determinar  a  Caixa  Econômica  Federal  que  permita  a 
utilização  de  ¼  (um  quarto)  da  conta  fundiária  do  recorrente, 
independentemente de alvará judicial.
O d. Juízo a quo informa (OFÍCIO Nº: OFI.0003.000601-9/2011, ora 

anexado) ter proferido sentença nos autos em referência, ocasião em 
que homologou pedido de desistência e julgou extinto o processo sem 
resolução do mérito.
Face ao exposto, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do 
Regimento  Interno  desta  Corte,  julgo  prejudicados  o  Agravo  de 
Instrumento e o Agravo Interno interposto às fls. 133/134.
Preclusa esta, baixem os autos à Vara de origem, com as cautelas de 
estilo.   
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012340-9
Nº CNJ :0012340-95.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
ADVOGADO :DAGOBERTO JOSE STEINMEYER 

LIMA E OUTROS
AGRAVADO :AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR - ANS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :VIGÉSIMA SEGUNDA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(201151010061820)

D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL SÃO 
MARCOS S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 22ª 
Vara  Federal/RJ,  que  indeferiu  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela 
pleiteada, objetivando o recorrente que a Agência Nacional de Saúde 
não inscreva o nome da instituição de saúde no CADIN, além de se 
abster  de  proceder  a  inscrição  em dívida  ativa  ou  ajuizar  execução 
fiscal para cobrança de débitos provenientes de ressarcimento ao SUS, 
no valor de R$ 152.348,96.
Sustenta em suas razões recursais que pretende, no feito originário, o 
reconhecimento judicial de inconstitucionalidade incidenter tantum do 
art. 32 da Lei nº 9.656/1998.
Alega, em síntese, que “até a prolação da decisão de mérito na ADIn 
1.931-8/DF, há possibilidade dos demais órgãos do Poder Judiciário 
permanecerem  exercendo  o  controle  difuso  de  constitucionalidade”, 
razão  pela  qual  “não  se  justifica  o  indeferimento  do  pedido  de 
antecipação de tutela com base na referida decisão”.
De  acordo  com o  art.  558,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  a 
concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão recursal, 
conforme  o  caso,  pressupõe  demonstrados,  por  parte  do  recorrente, 
dois  requisitos cumulativos,  a saber:  relevância  da fundamentação e 
perigo de lesão grave e de difícil reparação.
Na hipótese dos autos,  não vislumbro a existência  de plausibilidade 
jurídica a respaldar os argumentos trazidos pela parte agravante, pelos 
seguintes motivos.
Primeiro, porque é constitucional o art. 32 da Lei 9.656/98, consoante 
jurisprudência predominante.
Segundo, porque a simples apresentação de uma demanda judicial, ao 
contrário de alguns sistemas estrangeiros (Código alemão de jurisdição 
administrativa/VwGO,  §80;  Código  português  de  processo  nos 
tribunais administrativos, art. 128), não implica suspensão automática 
do  ato  administrativo.  Para  tanto,  necessita-se  do  oferecimento  de 
garantia  pelo  próprio  interessado  ou  de  medida  jurisdicional  de 
urgência, ante o periculum in mora e fumus boni iuris. Inadmissível, tal 
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como almejado, o pedido de exclusão da inscrição no CADIN. 
Não há como deferir o pedido, na esteira dos precedentes: STF, ADIn. 
1931,  julg.  21/01/2003;  TRF2, Súmula 51; TRF2,  AC 461432,  Rel. 
Des.  Fed.  FREDERICO  GUEIROS,  Julg.  08/08/2011;  TRF2,  AC 
522335,  Rel.  Des.  Fed.  GUILHERME  COUTO,  julg.  08/08/2011; 
TRF2,  AC  465307,  Rel.  Des.  Fed.  GUILHERME  CALMON 
NOGUEIRA  DA  GAMA,  julg.  28/03/2011;  STJ,  AgRg/REsp 
1105308, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, julg. 16/04/2009.
Por tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 527, V, 
do CPC.
Após, ao d. Ministério Público Federal.
Publique-se. Comunique-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
       Juiz Federal Convocado

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA 72261 
2006.51.01.000991-7
Nº CNJ :0000991-94.2006.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
APELANTE :CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE 

DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
ADVOGADO :MARCIO BEZE E OUTROS
APELADO :GUSTAVO FERREIRA DE LIMA 

FUZETO
ADVOGADO :FABRICIO MIGUEL CORREA
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200651010009917)

D E C I S Ã O
Tendo em vista que o Coordenador da Comissão do Concurso Público 
destinado ao preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção de 
Equipamentos Eletrônicos da ELETRONORTE – Central Elétrica do 
Norte do Brasil S.A integrou a lide, e que, após a sentença não houve a 
intimação da pessoa jurídica (Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
Núcleo de Computação Eletrônica), nos moldes determinados pela Lei 
nº 4.348/64, aplicável à época da publicação da sentença, converto o 
julgamento  em diligência,  determinando  sejam baixados  os  autos  à 
Vara de origem para devida regularização.
Rio de Janeiro,     de                        de 2011.
MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz Federal Convocado

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 485164 
2008.51.02.001779-8
Nº CNJ :0001779-37.2008.4.02.5102
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :ITALO BALBI TODARO
ADVOGADO :JULIANO BIZZO NETTO E OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DE 

NITEROI-RJ
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

NITERÓI (200851020017798)

D E S P A C H O
Tendo sido informado pelo i. Oficial de Justiça o falecimento da parte 
autora (fls. 185v), foi determinada a intimação do patrono, para que se 
manifestasse sobre o fato, a fim de que, se fosse o caso, promovesse a 
regular habilitação dos herdeiros de Italo Balbi Todaro nos autos, no 
prazo  de  30  (trinta)  dias,  sob  pena  de  extinção  do  processo  sem 
resolução do mérito (fls. 187).
Às  fls.  191  foi  requerida  a  dilação  de  prazo,  “tendo  em  vista  a 
impossibilidade  de  juntar  em  tempo  hábil  toda  documentação  
necessária à habilitação dos herdeiros”.
Por conseguinte, DEFIRO a dilação de prazo por 20 (vinte) dias.
Rio de Janeiro, __ de outubro de 2011
MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL 407022 2003.51.01.027268-8
Nº CNJ :0027268-55.2003.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
APELANTE :JUMBO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO :BRUNO ROMERO PEDROSA 

MONTEIRO E OUTROS
APELADO :PETROLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRAS
ADVOGADO :GUILHERME L. QUARESMA B. 

SANTOS E OUTROS
APELADO :AGENCIA NACIONAL DO 

PETROLEO, GAS NATURAL E 
BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

PROCURADOR :LUIZ VICENTE SANCHES LOPES
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200351010272688)

D E S P A C H O
Determino o retorno dos autos à Vara de origem para que a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis seja intimada, na 
pessoa de seu representante legal,  da sentença de fls.  175/176, para, 
querendo, apresentar recurso de apelação e/ou contrarrazões, estas em 
relação ao recurso interposto às fls. 178/184.
Rio de Janeiro,     de                       de 2011
MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz Federal Convocado

APELAÇÃO CÍVEL  2005.51.01.022973-1
Nº CNJ :0022973-04.2005.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
APELANTE :MARIA CARMELITA DOS SANTOS
ADVOGADOS :HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO E 

OUTRO
APELADA :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS :BRUNO VAZ DE CARVALHO E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
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(200551010229731)

D E C I S Ã O
Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por mutuário 
do  Sistema  Financeiro  da  Habitação,  visando  proceder  ao  depósito 
mensal das prestações do contrato de financiamento para aquisição de 
casa própria.
Julgado improcedente o pedido, conforme sentença de fls.177/184, a 
Demandante apelou às fls.200/273. 
Remetido a esta eg. Corte, o presente feito foi incluído no Mutirão de 
Conciliação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, resultando na 
homologação  do  acordo  firmado  entre  as  partes,  por  ocasião  da 
Audiência  realizada em 14/09/2011,  e na extinção do processo,  nos 
termos do art. 269, III, do CPC (fls.288/289).
Assim,   à  luz  do  decisum supracitado,  julgo  prejudicados o agravo 
retido e a apelação, ex vi do art. 503, parágrafo único do CPC.
Publique-se.  Intime-se.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
retornem os autos à Vara de origem, observadas as cautelas de praxe.
Rio de Janeiro,  28 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

APELAÇÃO CÍVEL  2005.51.01.026185-7
Nº CNJ :0026185-33.2005.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
APELANTE :MARIA CARMELITA DOS SANTOS
ADVOGADOS :HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO E 

OUTRO
APELADA :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS :BRUNO VAZ DE CARVALHO E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200551010261857)

D E C I S Ã O
Trata-se  de  ação  proposta  por  mutuário  do  Sistema  Financeiro  da 
Habitação, questionando os critérios adotados pela Caixa Econômica 
Federal no reajustamento das prestações do contrato de financiamento 
para  aquisição  de  casa  própria,  no  cálculo  dos  encargos  e  na 
amortização do saldo devedor.
Julgado improcedente o pedido, conforme sentença de fls.227/234, a 
Demandante apelou às fls.294/360. 
Remetido a esta eg. Corte, o presente feito foi incluído no Mutirão de 
Conciliação do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, resultando na 
homologação  do  acordo  firmado  entre  as  partes,  por  ocasião  da 
Audiência  realizada em 14/09/2011,  e na extinção do processo,  nos 
termos do art. 269, III, do CPC (fls.381/382).
Assim,  à luz do decisum supracitado, julgo prejudicada a apelação, ex 
vi do art. 503, parágrafo único do CPC.
Publique-se.  Intime-se.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
retornem os autos à Vara de origem, observadas as cautelas de praxe.
Rio de Janeiro,  28 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 195024 2010.02.01.017677-0
Nº CNJ :0017677-02.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE :TRISTAO MARTINS NETO
ADVOGADO :ANDRE JOSE KOZLOWSKI E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA SÉTIMA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201051010216677)

D E C I S Ã O
 Fls. 259/260 – Nada a prover.
 
Às  fls.  206/208  foi  proferida  decisão  determinando  a  correção  do 
vínculo  do  Autor-Agravante  perante  a  Administração  à  vista  da 
transformação ocorrida por força do art. 243 da Lei 8.112/90. Naquela 
oportunidade,  destacou-se  que  “[...]  não  se  extraem  dos  elementos  
trazidos aos autos  pelo Autor-Agravante  esclarecimentos  suficientes  
sobre os motivos da alegada defasagem entre o que recebe o médico  
na condição de celetista e o que poderia estar recebendo na condição 
de  estatutário,  tornando-se  necessário,  quanto  a  tal  fato,  um  juízo  
aprofundado que evidentemente não se amolda a esta fase preliminar  
do processo [...]”.
 
 Com efeito,  é  desdobramento  lógico  da  reflexão  supratranscrita,  a 
carência de verossimilhança no que tange ao enquadramento funcional 
nos  moldes  requeridos  pelo agravante.  Não  há,  nos  autos,  qualquer 
comprovação de que o agravante deva ser considerado médico Classe 
C,  padrão  VI.  A  tabela  de  remuneração  anexada  às  fls.  261/263  é 
documento  genérico  e  abstrato,  logo,  meramente  ilustrativo. 
Outrossim, não se pode, como sugere o agravante, ter como base as 
informações  de  fls.  243/244,  colhidas  do  SIAPE,  pois  a  classe  e  o 
padrão  ali  previstos  remontam  à  situação  de  celetista,  inexistindo 
qualquer  indício  de  obrigatória  simetria  entre  o  plano  de  carreira 
celetista e o estatutário.
 Verifico,  ainda,  das  informações  e  documentos  juntados  às  fls. 
234/239  e  241/246,  que  o agravante  já  se  encontra  sob  a  égide  do 
regime jurídico estatutário, percebendo, inclusive, remuneração líquida 
superior ao dobro do que percebia na condição de celetista. Isto, tendo 
por base os valores de julho de 2010 (fl. 244), como celetista, e julho 
de 2011 (fl. 246), como estatutário; meses que bem espelham a renda 
auferida,  eis  que  não  houve  pagamento  de  diferenças  referentes  a 
atrasados, terço de férias ou qualquer outra parcela capaz de distorcer o 
padrão comparativo. 
 Do exposto, considerando que a decisão de fls. 206/208 determinou a 
correção do vínculo  do Autor-Agravante  perante  a  Administração  à 
vista da transformação ocorrida por força do art. 243 da Lei 8.112/90, 
eis que “presentes a verossimilhança do alegado direito ao vínculo  
estatutário e o  periculum in mora na continuidade da percepção dos  
estipêndios  atuais,  comprovados  à  fl.  123  destes  autos,  à  vista  da  
alegada defasagem”, forçoso concluir que a tutela recursal está sendo 
cumprida nos termos em que foi deferida.
 P.I.
 
Decorrido o prazo recursal, voltem conclusos.
 
 
Rio de Janeiro, __ de _____________ de 2011
MARCELO PEREIRA DA SILVA
JUIZ FEDERAL CONVOCADO
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 193937 2010.02.01.015874-2
Nº CNJ :0015874-81.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

MARCELO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :EMPRESAS REUNIDAS AGRO-

INDUSTRIAL MICKAEL S/A
ADVOGADO :NISOMAR LUSTOSA DOURADO E 

SILVA
AGRAVADO :NUNAVUT PRECATORIO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO :GUILHERME NITZSCHE 
WILLEMSENS E OUTRO

ORIGEM :DÉCIMA SÉTIMA VARA FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO (0002080613)

D E S P A C H O
Intimem-se as partes para que se manifestem com relação aos cálculos 
do  Núcleo  de  Contadoria  (fls.  1.465/1.467),  por  cinco  dias, 
sucessivamente, iniciando-se pela Agravada.
Rio de Janeiro,      de                         de 2011
MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz Federal Convocado

BOLETIM: 119518    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013080-3
Nº CNJ :0013080-53.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO - UFRJ
PROCURADOR :CLARISSA PAREDES LYRA
AGRAVADO :CARLA ALDRIN DE MELLO CAMPOS 

E OUTROS
ADVOGADO :MARIA AMELIA CORDEIRO LIMA 

MAUAD E OUTRO
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200651010161478)

DESPACHO
Ao Agravado, na forma do art. 527, V, do CPC.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.011031-9
Nº CNJ :0011031-73.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :FLÁVIA MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO :RICARDO DE GÓES TELLES ALVES
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL

AGRAVADO :FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE SAO GONCALO

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL  SAO 

GONCALO/RJ (201051170012132)
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 
MARIANA RODRIGUES KELLY E 
SOUZA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.012243-5
Nº CNJ :0012243-66.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :PATRICIA DAIANA OLIVEIRA DA 

SILVA E OUTRO
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :INGRID KUWADA OBERG FERRAZ E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200951010047580)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
RAFAEL DE SOUZA PEREIRA PINTO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002317-8
Nº CNJ :0002317-90.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :FELIPE CAPISTRANO RODRIGUES
ADVOGADO :CARLOS GULHERME MACEDO 

PAGIOLA CORDEIRO E OUTRO
ORIGEM :2ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (201150010000191)
JUÍZA FEDERAL ENARA DE 
OLIVEIRA OLÍMPIO RAMOS PINTO
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D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.005653-0
Nº CNJ :0005653-73.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :EWERTON VICENTE HEMERLY
ADVOGADO :FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA  QUARTA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951010034986)
JUÍZA FEDERAL CLAUDIA MARIA 
PEREIRA BASTOS NEIVA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.013643-6
Nº CNJ :0013643-81.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :EGLAIZE DOS SANTOS GOMES
ADVOGADO :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(201051010170628)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.005519-9
Nº CNJ :0005519-12.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :VINICIUS PERIM DE MORAES E 

OUTRO
ADVOGADO :PEDRO HENRIQUE DA SILVA 

MENEZES E OUTRO
AGRAVADO :FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE 

BRASILIA
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201050010039790)

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.009945-2
Nº CNJ :0009945-67.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :JUSSARA REGINA DOS SANTOS DE 

FREITAS E OUTROS
AGRAVADO :UBIRAJARA OBERTI RIBEIRO
ADVOGADO :GARY DE OLIVEIRA BON ALI E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200351010164624)
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 
CAROLINE MEDEIROS E SILVA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.001450-5
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Nº CNJ :0001450-97.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :AGRO PECUARIA SAO FRANCISCO 

LTDA
ADVOGADO :RODRIGO LOUREIRO MARTINS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :2ª  VARA  FEDERAL  DE  EXECUÇÃO 

FISCAL  DE  VITÓRIA/ES 
(201050010027507)
JUIZ FEDERAL ALCEU MAURÍCIO 
JÚNIOR 

D E C I S Ã O
Tendo em vista  o  descumprimento  do  art.  526,  do  CPC,  conforme 
informado pelo MM. Juízo a quo, à fl. 242, NEGO SEGUIMENTO ao 
recurso. 
Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado.
rcd\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.006507-7
Nº CNJ :0006507-33.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :BRUNO RIBEIRO FONSECA
ADVOGADO :NEIDE EULALIA OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  TERCEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951010265868)
JUÍZA FEDERAL MARIA AMELIA 
ALMEIDA SENOS DE CARVALHO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

XIV - CORREICAO PARCIAL  2011.02.01.014494-2
Nº CNJ :0014494-86.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
CORRIGENTE :FUNDACAO JOSE PELUCIO 

FERREIRA
ADVOGADO :IGOR CHAVES DA COSTA
CORRIGIDO :JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
ORIGEM :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

CAMPOS (200851030006153)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO ELDER 
FERNANDES LUCIANO

D E C I S Ã O
Trata-se  de  correição  parcial  interposta  por  FUNDAÇÃO  JOSÉ 
PELUCIO FERREIRA em que impugna decisão proferida pelo MM. 
Juízo da 1ª Vara Federal de Campos de Goytacazes, nos autos da Ação 
Cautelar nº 2008.51.03.000615-3 preparatória de Ação de Improbidade 
Administrativa. 
Alega em síntese que, “inexplicavelmente, na data de 28 de março de  
2008,  sem  que  tenha  havido  qualquer  requerimento  por  parte  do  
Parquet para a realização de aditamento, visando a inclusão da ora  
Requerente  no  pólo  passivo  da  demanda”,  foi  proferida  decisão 
determinando  “o  seqüestro,  indisponibilidade  e  bloqueio  de  bens  e  
contas bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional” da ora 
Requerente.
Aduz  que  a  referida  decisão  jamais  integrou  o  Sistema  de 
Acompanhamento  Processual  da  Justiça  Federal,  bem  como,  a 
Requerente  jamais  foi  citada ou intimada  deste  ato.  Assim,  como a 
Requerente não integra o pólo passivo e tão pouco foi cientificada da 
mencionada  decisão,  lhe  foi  subtraído  o  direito  de  manifestar  seu 
inconformismo  e  caso  viesse  a  integrar  o  pólo  passivo,  oferecer 
contestação,  ou  ainda  valer-se  da  via  recursal  do  Agravo  de 
Instrumento ou Recurso de Terceiro Prejudicado.
Sustenta que através  de petição protocolada em 04/05/2011,  pugnou 
pela revogação, ou ainda, a cessação dos efeitos da malsinada decisão. 
Contudo,  transcorridos  9  (nove)  meses  do  protocolo  da  referida 
petição,  com  posterior  juntada  de  outras  petições  requerendo  sua 
imediata apreciação, todas sem lograr êxito, não restou outra sorte à 
Requerente senão valer-se da presente Correição Parcial, com fito de 
ver extirpado do mundo Jurídico a decisão em tela, bem como afastar 
os efeitos desastrosos do decurso de prazo sem a devida manifestação 
do Poder Judiciário.
É o relatório. Decido.
Em que pese existir entendimento doutrinário no sentido do cabimento 
da  Correição  Parcial  como  instrumento  para  combater  os  atos  e 
despachos de Juízes que, por erro ou abuso,  constituem inversão ou 
tumulto do procedimento processual, filio-me à corrente que entende 
não ser possível o ajuizamento de Correição Parcial por ausência de 
previsão  no  Regimento  Interno  deste  EgrégioTribunal  Regional 
Federal da 2ª Região.
Na verdade, nem o Código de Processo Civil de 1939, nem o de 1973 
ou norma processual alguma prevê o instituto da Correição Parcial ou 
Reclamação. O disciplinamento de tal medida geralmente ocorre nos 
Códigos de Organização Judiciária locais e nos Regimentos Internos 
dos Tribunais, constituindo, portanto, medida de caráter administrativo/
disciplinar.
No  âmbito  Federal  até  há  a  Lei  nº  5.010/1966  que,  organizando  a 
Justiça  Federal  de  Primeira  Instância,  previu  no  art.  6º,  inciso  I, 
expressamente, a medida correicional de caráter disciplinar, atribuindo, 
no  entanto,  competência  para  apreciação  ao  Conselho  de  Justiça 
Federal, verbis:
“Art. 6º Ao Conselho da Justiça Federal compete:
I  –  conhecer  de  correição  parcial  requerida  pela  parte  ou  pela  
Procuradoria da República contra ato ou despacho do Juiz de que não  
caiba recurso ou que importe erro de ofício ou abuso de poder;”
Contudo,  não  havendo previsão  da  Correição Parcial  no  Regimento 
Interno desta Corte, não há que se admitir sua veiculação, devendo ser 
indeferida a inicial.
Neste sentido:
I – PROCESSO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. II – PREVISÃO 
REGIMENTAL. AUSÊNCIA.  III – NÃO CONHECIMENTO.
I  –  A  ausência  de  previsão  no  Regimento  Interno  deste  Tribunal 
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Regional  Federal  da  2ª  Região  impede  o  ajuizamento  de  correição 
parcial  para  combater  despachos  de  juízes  que,  por  erro  ou  abuso, 
constituírem inversão tumultuária da ordem legal dos atos processuais.
II – Correição parcial não conhecida.
(TRF-2ª  Região,  Processo  nº  2006.02.01.005190-7,  PRIMEIRA 
TURMA  ESPECIALIZADA,  Relator  Juiz  Federal  Convocado 
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DU 14/10/2008) 
Ainda que assim não fosse,  ou seja,  mesmo  que houvesse previsão 
neste  âmbito,  não  seria  possível  conhecer  da  presente  demanda,  da 
forma como foi apresentada, haja vista que a Requerente não instruiu 
sua  inicial  com todas  as  peças  que  compõem os  autos  em que  foi 
proferida  a  decisão  ora  impugnada,  de  modo  que  este  Relator  não 
poderia  rever  o  decidido  sem apreciar  as  provas  e  documentos  que 
influenciaram  e  embasaram  a  r.  decisão  hostilizada,  peças, em 
princípio,  essenciais  à  análise  da  verossimilhança  das  alegações 
autorais.
Diante do exposto,  INDEFIRO A INICIAL e  JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 
267, IV, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa 
e arquivem-se os presentes autos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\rwa\

BOLETIM: 119521    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2007.02.01.013977-3
Nº CNJ :0013977-23.2007.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :ORLANDO FERREIRA PINHO
ADVOGADO :GARY  DE  OLIVEIRA  BON  ALI  E 

OUTROS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MARCIO  DIOGENES  MELO  E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (9000074843)

E M E N T A
PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  RECOMPOSIÇÃO  DE 
CONTA DO FGTS COM APLICAÇÃO DA TAXA PROGRESSIVA 
DE  JUROS.  INCLUSÃO  DE  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS. 
FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIADE
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao 
agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo  a quo, 
que indeferira a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários  na 
fase  de  execução,  tendo  em  vista  que  estes  não  foram  objeto  da 
demanda.
2. Com o trânsito em julgado determinando apenas a aplicação, pela 
CEF, da taxa progressiva de juros nas contas vinculadas ao FGTS dos 
autores, não há a possibilidade de se estender a condenação para incluir 
também os expurgos inflacionários, sob pena de se ultrapassarem os 
limites do julgado exequendo.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
interno, na forma do relatório e do voto, constantes dos autos, que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 outubro de 2011 (data do Julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2008.02.01.000555-4
Nº CNJ :0000555-44.2008.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - CAARJ

ADVOGADO :ANA  ELIZABETH  MELO  C.  DE 
ARAUJO E OUTROS

AGRAVADO :HELOISA  HELENA  MENDES 
GUSMAO AUTUORI DE MELLO

ADVOGADO :MARCOS SILVEIRA DE BRAGANCA
ORIGEM :DÉCIMA  QUINTA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200651010231523)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CAARJ. 
ÓRGÃO DA OAB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
1. O posicionamento consagrado no E. Superior Tribunal de Justiça é 
que  a  natureza  jurídica  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  é  de 
autarquia  sui generis,  gozando de algumas prerrogativas  processuais 
atinentes  aos  entes  da  Administração  Pública,  muito  embora, 
formalmente, desta não faça parte em razão da sua natureza ímpar.
2. Deste modo, estando presente a referida entidade em um dos pólos 
da demanda, independente da espécie de ação ou do procedimento, a 
competência  para  processar  e  julgar  o  feito  é  da  Justiça  Federal. 
Precedente: STF, Segunda Turma, RE AgR 266689, Rel. Min. ELLEN 
GRACIE, DJ 3.9.2004.
3. A Caixa de Assistência dos Advogados é órgão vinculado à OAB, 
nos termos do art. 45, IV, da Lei nº 8.906/94, sendo certo que a Justiça 
Federal também é competente para processar e julgar as ações em que 
esta figure.  
4. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão 
interlocutória de primeiro grau, reconhecendo a competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o feito originário.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide, a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da Segunda Região, à unanimidade, dar provimento ao agravo 
de instrumento, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, 
que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011. (data do julgamento)
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.003972-8
Nº CNJ :0003972-34.2010.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :CID ROBERTO PEREIRA COELHO
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ADVOGADO :GARY  DE  OLIVEIRA  BON-ALI  E 
OUTROS

AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA 

E OUTROS
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200751010172500)

E M E N T A
PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  RECOMPOSIÇÃO  DE 
CONTA DO FGTS COM APLICAÇÃO DA TAXA PROGRESSIVA 
DE  JUROS.  INCLUSÃO  DE  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS. 
FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIADE
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao 
agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo  a quo, 
que indeferira a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários  na 
fase  de  execução,  tendo  em  vista  que  estes  não  foram  objeto  da 
demanda.
2. Com o trânsito em julgado determinando apenas a aplicação, pela 
CEF, da taxa progressiva de juros nas contas vinculadas ao FGTS dos 
autores, não há a possibilidade de se estender a condenação para incluir 
também os expurgos inflacionários, sob pena de se ultrapassarem os 
limites do julgado exequendo.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
interno, na forma do relatório e do voto, constantes dos autos, que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,  25 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.015694-0
Nº CNJ :0015694-65.2010.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :CIRILO RIBEIRO GONCALVES E 

OUTROS
ADVOGADO :GARY  DE  OLIVEIRA  BON  ALI  E 

OUTROS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :TUTECIO  GOMES  DE  MELLO  E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200351010100749)

E M E N T A
PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  RECOMPOSIÇÃO  DE 
CONTA DO FGTS COM APLICAÇÃO DA TAXA PROGRESSIVA 
DE  JUROS.  INCLUSÃO  DE  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS. 
FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIADE
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao 
agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo a quo, 
que indeferira a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários  na 
fase  de  execução,  tendo  em  vista  que  estes  não  foram  objeto  da 
demanda.
2. Com o trânsito em julgado determinando apenas a aplicação, pela 
CEF, da taxa progressiva de juros nas contas vinculadas ao FGTS dos 

autores, não há a possibilidade de se estender a condenação para incluir 
também os expurgos inflacionários, sob pena de se ultrapassarem os 
limites do julgado exequendo.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
Segunda  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo 
interno, na forma do Relatório e do Voto, constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011(data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.000661-2
Nº CNJ :0000661-98.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :ERONALDO GONCALVES DA SILVA 

E OUTRO
ADVOGADO :JOSE GUILHERME  SOUTO PEREIRA 

E OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :5CI  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL  SAO 

JOAO  DE  MERITI/RJ 
(201051100035180)

E M E N T A
PROCESSO CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA DEMANDA. ART. 525, II,  
CPC.
1. Agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao agravo  
de  instrumento,  manejado  pela  ora  recorrente,  por  não  haver  
apresentado  cópia  da  petição  inicial  da  ação  originária,  peça  
essencial à compreensão da demanda, nos moldes do art. 525, II, do  
CPC. 
2.  É dever do agravante zelar pela correta formação do instrumento,  
no momento de interposição do recurso, com as peças obrigatórias e 
essenciais,  nos termos  do  artigo  525  do  CPC,  não se  admitindo a 
abertura  de  prazo  para  complementação  da  referida  instrução,  
quando deficiente. (cf. AgRg no REsp 1105335/RJ, Primeira Turma,  
Rel. Min. LUIZ FUX, julg: 28/04/2009, DJe: 03/06/2009). 
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
Segunda  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo 
interno, na forma do Relatório e do Voto, constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

BOLETIM: 119523    

IV - APELACAO CIVEL  1998.51.01.019718-8
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Nº CNJ :0019718-82.1998.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONV.  GUILHERME 

DIEFENTHAELER
APELANTE :DOMINGOS HENRIQUE LEAL 

BRAUNE
ADVOGADO :EVANDRO  RAMOS  LOURENCO  E 

OUTRO
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO
EMBARGANTE
EMBARGADO

:OS MESMOS
DOMINGOS  HENRIQUE  LEAL 
BRAUNE
V. ACÓRDÃO DE FLS. 197/198 

REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 29A VARA-RJ
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9800197184)

E  M  E  N  T  A 
 
               Os Embargos de Declaração não são a via hábil para a 
discussão do mérito da matéria impugnada.
A C Ó R D Ã O 
         Vistos  e  relatados  estes  autos,  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas: 
         Decide  a  Quinta  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional 
Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos 
Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Rio  de  Janeiro,  25  de  outubro  de  2011.  (data  do  julgamento) 

 
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELACAO CIVEL 
2002.51.01.023552-3
Nº CNJ :0023552-54.2002.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
EMBARGANTE :CLAUDIO FERNANDES 

CASTANHEIRA DA SILVA
EMBARGADO :R. ACÓRDÃO DE FL. 157
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :CLAUDIO  FERNANDES 

CASTANHEIRA DA SILVA
ADVOGADO :ANDRE ANDRADE VIZ
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 1A VARA-RJ
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200251010235523)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.   ART. 
535  DO  CPC.  VÍCIOS  NÃO  CONFIGURADOS.  JULGAMENTO 
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Embargos de declaração opostos pelo Demandante contra acórdão 
que deu provimento ao apelo da União Federal e à remessa necessária, 
para  reformar  a  sentença  de  procedência  que  possiblitou  seu 
desligamento das Forças Armadas, sem o recolhimento da indenização 
prevista no art.116, II, da Lei nº 6.880/80.
2.  Ação  ajuizada  por  Oficial  do  Exército  Brasileiro,  buscando 
desligamento  antes  de  decorridos  5  anos  da  conclusão  de  curso 
realizado  no  IME,  independentemente  de  indenização  à  Recorrida, 

argumentando  que  tais  valores  poderão  ser  cobrados  pela  via 
competente.
3.Vícios previstos no art. 535 do CPC. Inexistência. O propósito dos 
embargos é esclarecer e aperfeiçoar a decisão, prestando-se a corrigir 
defeitos que podem comprometer sua utilidade.
4.O posicionamento adotado por esta Turma Especializada, quando da 
apreciação  do  apelo,  encontra-se  expresso  na  ementa  do  acórdão 
embargado,  pretendendo  o  Embargante  promover  a  rediscussão  da 
matéria deduzida nesta ação, não sendo esta, contudo, a via recursal 
adequada a este desiderato. Precedentes.
5.Art. 128 do CPC. Princípio da congruência respeitado. Decisão nos 
limites  do  pedido,  manifestando-se  o  Colegiado  acerca  dos  pontos 
substanciais. Julgamento extra petita não configurado.
6. Recurso conhecido, ao qual se nega provimento.
acórdão
Vistos,  relatados e discutidos os  autos,  em que são partes  as  acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
na  forma  do  relatório  e  voto  do  Relator  constantes  dos  autos,  que 
passam a integrar o presente julgado.
Rio de Janeiro,  25 de outubro de 2011  (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL  2003.51.01.022238-7
Nº CNJ :0022238-39.2003.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
APELANTE :RODRIGO VAZ CARVALHO
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200351010222387)

EMENTA
ADMINISTRATIVO.  EXÉRCITO.  MILITAR  TEMPORÁRIO. 
LICENCIAMENTO POR CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. 
INSPEÇÃO DE SAÚDE. APTIDÃO CONSTATADA. LEI 6.880/80. 
DISCRICIONARIEDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO.  LAUDO 
PERICIAL.  INCAPACIDADE  TOTAL  E  PERMANENTE  PARA 
TODO  E  QUALQUER  TRABALHO  NÃO  COMPROVADA. 
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, contra sentença de 
improcedência, nos termos do art. 269, I, do CPC.
2.  Ação  ajuizada  buscando anulação do  ato de  dispensa  do serviço 
militar,  com  a  condenação  da  Recorrida  a  proceder  à  reforma  por 
incapacidade, em virtude de moléstia surgida no período de serviço ao 
Exército Brasileiro.
3.  Militar  temporário.  Incorporação  ao  Exército  Brasileiro  em 
01.3.2001 e licenciamento em 19.4.2002, por conclusão do tempo de 
serviço.  Inspeção  de  Saúde.  Aptidão  comprovada.  Art.  121  da  Lei 
6.880/80. Discricionariedade da Administração. 
4. Exame pericial. Parecer técnico e sumário. Simplicidade na dedução 
técnica por si só não indica análise deficiente ou superficial.
5. Prova pericial.  Pleno direito à defesa assegurado.  Art.  5º,  LV, da 
CRFB/88. Laudo pericial que aponta normalidade dos estados físico, 
clínico,  mental  e  psicológico  do  periciado.  Incapacidades  total  ou 
relativa  para  os  atos  da  vida  civil  afastadas.  Incapacidade  total  e 
permanente para todo e qualquer trabalho não comprovada. 
6.Em  que  pese  não  estar  o  Magistrado  adstrito  ao  laudo  pericial 
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(art.436 do CPC), os esclarecimentos fornecidos pelo expert do Juízo 
mostraram-se taxativos quanto ao ponto central, isto é, a inexistência 
de enfermidade a incapacitar o Autor definitivamente para quaisquer 
atividades  laborais,  ressaltando que “o paciente não se  enquadra no 
art.108, V, do Estatuto dos Militares”.
7.  Art. 333, I, do CPC. O não atendimento do ônus de provar coloca a 
parte  a  quem incumbe  a  demonstração  do  alegado  em situação  de 
desvantagem.  Consequências  da  ausência  da  aludida  prova  atingem 
diretamente  a  pretensão  do  Recorrente.  Concessão  de  reforma. 
Impossibilidade. Precedentes.
8.Recurso desprovido.
acórdão
Vistos,  relatados e discutidos os  autos,  em que são partes  as  acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo, na 
forma do relatório e voto do Relator constantes dos autos, que passam 
a integrar o presente julgado.
Rio de Janeiro,   25  de  outubro  de 2011  (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.01.018871-2
Nº CNJ :0018871-70.2004.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
APELANTE :MARCOS CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO :CARLOS  HENRIQUE  SOUZA  DA 

SILVA
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA  OITAVA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200451010188712)

EMENTA
ADMINISTRATIVO.  MARINHA  DO  BRASIL.  MILITAR 
TEMPORÁRIO.  INCAPACIDADE  DEFINITIVA  PARA  O 
SERVIÇO  MILITAR.  INSPEÇÃO  DE  SAÚDE. 
DESINCORPORAÇÃO.  DISCRICIONARIEDADE  DA 
ADMINISTRAÇÃO. LEIS 4.375/64. DECRETO 57.654/66. LAUDO 
PERICIAL.  INCAPACIDADE  TOTAL  E  PERMANENTE  PARA 
TODO  E  QUALQUER  TRABALHO  NÃO  COMPROVADA. 
RELAÇÃO  DE  CAUSALIDADE  NÃO  DEMONSTRADA. 
REFORMA  COM  PROVENTOS  DE  GRAU  HIERÁRQUICO 
IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se de apelação interposta pelo demandante, contra sentença de 
improcedência  lançada  em  ação  visando  à  anulação  do  ato  de 
desincorporação e reintegração aos Quadros da Marinha, na graduação 
de Cabo; alternativamente, a reforma na graduação de Sargento.
2.  Produção  de  prova  testemunhal  indeferida.  Agravo  retido.  Não 
ocorrência de cerceamento de defesa. O juiz tem poder para determinar 
as provas necessárias à instrução processual, apreciando-as livremente, 
atento à totalidade dos elementos ofertados pelas partes (arts. 130 e 131 
do  CPC).  Conjunto  probatório  suficiente  para  alicerçar  os  fatos 
alegados pelo demandante, não se revestindo o aludido meio de prova 
de caráter indispensável e decisivo para elucidar a questão. 
3.Militar temporário. Incorporação em 02.10.1995 e desligamento em 
18.12.2003,  após  realização  de  Inspeção  de  Saúde.  Incapacidade 
definitiva para o SAM, por moléstia sem relação de causa e efeito com 
a atividade militar. Participação em processos seletivos para admissão 
nos  Cursos  de  Especialização.  Não  aprovação.  Pontuação  mínima 
exigida  não  alcançada.  Desincorporação.  Discricionariedade  da 

Administração.  Leis  6.880/80  e  4.375/64.  Decreto  57.654/66. 
Legalidade constatada. 
4. Realização de prova pericial,  a fim de garantir  o pleno direito de 
defesa  ao  demandante,  nos  termos  do  art.  5º,  LV,  da  CRFB/88. 
Coriorretinite cicatrizada no olho direito, de origem inflamatória, não 
curável. Aptidão para a vida civil demonstrada, com possibilidade de 
exercício  de  funções  que  não  exijam visão  binocular.  Hipóteses  de 
deficiência  visual  ou  incapacidade  afastadas,  considerando  visão 
normal do olho esquerdo. Liame de causalidade entre a lesão ocular e a 
atividade militar não demonstrado.  
5. Em que pese não estar o Magistrado adstrito ao laudo pericial (art. 
436  do  CPC),  os  esclarecimentos  fornecidos  pelo  expert  do  Juízo 
mostraram-se  taxativos  quanto  ao  ponto  central:  a  inexistência  de 
enfermidade a incapacitar  o  apelante  definitivamente  para quaisquer 
atividades laborais, o que se constitui em exigência legal para respaldar 
a  pretensão  esposada,  a  teor  da  Lei  6.880/80.  Descabimento  de 
reforma. Precedentes.
6.Apelo e agravo retido desprovidos.
acórdão
Vistos,  relatados e discutidos os  autos,  em que são partes  as  acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo e ao 
agravo retido, na forma do relatório e voto do Relator constantes dos 
autos, que passam a integrar o presente julgado.
Rio de Janeiro,  25  de  outubro  de 2011  (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 2004.51.01.023564-7
Nº CNJ :0023564-97.2004.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
EMBARGANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CREMERJ

EMBARGADO :V. ACÓRDÃO DE FL. 394
APELANTE :CONSELHO  REGIONAL  DE 

MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CREMERJ

ADVOGADO :MANOEL  MESSIAS  PEIXINHO  E 
OUTROS

APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200451010235647)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
PREQUESTIONAMENTO.  ART.  535  DO  CPC.  VÍCIOS  NÃO 
CONFIGURADOS. PROVIMENTO NEGADO.
1. Embargos de declaração opostos pelo Apelante, em face de acórdão 
que desproveu o apelo, restando confirmada a natureza autárquica dos 
Conselhos de Fiscalização de profissões regulamentadas, que, por isso, 
estão  obrigados  a  observar  os  ditames  constitucionais  referentes  à 
Administração  Pública,  inclusive  no  tocante  à  obrigatoriedade  de 
realização de concurso público para provimento de cargos e empregos 
públicos, na forma do art.37, caput e inciso II, da CRFB/88.
2. O posicionamento adotado por esta Turma Especializada, quando da 
apreciação  do  apelo,  encontra-se  expresso  na  ementa  do  acórdão 
embargado,  pretendendo  o  Recorrente  promover  a  rediscussão  da 
matéria  deduzida  neste,  não  sendo  esta,  entretanto,  a  via  recursal 
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adequada a tal desiderato. Precedentes desta Corte. 
3.  Prequestionamento.  As  questões  relevantes  ao  deslinde  da 
controvérsia  foram  devidamente  enfrentadas,  inexistindo  qualquer 
omissão,  contradição  ou  obscuridade  capaz  de  conferir  efeito 
modificativo  ao  julgado.  Ainda  que  para  tal  fim,  necessária  a 
observância do art. 535 do CPC (1ª Seção. EDcl no AgRg na Rcl 4593. 
Rel. Min. CASTRO MEIRA. DJe 22.2.2011).
4.O Magistrado  não está  obrigado  a  examinar  toda  a  argumentação 
sustentada  pela  parte  ou  a  se  manifestar  sobre  todas  as  disposições 
legais, bastando ao deslinde da questão respaldar-se em fundamentos 
suficientes. Precedente do E. STJ.
5. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
nos termos do relatório e voto do Relator, constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,  25 de outubro de 2011    (data de julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO 
Juiz Federal Convocado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 
2008.51.01.013220-7
Nº CNJ :0013220-18.2008.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
EMBARGANTE :UNIÃO FEDERAL
EMBARGADO :R. ACÓRDÃO DE FL. 96
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :LUIZ CLAUDIUS COELHO FERREIRA 

LEITE
ADVOGADO :MELAINE  CHANTAL  MEDEIROS 

ROUGE
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 6A VARA-RJ
ORIGEM :SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200851010132207)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.   ART. 
535  DO  CPC.  VÍCIOS  NÃO  CONFIGURADOS.  QUESTÃO 
APRECIADA  NO  JULGAMENTO  DO  APELO.  PROVIMENTO 
NEGADO.
1. Embargos de declaração opostos pela União Federal, contra acórdão 
que negou provimento ao seu apelo e à remessa necessária, assinalando 
ser  “indevida  a  negativa  da  Administração  Militar  de  conceder  a 
demissão de militar sob o argumento de que o mesmo não ressarciu as 
despesas com sua formação, dispondo a União de meios próprios para 
cobrança dos créditos referentes ao ressarcimento das despesas com o 
aperfeiçoamento do militar”.
2.  Ação  ajuizada  por  militar  da  Aeronáutica,  buscando  seu 
desligamento da Força, desobrigando-o do serviço ativo até o trânsito 
em julgado,  ao  argumento  de  que  a  negativa  de  tal  ato  caracteriza 
violação direta ao disposto no art.5º, XIII, da CRFB/88, que assegura a 
liberdade de ofício e profissão.
3.Vícios previstos no art. 535 do CPC. Inexistência. O propósito dos 
embargos é esclarecer e aperfeiçoar a decisão, prestando-se a corrigir 
defeitos que podem comprometer sua utilidade.
4.O posicionamento adotado por esta Turma Especializada, quando da 
apreciação  do  apelo,  encontra-se  expresso  na  ementa  do  acórdão 
embargado,  pretendendo  a  Embargante  promover  a  rediscussão  da 

matéria deduzida nesta ação, não sendo esta, contudo, a via recursal 
adequada a este desiderato. Precedentes.
5.Apesar de desprovido o apelo, o cabimento da indenização não foi 
afastado,  não  se  mostrando  pertinente  a  solicitação  de  que  este 
Colegiado  se  manifeste  expressamente  acerca  da  possibilidade  de 
cobrança dos valores devidos, por via própria. 
6. Recurso desprovido.
acórdão
Vistos,  relatados e discutidos os  autos,  em que são partes  as  acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
na  forma  do  relatório  e  voto  do  Relator  constantes  dos  autos,  que 
passam a integrar o presente julgado.
Rio de Janeiro,   25  de  outubro  de  2011    (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 
2009.50.01.006542-7
Nº CNJ :0006542-59.2009.4.02.5001
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
EMBARGANTE :RONAN DE OLIVEIRA BARBOSA
EMBARGADO :V.ACÓRDÃO DE FL. 433
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :RONAN DE OLIVEIRA BARBOSA
ADVOGADO :OSCAR MARTINS E OUTRO
REMETENTE :JUIZO DA 4A VARA FEDERAL CIVEL 

DE VITORIA-ES
ORIGEM :4ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (200950010065427)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS 
ELENCADOS  NO  ART.  535  DO CPC.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1.  Embargos  de declaração ao acórdão unânime lavrado por esta E. 
Turma  Especializada,  que  deu  provimento  à  apelação  e  à  remessa 
necessária, reformando a sentença.
2.Concurso  para  Agente  Penitenciário  Federal.  Edital  01/2008  – 
SE/MJ.  Inaptidão  em  avaliação  psicológica.  Normas  editalícias. 
Ilegalidade não configurada.  
3.  Vícios previstos no art. 535 do CPC. Inexistência. O propósito dos 
embargos é esclarecer e aperfeiçoar a decisão, prestando-se a corrigir 
defeitos que podem comprometer sua utilidade.
4.O  posicionamento  adotado  pela  Turma,  quando  da  apreciação  do 
apelo,  encontra-se  expresso  na  ementa  do  acórdão  embargado, 
pretendendo  o  Embargante  promover  a  rediscussão  da  matéria 
deduzida nesta ação, não sendo esta, contudo, a via recursal adequada a 
este desiderato. 
5. O Magistrado não está obrigado a examinar toda a argumentação 
sustentada  pela  parte  ou  a  se  manifestar  sobre  todas  as  disposições 
legais.  Precedente  desta  Corte  (4ª  Turma  Especializada,  APELRE 
2009.5101.014449-4,  Rel.  Des.  Fed.  LUIZ ANTÔNIO SOARES, E-
DJF2R. 15.3.2011).
6. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, 
nos termos do relatório e voto do Relator, constantes dos autos, que 
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ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Rio de Janeiro,   25 de outubro de 2011   (data de julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

AGRAVO  2009.51.01.009348-6
Nº CNJ :0009348-58.2009.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :FRANCISCO MOURA
AGRAVADA :R.DECISÃO DE FLS. 314/317
APELANTE :FRANCISCO MOURA
ADVOGADO :GERSON LUCCHESI E OUTROS
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA  QUARTA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951010093486)

EMENTA
AGRAVO.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  APELO.  MILITAR. 
ANISTIADO  POLÍTICO.  TERMO  DE  ADESÃO.  REPARAÇÃO 
ECONÔMICA.  AÇÃO  JUDICIAL.  PROMOÇÕES. 
DESPROVIMENTO RECURSAL. 
1.  Agravo  interposto  pelo  apelante,  em  face  de  decisão  negando 
seguimento ao apelo que buscava a reforma da sentença denegatória.
2.  Mandamus visando  à  suspensão  dos  efeitos  da  Portaria 
63/DPMM-2009,  com  restabelecimento  do  Termo  de  Adesão  526, 
anulado  pela  autoridade  impetrada  em  virtude  da  existência  do 
Processo 99.008156-5.
3.  Impossibilidade  de  o  militar  anistiado  receber  cumulativamente 
parcelas acordadas em Termo de Adesão e valores advindos de decisão 
judicial que modifique a graduação inicialmente fixada. 
4.Cláusulas do Termo. Concordância expressa não alcança apenas o 
parcelamento  da  dívida,  mas  também  os  valores  e  a  graduação 
reconhecida pela  Comissão  de Anistia  do  Ministério  da  Justiça.  Os 
argumentos recursais não se aplicam na hipótese, tendo em vista os 
fundamentos da decisão guerreada. 
5. Descabe reconsideração. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, a unanimidade, negar provimento ao recurso, nos 
termos do relatório e voto do Relator, constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,   25 de outubro de 2011  (data de julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
JUIZ FEDERAL CONVOCADO

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.012685-4
Nº CNJ :0012685-32.2009.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :EDGARD DE CASTRO FILHO
ADVOGADO :MELAINE  CHANTAL  MEDEIROS 

ROUGE E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200951010115550)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  COMPROVAÇÃO  DE 
MISERABILIDADE. DESNECESSIDADE. LEI Nº 1.060/50, ART. 4º
1.  Agravo  interno interposto  contra  decisão que  deu  provimento  ao 
agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, conceder 
ao Demandante o benefício da gratuidade de justiça.
2.  A Lei  nº  1.060/50  assegura  à  parte  os  benefícios  da  assistência 
judiciária,  não  lhe  exigindo  a  apresentação  de  contracheques, 
declaração de isenção do imposto de renda, ou qualquer outra prova de 
miserabilidade  para  o  deferimento  do  pedido,  bastando  apenas  a 
simples  afirmação,  na  própria  petição  inicial,  de  que  não  está  em 
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado 
sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ e Tribunais 
Federais.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
interno,  na  forma  do relatório  e  do voto,  constantes  dos autos,  que 
ficam fazendo parte do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2009.50.01.015582-9
Nº CNJ :0015582-65.2009.4.02.5001
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO 
APELANTE :UNIÃOO FEDERAL
APELADA :LORENGE  EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADOS :CARLOS AUGUSTO DA MOTA LEAL 

E OUTROS
REMETENTE :JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL CÍVEL 

DE VITÓRIA/ES
(proc. orig. 200950010155829)

E M E N T A
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  TERRENO  DE 
MARINHA. PATRIMÔNIO DA UNIÃO. ILHA COSTEIRA. SEDE 
DE MUNICÍPIO. TAXA DE OCUPAÇÃO E DE FORO. EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 46/2005. DECRETO-LEI Nº 9.760/46.
1. A EC nº 46/2005, que alterou o inc. IV do art. 20 da Constituição 
Federal especificamente na parte relativa às ilhas costeiras, não operou 
qualquer  modificação  quanto  aos  terrenos  de  marinha  e  seus 
acrescidos, na medida em que ainda constituem patrimônio da União 
por força do comando do inc. VII do art. 20 supracitado.
2. Interpretação sistemática dos referidos preceitos constitucionais em 
cotejo com o Decreto-lei 9.760/46. Desta feita, o objetivo do legislador 
constituinte  foi  excluir  do  patrimônio  federal  os  imóveis  situados  no 
interior  de  ilha  costeira  sede  de  município,  ou  seja,  aqueles  não 
classificados como terreno de marinha, mas sim como terreno interior de 
ilha, e, por conseguinte, colocar na mesma situação jurídica os ocupantes 
de imóveis situados nas ilhas costeiras e na parte continental.
3.  O imóvel situado na faixa litorânea caracteriza-se como terreno de 
marinha e integra o patrimônio da União, sendo devido o pagamento 
anual  da  respectiva  taxa  de  ocupação  (art.  127  do  Decreto-lei 
9.760/46), e do laudêmio, por ocasião da alienação do domínio útil do 
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bem (art. 3º do Decreto-lei 2.398/87). No caso de imóvel submetido ao 
regime de aforamento, pertinente o pagamento anual da taxa de foro 
(art. 101 do Decreto-lei 9.760/46). 
4.  Recurso e remessa necessária providos. Sentença reformada.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decidem  os  Membros  da  Quinta  Turma  Especializada  do  Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
recurso  e  à  remessa  necessária, na  forma  do  Relatório  e  do  Voto, 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.
Rio de Janeiro,  25  de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO 
Juiz Federal Convocado

VII - CONFLITO DE COMPETÊNCIA  nº 2010.02.01.002398-8/RJ
Nº CNJ :0002398-73.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO 
AUTOR :JORGE MOREIRA LANSKI
ADVOGADOS :TEREZA  CRISTINA  PACHECO  DE 

SOUZA E OUTROS
RÉ :UNIAO FEDERAL
SUSCITANTE :JUÍZO  FEDERAL  DA  2ª  VARA  DE 

SÃO GONÇALO/RJ
SUSCITADO :JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA/RJ

(processo  originário  nº 
200651010012242)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA. 
COMPETÊNCIA  TERRITORIAL-FUNCIONAL.  NATUREZA 
ABSOLUTA.  INSTALAÇÃO  DE  VARA  FEDERAL. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  17  DA  RESOLUÇÃO  Nº  4/2003  DA 
PRESIDÊNCIA DESTA EG. CORTE. 
- Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Federal da 2ª 
Vara de São Gonçalo em face do Juízo Federal da 8ª Vara do Rio de 
Janeiro, nos autos da ação ordinária movida por JORGE MOREIRA 
LANSKI,  domiciliado  em  São  Gonçalo,  em  face  da  UNIÃO 
FEDERAL.
-  Na  dicção  do  art.  109,  §2º,  da  Constituição  Federal  “as  causas 
intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciára em 
que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou  
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou,  
ainda, no Distrito Federal.” 
- A divisão interna da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, em 
Subseções localizadas no interior deste Estado, atrela-se a modalidade 
de competência territorial-funcional de natureza absoluta.    
-  In casu,  à época do ajuizamento da ação originária (23/1/2006),  a 
sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Capital, abrangia 
a jurisdição de São Gonçalo. Em 14/02/2006 foram instaladas as 1ª e 2ª 
Varas Federais de São Gonçalo (cf.  Ato nº 83/2006,  da Presidência 
deste Tribunal). Contudo, segundo o comando do art. 17 da Resolução 
nº 4/2003 da Presidência desta Eg. Corte, a instalação de Vara Federal 
em  município  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  cuja  jurisdição  era 
abrangida  pela  Subseção  Judiciária  de  determinada  localidade,  não 
implicaria na redistribuição dos processos anteriormente distribuídos a 
outros  Juízos.  Note-se,  que  sobredito  comando,  fixado  no  interesse 
público  e  no  exercício  do  poder  regulamentar  da  Presidência  deste 
Tribunal  acerca  da  competência  dos  Juízos  da  2ª  Região,  visa  à 
otimização da prestação jurisdicional e à melhor distribuição da carga 

de serviço, prevalecendo, nesta hipótese, sobre as normas processuais 
de competência.
-  Competência do Juízo Suscitado, a teor do art. 17 da Resolução nº 
4/2003.  
A C Ó R D Ã O
 Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decidem  os  Membros  da  Quinta  Turma  Especializada  do  Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, declarar competente 
o MM Juízo da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ora suscitado, na 
forma do Relatório e Voto constantes dos autos,  que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.
 Rio de Janeiro,  18   de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.004057-3
Nº CNJ :0004057-20.2010.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :AYLTON HUETT BENITA
ADVOGADO :MELAINE  CHANTAL  MEDEIROS 

ROUGE E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA  SÉTIMA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051010019045)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  COMPROVAÇÃO  DE 
MISERABILIDADE. DESNECESSIDADE. LEI Nº 1.060/50, ART. 4º
1.  Agravo  interno interposto  contra  decisão que  deu  provimento  ao 
agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, conceder 
o benefício da gratuidade de justiça.
2.  A Lei  nº  1.060/50  assegura  à  parte  os  benefícios  da  assistência 
judiciária,  não  lhe  exigindo  a  apresentação  de  contracheques, 
declaração de isenção do imposto de renda, ou qualquer outra prova de 
miserabilidade  para  o  deferimento  do  pedido,  bastando  apenas  a 
simples  afirmação,  na  própria  petição  inicial,  de  que  não  está  em 
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado 
sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ e Tribunais 
Federais.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
interno,  na  forma  do relatório  e  do voto,  constantes  dos autos,  que 
ficam fazendo parte do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011(data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.010137-2
Nº CNJ :0010137-63.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :LUCAS LUBIANA MACIEL
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ADVOGADO :FABIO  LUCIANO  DE  ALMEIDA  E 
SILVA E OUTROS

AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201151010098922)

E M E N T A
SERVIÇO MILITAR. GRADUAÇÃO EM MEDICINA. DISPENSA 
DE  INCORPORAÇÃO.  RESIDÊNCIA  EM  MUNICÍPIO  NÃO 
TRIBUTÁRIO.  CONVOCAÇÃO  POSTERIOR. 
IMPOSSIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  Nº 
12.336/2010.
1.  Agravo  interno interposto  contra  decisão que  deu  provimento  ao 
agravo  de  instrumento  determinando a  liberação  do  Recorrente,  em 
caráter de tutela antecipada, da prestação do serviço militar, visto que o 
mesmo  fora  dispensado da obrigação  por  residir  em município  não 
tributário,  o  que  afastaria  a  possibilidade  de  adiamento  da 
incorporação.
2. Inaplicabilidade da Lei nº 12.336/2010 aos profissionais da saúde - 
médicos,  farmacêuticos,  dentistas  e  veterinários  -  anteriormente 
dispensados do serviço militar obrigatório por excesso de contingente. 
Princípio tempus regit actum. Precedentes.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
Segunda  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo 
interno, na forma do Relatório e do Voto, constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

BOLETIM: 119525    

IV - APELAÇÃO CÍVEL  2000.50.01.005975-8
Nº CNJ :0005975-43.2000.4.02.5001
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO 
APELANTE :CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A
ADVOGADOS :MARCIO SOUZA PIRES E OUTRO
APELADO :INSTITUTO  BRASILEIRO  DO  MEIO 

AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

PROCURADOR :WALDIR MIRANDA ROMOS FILHO
ORIGEM :5ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (200050010059758)

E M E N T A
DIREITO  AMBIENTAL  E  ADMINISTRATIVO.  EXPLORAÇÃO 
DE  ATIVIDADES  POTENCIALMENTE  DEGRADADORAS  DO 
MEIO  AMBIENTE.  LICENCIAMENTO  AMBIENTAL. 
EXIGÊNCIA  LEGAL.  LEIS  6.938/81  E  9.605/98.  AUTO  DE 
INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. 
1. O objeto da presente demanda consiste na invalidação do auto de 
infração, lavrado por agente do IBAMA, em 8/3/99, pelo exercício de 
atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, sem o prévio 
licenciamento ambiental, que resultou na cominação de multa no valor 
de R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais), na apreensão 
de 1.415m³ de carvão vegetal e no embargo de suas atividades, com 

fundamento nos arts. 10 e 14, I e IV, §1º, da Lei nº 6.938/81; 34, IV, do 
Decreto nº 99.274/90; 60, 70, 72, IV e IX, da Lei nº 9.605/98.
2.  Os  preceitos  estabelecidos  no  artigo  10  da  Lei  nº  6.938/81,  que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e no artigo 2º da 
Resolução  CONAMA nº  237/97,  que  regulamenta  o  Licenciamento 
Ambiental,  definem  que  a  construção,  instalação,  ampliação  e 
funcionamento  de  estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de 
recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, 
bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação  ambiental,  dentre  os  quais  se  enquadram  as  indústrias 
siderúrgicas,  necessitam de prévio licenciamento ambiental do órgão 
estadual  competente,  integrante  do  Sistema  Nacional  do  Meio 
Ambiente – SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA,  sem  prejuízo  de  outras 
licenças exigíveis.
3. Os incisos VI e VII do art. 23 da Constituição Federal estabelecem a 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para articularem políticas públicas ambientais e exercerem 
suas  competências  administrativas  objetivando  a  proteção  do  meio 
ambiente, o combate à poluição e a preservação das florestas, da fauna 
e  da  flora.  Saliente-se,  ademais,  a  recepção  pela  nova  ordem 
constitucional  da Lei  nº  6.938/81,  que criou o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente, caracterizado pela articulação e cooperação entre os 
órgãos  ambientais  atuantes  em  todas  as  esferas  da  Administração 
Pública,  denotando  a  competência  comum  de  todos  os  órgãos 
ambientais para o exercício do poder de polícia.
4.  Na  dicção  dos  arts.  6º  da  Lei  6.938/81  e  2º  da  Lei  7.735/89,  o 
IBAMA,  na  qualidade  de  órgão  responsável  pelo  controle  e 
fiscalização  de  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  detém 
competência  para  fiscalizar,  restringir  e  condicionar  atividades  de 
particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação 
dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas.
5. Conquanto o art. 60 da Lei nº 9.605/98 se refira a um tipo penal, sua 
aplicação conjunta com o art. 70 da mesma Lei, que define a infração 
administrativa ambiental, confere toda a sustentação legal necessária à 
imposição de sanções administrativas. 
6. Recurso não provido. Sentença confirmada.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decidem  os  Membros  da  Quinta  Turma  Especializada  do  Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, nos termos  do Relatório  e Voto,  constantes  dos autos,  que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO 
Juiz Federal Convocado

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2008.02.01.019726-1
Nº CNJ :0019726-84.2008.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL 

SERGIO FELTRIN CORREA
AGRAVANTE :INST NAC DE METROLOGIA, 

NORMALIZACAO E QUALIDADE 
INDUST - INMETRO

PROCURADOR :LUCIANA BAHIA IORIO RIBEIRO
AGRAVADO :ABATEDOURO CARIOCA LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(200751015184382)
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E M E N T A
AGRAVO  INTERNO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO.  MULTA  DE  NATUREZA 
ADMINISTRATIVA.  CONDUTA  EXCESSIVA  APTA  A 
CONFIGURAR ABUSO E VIOLAÇÃO DOLOSA DE CONTRATO 
OU  LEI  EM  DETRIMENTO  DA  SOCIEDADE.  INEXISTENTE. 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao 
agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo a  quo, 
que indeferira o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os 
sócios  da  empresa  executada,  por  ausência  de  comprovação  da 
dissolução irregular da mesma ou da ocorrência das demais hipóteses 
do artigo 50 do Código Civil.
2.  A  responsabilização  do  sócio  por  multa  administrativa  aplicada 
contra sociedade apenas é admissível em caráter de exceção, nos casos 
em que restar comprovada de modo cabal a conduta excessiva apta a 
configurar abuso e violação dolosa de contrato ou lei em detrimento da 
sociedade,  circunstância  não  avistada  nos  autos.  O  simples 
encerramento  da  atividade  sem  o  adimplemento  não  caracteriza 
referida responsabilidade.
3. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
Segunda  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo 
interno, na forma do Relatório e do Voto, constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL  2009.51.01.012184-6
Nº CNJ :0012184-04.2009.4.02.5101
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
APELANTE :HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA 

S/A
ADVOGADO :DALMO HENRIQUE BRANQUINHO E 

OUTROS
APELADO :AGENCIA  NACIONAL  DE  SAUDE 

SUPLEMENTAR - ANS
PROCURADOR :ELIANE  DOS  SANTOS  LOPES 

GUIMARAES
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951010121846)

EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO PRIVADO DE SAÚDE. 
RESSARCIMENTO AO SUS. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 
Nº  9.656/98.  VALORES  DA  TUNEP.  PROCEDIMENTOS 
INSTITUÍDOS PELA ANS. INSCRIÇÃO NO CADIN. SÚMULA 51 
DO  TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL  DA  2ª  REGIÃO  E 
PRECEDENTES. 
1.  O  art.  32  da  Lei  9.656/98  rompe  com o  mito  da  gratuidade  do 
serviço público de saúde (que não tem lastro constitucional) ao valer-se 
da discricionariedade política do legislador  e dispor que os serviços 
prestados junto ao SUS serão indiretamente pagos pelos usuários, por 
meio  das operadoras de saúde e  nos limites  dos contratos com elas 
mantidos. 
2. Para o fim de ressarcimento em favor da Administração, deve ser 

considerada a data da prestação do serviço e não a data da assinatura 
do contrato entre a operadora e o usuário. Inocorrência de ofensa a ato 
jurídico perfeito. 
3. A revisão jurisdicional dos critérios adotados pela ANS (TUNEP – 
Tabela  Única  Nacional  de  Equivalência  de  Procedimentos)  é 
admissível  desde  que  mediante  prova  técnica  e,  ainda  assim,  se 
acessível  aos  limites  cognitivos  do juiz,  de  modo que este  não seja 
relegado a um segundo plano e a lide, na realidade, decidida por peritos 
(caso  em  que  estaríamos  diante  de  uma  discricionariedade  técnica 
insuscetível de controle jurisdicional). 
4.  Não  é  inconstitucional  ou  ilegal  o  procedimento  instituído  pelas 
resoluções da ANS, enquanto não significarem negativa de acesso à 
outra via, sempre que a solução advinda possa ser mais favorável ao 
interessado  por  influência  de  argumentos  vedados  naquele 
procedimento.  
5.  A  simples  apresentação  de  uma  demanda  judicial  não  implica 
suspensão automática do ato administrativo (exclusão da inscrição no 
CADIN);  para  tanto,  necessita-se  do  oferecimento  de  garantia  pelo 
próprio  interessado  ou  de  medida  jurisdicional  de  urgência,  ante  o 
periculum in mora e fumus boni iuris. 
6. Precedentes do STF, ADIn. 1931, julg. 21/01/2003; TRF2, Súmula 
51;  TRF  2ª  Região,  AC  461432,  Rel.  Des.  Fed.  FREDERICO 
GUEIROS. Julg. 08/08/2011; TRF 2ª Região, AC 522335, Rel. Des. 
Fed.  GUILHERME COUTO, julg.  08/08/2011;  TRF 2ª  Região,  AC 
465307,  Rel.  Des.  Fed.  GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 
GAMA,  julg.  28/03/2011;  STJ,  AgRg/REsp  1105308,  Rel.  Min. 
FRANCISCO FALCÃO, julg. 16/04/2009. 
7. Negado provimento à apelação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à Apelação, 
na  forma  do  relatório  e  do  voto  constantes  dos  autos,  que  ficam 
fazendo parte do presente julgado.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011 (data do julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

BOLETIM: 119526    

IV - APELACAO CIVEL  2001.51.03.002377-6
Nº CNJ :0002377-32.2001.4.02.5103
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :INST. BRAS. DO MEIO-AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
RENOVAVEIS-IBAMA

PROCURADOR :SERG LIMA DE OLIVEIRA
APELADO :JOSE CAETANO DOS SANTOS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :SEGUNDA  VARA  FEDERAL  DE 

CAMPOS (200151030023776)
JUIZA FEDERAL SUBST. LUCIANA 
CUNHA VILLAS

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  INSTITUTO 
BRASILEIRO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DOS  RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA,  em face de sentença de fls. 
26/27  que,  reconhecendo  a  prescrição  intercorrente  da  cobrança  do 
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crédito  referente  à  multa  administrativa,  extinguiu  o  processo  com 
resolução do mérito (artigo 269, IV do CPC c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 
6.830/80).
 Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, sustenta o INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
– IBAMA (fls. 30/33), em síntese, que “Demais disso, considerando-
se  que  nas  relações  de  Direito  Público  vige  os  PRINCÍPIOS  DA  
SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO,  
resta  reforçado  o  entendimento  ora  defendido,  segundo  o  qual  o 
reconhecimento ex officio da prescrição só deva se dar em execução  
fiscal  iniciada  após  o  advento  da  Lei  nº  11.051,  de  30/12/2004.”. 
Requer, assim, o provimento do recurso para anulação ou reforma da 
sentença.
Sem contrarrazões (fl. 34v.).
Manifestou-se  o  Ministério  Público  Federal  pelo  improvimento  do 
apelo. (fls. 38).
  
É o Relatório. Decido. 
A  prescrição  intercorrente  é  a  inércia  do  credor  em impulsionar  a 
execução,  ou  seja,  se  esgota  na  hipótese  em que  a  parte,  devendo 
realizar ato indispensável à continuidade do processo deixa de fazê-lo, 
transcorrendo deste modo o lapso prescricional.
A regra  contida no artigo 40 da Lei  de Execuções Fiscais  deve ser 
aplicada conjuntamente com a norma do art. 1º-A da Lei nº 9.873/99, 
incluída  pela  Lei  11.941/2009,  a  qual  determina  que  “constituído 
definitivamente o crédito não tributário,  após o término regular do  
processo  administrativo,  prescreve  em  5  (cinco)  anos  a  ação  de  
execução  da  administração  pública  federal  relativa  a  crédito  
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”, 
à semelhança das ações pessoais contra a Fazenda Pública, prevista no 
art. 1º do Decreto nº 20.910/32, de modo a não tornar imprescritíveis as 
obrigações patrimoniais e eternizar as situações jurídicas subjetivas.
Logo,  a  inércia  da parte  credora em promover  os  atos  de impulsão 
processual,  por  mais  de  cinco  anos,  pode  ser  causa  suficiente  para 
deflagrar  a  prescrição  intercorrente,  se  a  parte  interessada, 
negligentemente, deixa de proceder aos atos de impulso processual que 
lhe compete.
Essa  tem  sido  a  orientação  do  Eg.  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
consubstanciada nos julgados abaixo transcritos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.  
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRÂNSITO.  
DESPESAS  COM  REMOÇÃO  E  ESTADIA  DO  VEÍCULO. 
PRESCRIÇÃO.  DÍVIDA  ATIVA  NÃO  TRIBUTÁRIA.  PRAZO 
PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO 
DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO RESP 1.105.442/RJ, SUBMETIDO À 
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal para cobrança de  
dívida  ativa  não  tributária,  consistente  nos  valores  devidos  por  
particular a título de despesas com remoção e estadia de veículo em 
pátio oficial.
2.  A  instância  ordinária  considerou  prescrita  a  execução  fiscal  no  
acórdão recorrido, a teor do fato de que a apreensão foi realizada em  
26.10.2000, com liberação do veículo 27.12.2001, data esta última que 
considerou o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 1º  
do Decreto n. 20.910/32.
3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido ofensa  
aos arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC) - ao argumento de  
que o acórdão foi omisso acerca de certos pontos -, 199. inc. II, do  
Código Civil - porque não se pode considerar a liberação do veículo  
como termo inicial do prazo prescricional, a considerar que a dívida 
não  tributária  só  passa  a  ser  exigível  efetivamente  da  data  do  
vencimento legal das multas impostas -,  3º  da Lei n. 6.830/80 - ao  
argumento de que a inscrição do crédito em dívida ativa suspende o 

crédito tributário e esta situação não foi levada em consideração no  
acórdão recorrido. Ademais, aduz a parte recorrente que não é caso  
de aplicar o Decreto n. 20.910/32, sendo a dívida ativa não tributária  
regida  pela  lei  civil,  sem  que  isto  importe  ofensa  ao  princípio  da 
isonomia.
4. Assiste parcial razão ao recorrente.
5.  Contudo,  e  em primeiro  lugar,  é  de  se  destacar  que  os  órgãos  
julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas  
pelo  jurisdicionado durante  um processo  judicial,  bastando que  as 
decisões  proferidas estejam devida e coerentemente  fundamentadas,  
em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da  
República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
Precedentes.
6. Em segundo lugar, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal  
de Justiça no sentido de que a cobrança de multas  administrativas  
aplicadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios prescreve em 
cinco anos, com aplicação do Decreto n. 20.910/32, e não do Código  
Civil,  em  prestígio  da  isonomia.  V.  REsp  1.105.442/RJ,  Rel.  Min.  
Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,  j.  9.12.2009,  submetido  à 
sistemática dos recursos repetitivos.
7.  Em terceiro  lugar,  e  aqui  correto  o  entendimento  ventilado  no  
especial, o prazo prescricional só pode ter início no momento em que  
se torna exigível a dívida a ser cobrada, momento este que, na espécie,  
é consubstanciado no dia seguinte ao do vencimento para pagamento  
das despesas com remoção e estadia do veículo no pátio oficial. Antes  
disto, não há exigibilidade do crédito não tributário fazendário.
8.  Inclusive,  no repetitivo acima destacado,  o Superior Tribunal de  
Justiça foi claro ao asseverar, já na ementa do julgado, que "[é] de  
cinco  anos  o  prazo  prescricional  para  o  ajuizamento  da  execução  
fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do  
momento em que se torna exigível o crédito" (negrito acrescentado).
9. Conforme documento de fl. 16 (e-STJ), o pagamento destes valores 
tinha vencimento em 11.4.2005 e a execução fiscal foi  ajuizada em  
2.2007,  com  citação  ainda  neste  mesmo  ano,  motivo  pelo  qual  o  
crédito, na hipótese, não está prescrito.
10. Por último, e em quarto ligar, encontra-se prejudicada a análise  
da ofensa ao art. 3º da Lei n. 6.830/80, em razão da desnecessidade de  
seu enfrentamento.
11. Recurso especial parcialmente provido. Prejudicada a análise do 
art. 3º da Lei n. 6.830/80.”. (grifei).
(REsp 1226013/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011)
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
MULTA ADMINISTRATIVA.  PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 
N. 20.910/1932.
- É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da 
execução  fiscal  de  cobrança  de  multa  de  natureza  administrativa,  
contado do momento em que se torna exigível o crédito (art.  1º do  
Decreto  n.  20.910/1932):  REsp  n.  1.105.442/RJ,  da  relatoria  do  
Ministro  Hamilton  Carvalhido,  publicado  no  DJ  de  09/12/2009,  
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC).
Agravo regimental improvido.”.
(AgRg no AREsp 1.703/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 03/06/2011)
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  PRESCRIÇÃO.  
MULTA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ART. 1º  
DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE JULGADO COM BASE 
NO RITO DO ART. 543-C, DO CPC.
1.  O  acórdão  recorrido  se  manifestou  no  mesmo  sentido  do 
entendimento adotado pela Primeira Seção desta Corte,  quando do  
julgamento do REsp n. 1.105.442/RJ, na sistemática do art. 543-C, do  
CPC,  quando  se  confirmou  o  entendimento  no  sentido  de  que  as  
multas administrativas seguem o prazo prescricional previsto no art.  
1º do Decreto n. 20.910/32.
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2.  Tendo  em  vista  que  o  presente  agravo  regimental  desafia  
entendimento  adotado  em  sede  de  recurso  repetitivo,  é  de  se  
reconhecer sua manifesta inadmissibilidade a ensejar a aplicação da 
multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, a qual fixo em 10% sobre o  
valor da causa.
3. Agravo regimental não provido.”.
(AgRg  no  Ag  1391710/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/05/2011,  DJe 
11/05/2011)
Não  é  diverso  o  entendimento  esposado  por  esta  Corte,  conforme 
aresto a seguir colacionado:
“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 
I – Adota-se entendimento de que o prazo a ser aplicado na presente  
hipótese é de cinco anos, na forma do art. 1º da Lei n.º 9.873/99, a  
qual determina que a prescrição das ações judiciais para a cobrança  
de  multa  administrativa  ocorre  em  cinco  anos,  à  semelhança  das  
ações  pessoais  contra  a  Fazenda  Pública,  prevista  no  art.  1º  do  
Decreto nº 20.910/32. 
II  –  Outrossim,  quanto  a  decretação  ex  officio  da  prescrição,  já  
decidiu o STJ pela sua possibilidade, mesmo aos processos ajuizados  
antes da edição da Lei 11.051, de 30.12.2004, a qual alterou o art. 40  
da Lei de Execução Fiscal para viabilizar a decretação da prescrição  
intercorrente  por  iniciativa judicial,  tendo  em vista  a  sua natureza  
processual 
III – Agravo Interno improvido.”.
(AC 200151015300586, Rel. Desembargador Federal REIS FRIEDE, 
SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 28/04/2010,  DJE 
de 11/05/2010)
Ressalve-se  que,  antes  do  advento  da  Lei  11.051/2004,  parte  da 
jurisprudência  repudiava  a  decretação  de  ofício  da  prescrição 
intercorrente, por se tratar de direitos patrimoniais (art. 219, § 5º, do 
CPC). Entretanto a referida Lei, que acrescentou o § 4º ao artigo 40, da 
Lei  6830/80,  viabilizou  a  decretação  da  prescrição  intercorrente  de 
ofício  se,  a  partir  da  data  do  arquivamento  da  execução,  tiver 
transcorrido o prazo de cinco anos. Tenho que, por se tratar de norma 
de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, 
os processos em curso.
De  igual  modo,  não  mais  se  justifica  a  manutenção  daquele 
entendimento,  também,  em  face  da  alteração  feita  pela  Lei 
11.280/2006, ao parágrafo 5º, do artigo 219 do CPC.
In casu, o Exeqüente-IBAMA foi devidamente intimado do despacho 
de  arquivamento  (fl.  18),  deixando  transcorrer  o  qüinqüênio,  sem 
adotar  qualquer  providência,  o  que  faz  configurar  a  prescrição 
intercorrente. 
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da desnecessidade de 
nova intimação do Exeqüente antes do reconhecimento da prescrição 
(AGA  1357037,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Mauro  Campbell,  DJE 
03/02/2011).
Da mesma forma, a inteligência da Súmula 314/STJ dispensa decisão 
expressa de arquivamento ou mesmo que este seja realmente efetivado, 
pois a retomada do curso do prazo prescricional decorre da inércia do 
Exeqüente, e não da condição em que os autos se encontrem.
Assim,  ante  a  ocorrência  de  prescrição  intercorrente,  NEGO 
PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação supra (art. 
557 do CPC e art. 44, § 1º, II, do RI desta Corte).
Publique-se. Intime-se.
Decorrido o prazo legal remetam-se os autos à Vara de Origem com as 
cautelas de praxe.
Rio de Janeiro,  27 de outubro de 2011.  
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
/fub

IV - APELACAO CIVEL  1999.51.10.754343-0
Nº CNJ :0754343-40.1999.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, NORMALIZAÇAO E 
QUALIDADE INDUSTRIAL - 
INMETRO

PROCURADOR :THIAGO DE BRAGANÇA DOIN
APELADO :MERCADO COELHO DA ROCHA 

LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE EXECUCAO 

FISCAL  DE  SAO  JOAO  DE 
(9907543438)
JUÍZA FEDERAL SUBST. GABRIELA 
ROCHA DE LACERDA ABREU 
ARRUDA

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL 
DE  METROLOGIA,  NORMALIZAÇÃO  E  QUALIDADE 
INDUSTRIAL - INMETRO,  em face de sentença de fls.  35/39 que, 
reconhecendo  a  prescrição  intercorrente  da  cobrança  do  crédito 
referente à multa administrativa, extinguiu o processo com resolução 
do mérito (artigo 269, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 40, § 4º, 
da Lei nº 6.830/80).
O Exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não 
houve condenação no pagamento de honorários advocatícios.
Em suas razões recursais,  sustenta  o  INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL 
– INMETRO (fls. 44/55), em síntese, que “a alteração da natureza da  
prescrição  intercorrente,  que  resta  agora  alçada  à  categoria  de  
matéria  de  ordem pública diz  com matéria substancial  que não se  
presta  à  aplicação  retroativa.  A  adequação  processual  necessária,  
atenta  aos  princípios  que  orientam  a  segurança  jurídica,  deverá  
desaguar na impossibilidade de aplicação de “brocardos jurídicos”  
destituídos  de  vinculação  às  situações  concretas.  Concretamente,  a 
aplicação  retroativa  de  norma  “processual”,  in  casu,  redunda  em 
malferimento da ordem jurídica.”.  Requer, assim, o provimento do 
recurso para anulação ou reforma da sentença.
Sem contrarrazões (fl. 57).
Manifestou-se  o Ministério  Público Federal  pelo prosseguimento  do 
feito, deixando de opinar “ante a ausência de qualquer das hipóteses 
constitucionais que legitime a sua intervenção” (fls. 62/63).
  
É o Relatório. Decido. 
A  prescrição  intercorrente  é  a  inércia  do  credor  em impulsionar  a 
execução,  ou  seja,  se  esgota  na  hipótese  em que  a  parte,  devendo 
realizar ato indispensável à continuidade do processo deixa de fazê-lo, 
transcorrendo deste modo o lapso prescricional.
A regra  contida no artigo 40 da Lei  de Execuções Fiscais  deve ser 
aplicada conjuntamente com a norma do art. 1º-A da Lei nº 9.873/99 
incluída  pela  Lei  11.941/2009,  a  qual  determina  que  “Constituído 
definitivamente o crédito não tributário,  após o término regular do  
processo  administrativo,  prescreve  em  5  (cinco)  anos  a  ação  de  
execução  da  administração  pública  federal  relativa  a  credito  
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”, 
à semelhança das ações pessoais contra a Fazenda Pública, prevista no 
art. 1º do Decreto nº 20.910/32, de modo a não tornar imprescritíveis as 
obrigações patrimoniais e eternizar as situações jurídicas subjetivas.
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Logo,  a  inércia  da parte  credora em promover  os  atos  de impulsão 
processual,  por  mais  de  cinco  anos,  pode  ser  causa  suficiente  para 
deflagrar  a  prescrição  intercorrente,  se  a  parte  interessada, 
negligentemente, deixa de proceder aos atos de impulso processual que 
lhe compete.
Essa  tem  sido  a  orientação  do  Eg.  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
consubstanciada nos julgados abaixo transcritos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.  
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  TRÂNSITO.  
DESPESAS  COM  REMOÇÃO  E  ESTADIA  DO  VEÍCULO. 
PRESCRIÇÃO.  DÍVIDA  ATIVA  NÃO  TRIBUTÁRIA.  PRAZO 
PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO 
DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO RESP 1.105.442/RJ, SUBMETIDO À 
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal para cobrança de  
dívida  ativa  não  tributária,  consistente  nos  valores  devidos  por  
particular a título de despesas com remoção e estadia de veículo em 
pátio oficial.
2.  A  instância  ordinária  considerou  prescrita  a  execução  fiscal  no  
acórdão recorrido, a teor do fato de que a apreensão foi realizada em  
26.10.2000, com liberação do veículo 27.12.2001, data esta última que 
considerou o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 1º  
do Decreto n. 20.910/32.
3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido ofensa  
aos arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC) - ao argumento de  
que o acórdão foi omisso acerca de certos pontos -, 199. inc. II, do  
Código Civil - porque não se pode considerar a liberação do veículo  
como termo inicial do prazo prescricional, a considerar que a dívida 
não  tributária  só  passa  a  ser  exigível  efetivamente  da  data  do  
vencimento legal das multas impostas -,  3º  da Lei n. 6.830/80 - ao  
argumento de que a inscrição do crédito em dívida ativa suspende o 
crédito tributário e esta situação não foi levada em consideração no  
acórdão recorrido. Ademais, aduz a parte recorrente que não é caso  
de aplicar o Decreto n. 20.910/32, sendo a dívida ativa não tributária  
regida  pela  lei  civil,  sem  que  isto  importe  ofensa  ao  princípio  da 
isonomia.
4. Assiste parcial razão ao recorrente.
5.  Contudo,  e  em primeiro  lugar,  é  de  se  destacar  que  os  órgãos  
julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas  
pelo  jurisdicionado durante  um processo  judicial,  bastando que  as 
decisões  proferidas estejam devida e coerentemente  fundamentadas,  
em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da  
República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
Precedentes.
6. Em segundo lugar, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal  
de Justiça no sentido de que a cobrança de multas  administrativas  
aplicadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios prescreve em 
cinco anos, com aplicação do Decreto n. 20.910/32, e não do Código  
Civil,  em  prestígio  da  isonomia.  V.  REsp  1.105.442/RJ,  Rel.  Min.  
Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,  j.  9.12.2009,  submetido  à 
sistemática dos recursos repetitivos.
7.  Em terceiro  lugar,  e  aqui  correto  o  entendimento  ventilado  no  
especial, o prazo prescricional só pode ter início no momento em que  
se torna exigível a dívida a ser cobrada, momento este que, na espécie,  
é consubstanciado no dia seguinte ao do vencimento para pagamento  
das despesas com remoção e estadia do veículo no pátio oficial. Antes  
disto, não há exigibilidade do crédito não tributário fazendário.
8.  Inclusive,  no repetitivo acima destacado,  o Superior Tribunal de  
Justiça foi claro ao asseverar, já na ementa do julgado, que "[é] de  
cinco  anos  o  prazo  prescricional  para  o  ajuizamento  da  execução  
fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do  
momento em que se torna exigível o crédito" (negrito acrescentado).
9. Conforme documento de fl. 16 (e-STJ), o pagamento destes valores 
tinha vencimento em 11.4.2005 e a execução fiscal foi  ajuizada em  

2.2007,  com  citação  ainda  neste  mesmo  ano,  motivo  pelo  qual  o  
crédito, na hipótese, não está prescrito.
10. Por último, e em quarto ligar, encontra-se prejudicada a análise  
da ofensa ao art. 3º da Lei n. 6.830/80, em razão da desnecessidade de  
seu enfrentamento.
11. Recurso especial parcialmente provido. Prejudicada a análise do 
art. 3º da Lei n. 6.830/80.”. (grifei).
(REsp 1226013/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011)
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
MULTA ADMINISTRATIVA.  PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 
N. 20.910/1932.
- É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da 
execução  fiscal  de  cobrança  de  multa  de  natureza  administrativa,  
contado do momento em que se torna exigível o crédito (art.  1º do  
Decreto  n.  20.910/1932):  REsp  n.  1.105.442/RJ,  da  relatoria  do  
Ministro  Hamilton  Carvalhido,  publicado  no  DJ  de  09/12/2009,  
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC).
Agravo regimental improvido.”.
(AgRg no AREsp 1.703/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 03/06/2011)
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  PRESCRIÇÃO.  
MULTA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ART. 1º  
DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE JULGADO COM BASE 
NO RITO DO ART. 543-C, DO CPC.
1.  O  acórdão  recorrido  se  manifestou  no  mesmo  sentido  do 
entendimento adotado pela Primeira Seção desta Corte,  quando do  
julgamento do REsp n. 1.105.442/RJ, na sistemática do art. 543-C, do  
CPC,  quando  se  confirmou  o  entendimento  no  sentido  de  que  as  
multas administrativas seguem o prazo prescricional previsto no art.  
1º do Decreto n. 20.910/32.
2.  Tendo  em  vista  que  o  presente  agravo  regimental  desafia  
entendimento  adotado  em  sede  de  recurso  repetitivo,  é  de  se  
reconhecer sua manifesta inadmissibilidade a ensejar a aplicação da 
multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, a qual fixo em 10% sobre o  
valor da causa.
3. Agravo regimental não provido.”.
(AgRg  no  Ag  1391710/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/05/2011,  DJe 
11/05/2011)
Não  é  diverso  o  entendimento  esposado  por  esta  Corte,  conforme 
aresto a seguir colacionado:
“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 
I – Adota-se entendimento de que o prazo a ser aplicado na presente  
hipótese é de cinco anos, na forma do art. 1º da Lei n.º 9.873/99, a  
qual determina que a prescrição das ações judiciais para a cobrança  
de  multa  administrativa  ocorre  em  cinco  anos,  à  semelhança  das  
ações  pessoais  contra  a  Fazenda  Pública,  prevista  no  art.  1º  do  
Decreto nº 20.910/32. 
II  –  Outrossim,  quanto  a  decretação  ex  officio  da  prescrição,  já  
decidiu o STJ pela sua possibilidade, mesmo aos processos ajuizados  
antes da edição da Lei 11.051, de 30.12.2004, a qual alterou o art. 40  
da Lei de Execução Fiscal para viabilizar a decretação da prescrição  
intercorrente  por  iniciativa judicial,  tendo  em vista  a  sua natureza  
processual 
III – Agravo Interno improvido.”.
(AC 200151015300586, Rel. Desembargador Federal REIS FRIEDE, 
SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 28/04/2010,  DJE 
de 11/05/2010)
Ressalve-se  que,  antes  do  advento  da  Lei  11.051/2004,  parte  da 
jurisprudência  repudiava  a  decretação  de  ofício  da  prescrição 
intercorrente, por se tratar de direitos patrimoniais (art. 219, § 5º, do 
CPC). Entretanto a referida Lei, que acrescentou o § 4º ao artigo 40, da 
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Lei  6830/80,  viabilizou  a  decretação  da  prescrição  intercorrente  de 
ofício  se,  a  partir  da  data  do  arquivamento  da  execução,  tiver 
transcorrido o prazo de cinco anos. Tenho que, por se tratar de norma 
de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, 
os processos em curso.
De  igual  modo,  não  mais  se  justifica  a  manutenção  daquele 
entendimento,  também,  em  face  da  alteração  feita  pela  Lei 
11.280/2006, ao parágrafo 5º, do artigo 219 do CPC.
In  casu,  o  Exeqüente-INMETRO  foi  devidamente  intimado  do 
despacho de arquivamento (fl. 19), deixando transcorrer o qüinqüênio, 
sem adotar  qualquer  providência,  o  que  faz  configurar  a  prescrição 
intercorrente. 
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da desnecessidade de 
nova intimação do Exeqüente antes do reconhecimento da prescrição 
(AGA  1357037,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Mauro  Campbell,  DJE 
03/02/2011).
Da mesma forma, a inteligência da Súmula 314/STJ dispensa decisão 
expressa de arquivamento ou mesmo que este seja realmente efetivado, 
pois a retomada do curso do prazo prescricional decorre da inércia do 
Exeqüente, e não da condição em que os autos se encontrem.
Assim,  ante  a  ocorrência  de  prescrição  intercorrente,  NEGO 
PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação supra (art. 
557 do CPC e art. 44, § 1º, II, do RI desta Corte).
Publique-se. Intime-se
Decorrido o prazo legal remetam-se os autos à Vara de Origem com as 
cautelas de praxe.
         Rio de Janeiro,  27 de outubro de 2011.  
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
/fub

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002865-6
Nº CNJ :0002865-18.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :INDUSTRIA COMERCIO DELUXE 

LTDA
ADVOGADO :MARCELO VILLELA DE CUNHA 

GOMES E OUTROS
AGRAVADO :INST. BRAS. DO MEIO-AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
RENOVAVEIS-IBAMA

PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :QUINTA  VARA  FEDERAL  DE 

NITERÓI (200451020013313)
JUIZ FEDERAL JOSE CARLOS DA 
SILVA GARCIA

D E C I S Ã O
Tendo em vista  o  descumprimento  do  art.  526,  do  CPC,  conforme 
informado pelo MM. Juízo a quo, à fl. 54, NEGO SEGUIMENTO ao 
recurso. 
Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado.
\cfr\rwa\

IV - APELACAO CIVEL  2006.51.01.018037-0
Nº CNJ :0018037-96.2006.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :EMERSON BALBINO
ADVOGADO :ADOLPHO DOS SANTOS MARQUES 

DE ABREU E OUTRO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :GRYECOS ATTOM VALENTE 

LOUREIRO E OUTROS
ORIGEM :VARA  ÚNICA  DE  RESENDE 

(200651010180370)
JUIZ FEDERAL PAULO PEREIRA 
LEITE FILHO

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação interposta contra sentença de improcedência em 
ação  que  objetiva  a  nulidade  do  procedimento  de  execução 
extrajudicial  de  imóvel  financiado  pelo  Sistema  Financeiro  de 
Habitação.
Em suas razões recursais, às fls. 162/207, sustenta a parte autora, em 
síntese, que o procedimento de execução extrajudicial estaria eivado de 
nulidades,  eis  que  não  haveria  prova  da  notificação  pessoal  do 
mutuário para purgar a mora; que não teriam sido intimados das datas 
dos  leilões;  que  a  atuação  do  leiloeiro  público  seria  nula;  que  o 
preposto teria exercido funções de agente fiduciário; que os editais dos 
leilões teriam sido publicados pelo valor do saldo devedor, aduzindo 
ainda que a adjudicação do imóvel não teria base legal.
Contrarrazões às fls. 246/276.
O Ministério Público, à fl.  283, deixa de se manifestar  em razão da 
ausência de interesse público.
Relatei. Decido.
A  E.  Suprema  Corte  já  fixou  seu  entendimento  no  sentido  da 
constitucionalidade  do  procedimento  de  execução  extrajudicial 
estabelecido nos arts. 29 e segs. do Decreto-Lei nº 70/66:
"EXECUÇÃO  EXTRAJUDICIAL  -  DECRETO-LEI  Nº  70/66  -  
CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade do aludido diploma legal com a Carta da República,  
posto que, além de prever uma fase de controle judicial, conquanto a  
posteriori,  da  venda  do  imóvel  objeto  da  garantia  pelo  agente  
fiduciário, não impede que eventual ilegalidade perpetrada no curso  
do  procedimento  seja  reprimida,  de  logo,  pelos  meios  processuais  
adequados.
Recurso conhecido e provido."
(STF,  Primeira  Turma,  RE  223.075-1/DF,  Rel.  Ministro  ILMAR 
GALVÃO, julgamento em 23.6.1998, unânime)
Ademais,  não  há  que  se  falar  em ofensa  aos  Princípios  do  Devido 
Processo  Legal,  Contraditório  e  da  Ampla  Defesa,  já  que  o 
procedimento permite aos mutuários acionarem o Judiciário, discutindo 
a dívida ou apontando irregularidades formais existentes neste iter.
Entretanto,  o entendimento jurisprudencial  é pacífico e uníssono em 
reconhecer  que  tal  procedimento  executório,  levado  a  efeito  pelo 
Decreto-Lei nº 70/66, tem caráter excepcional, vez que realizado sem 
as garantias das execuções judiciais. Desta forma, só pode prosperar se 
os  requisitos  estabelecidos  pela  legislação  forem obedecidos  com o 
mais estrito rigor.
Assim,  a  inobservância  de  forma  prescrita  em  lei  invalida  o  ato, 
ensejando a nulidade do procedimento.
Nesse sentido é exemplo o seguinte julgado:
“SISTEMA  FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  EXECUÇÃO 
EXTRAJUDICIAL  PELO  DL  70/66.  AVISO  DE  COBRANÇA.  
NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.  AUSÊNCIA.  NULIDADE  DO 
PROCEDIMENTO.
Não  há  prova  nos  autos  do  envio  de  aviso  de  cobrança  e  da  
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notificação pessoal do devedor. Razão pela qual resta caracterizada a 
nulidade do procedimento extrajudicial. Caberia à CEF, detentora dos  
documentos  referentes  à  execução  extrajudicial,  demonstrar  que  o  
procedimento transcorreu regularmente, mas isto não ocorreu, apesar 
do  requerimento  dos  Autores.  Assim,  a  inobservância  da  forma 
prescrita em lei invalida o ato, dando ensejo à nulidade da execução.  
Apelação provida. Sentença reformada.”
(TRF  2ª  Região  –  Sexta  Turma  –  Apelação  Cível  nº 
2006.51.01.013534-0 – Rel: Juíza Federal Convocada Carmen Sílvia 
de Arruda Torres)
Nesse passo, de acordo com o disposto no art. 31, inciso IV, do Dec. 
Lei 70/66, vencida a dívida e não paga, o credor, antes de proceder à 
execução na forma do referido Decreto-Lei, deverá enviar ao devedor 
avisos reclamando o pagamento da dívida.
Após  assim  proceder,  não  paga  a  dívida,  se  o  credor  optar  pela 
execução  extrajudicial,  deverá  formalizar  ao  agente  fiduciário  a 
solicitação de  execução  da dívida,  com base nos  incisos  I  a  IV  do 
citado art. 31. O agente fiduciário, então, nos 10 dias posteriores ao 
recebimento da solicitação,  deverá  notificar  pessoalmente  o  devedor 
para que esse purgue a mora em 20 dias, sob pena de leilão (§ 1º do 
art.31).  Acrescenta  o  §  2º  do  mesmo  artigo,  que,  se  o  devedor  se 
encontrar em lugar incerto e não sabido, o mesmo será notificado por 
edital, publicado por três dias. 
Ressalte-se que a notificação prevista  no § 1º do art.  31,  ainda que 
pessoal,  pode  ser  feita  por  intermédio  de  Cartório  de  Títulos  e 
Documentos,  já aquela prevista no § 2º deve ser judicial,  e somente 
após configurada a efetiva impossibilidade de localização do devedor 
far-se-á a notificação por edital.  Veja-se:  
“A notificação premonitória tratada no art. 31, § 2º, do Dec.lei 70/66,  
acaso frustrada aquela promovida por carta pelo Cartório do Registro 
Especial,  deve  ser  feita  por  notificação  judicial.  Somente  após  
esgotada essa hipótese é que se justifica a notificação por edital.”
(JTAERGS 72/122, in, Theotônio Negrão, 28ª edição, p. 903)
No caso  dos  autos,  não  há  registros  de  que  o  mutuário  tenha  sido 
notificado  pessoalmente  para  a  purga  da  mora,  sendo  certo  que  os 
documentos não revelam alguma tentativa de notificação para ciência 
dos leilões que foram realizados.
Por  oportuno,  os  avisos  de  recebimento  juntados  às  fls.  114/117 
referem-se a correspondências enviadas pelo agente financeiro antes do 
início do procedimento de execução extrajudicial.
Destarte,  foram  sonegadas  ao  devedor  as  citadas  exigências 
estabelecidas pelo Decreto-Lei 70/66, sendo certo que as mesmas são 
referendadas  pelo  Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  como  são 
exemplos os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – EXAME DO 
MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS -  
SFH  –  EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA  EXTRAJUDICIAL  -  
NOTIFICAÇÃO PESSOAL  DO  MUTUÁRIO  PARA  PURGA  DA 
MORA  E  PARA  O  LEILÃO  -  NECESSIDADE  -  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  EM  DESACORDO  COM  ENTENDIMENTO  DESTA 
CORTE - RECURSO IMPROVIDO.”
(STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1101246 / RS – Rel: Min. 
Massami Uyeda)
“PROCESSO  CIVIL.  SFH.  EXECUÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  
DECRETO-LEI 70/66. LEILÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL.  
NECESSIDADE.
Esta Corte  tem entendimento assente  no sentido da necessidade de  
notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do  
leilão de imóvel objeto de contrato de financiamento,  vinculado ao 
SFH, em processo de execução extrajudicial sob o regime do Decreto-
lei nº 70/66. Precedentes.
Recurso conhecido e provido”
(REsp  nº  417955/SC;  Relator  Ministro  CARLOS  ALBERTO 
MENEZES DIREITO; DJ de 04.11.2002)

Diante do exposto,  com fulcro no artigo 557,  § 1º-A do Código de 
Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a 
nulidade do procedimento de execução extrajudicial.
Condeno a ré no pagamento de verba honorária que, de acordo com o 
artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor 
da causa.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
restituam-se os autos à Vara de origem com as devidas cautelas.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.004653-1
Nº CNJ :0004653-67.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :EDSON MELO DA COSTA
ADVOGADO :MILTON CESAR DE PAULA 

MARQUES
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010053033)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
RAFAEL DE SOUZA PEREIRA PINTO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 
2009.51.01.018206-9
Nº CNJ :0018206-78.2009.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
PARTE 
AUTORA

:URSULA CARLA SILVA 
NASCIMENTO

ADVOGADO :HERBERT MACHICAO CAZELI
PARTE RÉ :ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - RIO DE JANEIRO
ADVOGADO :GUILHERME PERES DE OLIVEIRA E 

OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 3A VARA-RJ
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200951010182069)
JUÍZA FEDERAL DA 3A. VARA 
MARCIA HELENA R. PEREIRA 
NUNES

D E C I S Ã O
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Trata-se de remessa necessária em face de sentença (fls.  67/71) que 
concedeu a segurança pleiteada, “para conceder à impetrante isenção  
do pagamento da taxa de inscrição no 39º Exame de Ordem, realizado  
pela OAB-Seção do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento do 
princípio  da  isonomia”.   Não  houve  condenação  em  honorários 
advocatícios (Súmula nº 512/STF).  Custas na forma da lei.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 34/36), sob o fundamento de que 
“embora seja cediço que a obrigação de pagamento de valor para a 
inscrição  em  concurso  público  (art.  11,  da  Lei  n.  8.112/90)  seja  
obtemperada com os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade  
aos cargos públicos e da preservação do interesse público” (...), tal  
não se observa em exame de proficiência condicionante ao exercício  
de advocacia, pois não há eminente interesse público preponderante  
em garantir a mais ampla participação na prova de habilitação”. 
Porém,  a  antecipação  da  tutela  recursal  foi  deferida,  em  sede  de 
Agravo de Instrumento, assegurando à Impetrante isenção da taxa de 
inscrição  no  concurso  em tela.    Em síntese,  o  decisum  foi  assim 
fundamentado (fls. 44/46), in verbis: “é inequívoca a preocupação de 
nosso sistema jurídico em evitar discriminações ilegítimas (cf. arts. 3º,  
IV, e 5 º, caput e § 1º, da CF), dentre as quais a odiosa discriminação  
jurídica por falta de recursos financeiros (cf. art. 5º, LXXIV, da CF;  
art.  11  da  Lei  nº  8.112/90).”  (...)  Além  disso,  a  dificuldade  de  
comprovação da hipossuficiência financeira também é reconhecida em 
nosso  direito,  como se  depreende  da  evolução  histórica  da  Lei  da 
Assistência  Judiciária,  (...)  A  admissão  no  exame  da  Ordem  dos  
Advogados do Brasil, ademais, é imprescindível para o exercício da  
profissão  de  advogado  (art.  3º  da  Lei  8.906/94),  e  seria  kafkiano  
impor inexoravelmente ao carente de recursos que pagasse para poder 
exercer sua profissão....”. 
Em suas informações (fls. 48/59), a Autoridade Impetrada sustenta que 
o exame de ordem dos advogados não é concurso público, não estando 
submisso à norma do art. 11, da Lei nº 8.112/90; que houve violação ao 
princípio da legalidade, por não haver previsão legal para a referida 
isenção;  que  não  foi  comprovada  a  situação  de  hipossuficiência  da 
Impetrante.
Não houve contrarrazões (fl. 75).
O Ministério  Público Federal  manifestou-se  à  fl.  80,  opinando pelo 
conhecimento e improvimento da remessa necessária.
É o Relatório. Decido.
A questão dos autos cinge-se ao não pagamento da Taxa de Inscrição 
no 39º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil pela Impetrante, sob 
o argumento da falta de condições financeiras para arcar com o seu 
custo.
A questão já restou pacificada na jurisprudência pátria, com fulcro no 
princípio  da  isonomia  (art.  5º,  caput,  CF/88),  que  garante  que  as 
normas não devem ser aplicadas indistintamente  a todos indivíduos, 
não  permitindo  que  haja  qualquer  distinção  entre  os  candidatos  de 
concurso público, tanto de cunho social, econômico e racial (art.. 3º, 
IV, da CF/88). 
No caso dos hipossuficientes, a cobrança da referida taxa de inscrição 
constitui um impedimento ao livre exercício da profissão.  
Não deve prosperar a argumentação da Impetrada no sentido de que o 
Exame de Ordem dos Advogados do Brasil não é concurso público, 
uma vez que a sua realização constitui um serviço público delegado, 
possuindo natureza de concurso público.
Esta Eg. Corte já decidiu a respeito, in verbis:
“ADMINISTRATIVO.  EXAME  DE  ORDEM  OAB.  ISENÇÃO  DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA.
I – quando se trata de candidato hipossuficiente, deve-se homenagear  
o princípio da isonomia, não sendo permitido fazer qualquer distinção  
entre os candidatos, quer seja de cunho social, econômico ou racial.
II – Compulsando os autos, verifica-se que o Impetrante assevera sua 
hipossuficiência, não havendo, em sua Carteira de Trabalho, qualquer  
anotação de emprego atual (fls. 27/29), tendo comprovado, inclusive,  

estar isento da declaração do Imposto de Renda, consoante se pode 
verificar à fl. 30.
III – Apelação da Parte Impetrante provida.”.
(TRF 2A. Região, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Des. Federal 
REIS  FRIEDE,  AC  nº  2008.51.01.025885-9/RJ,  unânime,  DJ 
16.04.2009, fls. 60/61). 
“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DE  
ORDEM  -  OAB  -  TAXA  DE  INSCRIÇÃO  -  CANDIDATO  
HIPOSSUFICIENTE - ISENÇÃO - POSSIBILIDADE.
1- O MM. Juízo a quo concedeu a segurança, confirmando a liminar  
deferida,  para  autorizar  o  impetrante  a  realizar  o  36º  Exame  de  
Ordem, sem a necessidade de recolhimento da taxa de inscrição.
2-  In  casu,  o  impetrante  colacionou  aos  autos,  documentos  que  
comprovam a hipossuficiência que o impede de efetuar o pagamento 
da aludida taxa de inscrição no Exame de Ordem (fls.12/16).
3-  O  impetrante  concluiu  o  curso  superior  em 1994,  sem  ter  sido 
contemplado  com  bolsa  de  estudos  para  cursar  a  Faculdade  de  
Direito, mas detém a qualidade de isento do imposto de renda, reside  
em  localidade  modesta  e  trabalha  como  profissional  liberal  com 
parcos recursos. Negar-lhe o direito de realizar o exame da Ordem 
por  não  possuir  condições  financeiras  viola  dois  princípios  
constitucionais da maior importância: a dignidade da pessoa humana,  
que permeia todo o sistema brasileiro, e o princípio da isonomia, por  
extrair  dos  bacharéis  hipossuficientes  a  possibilidade  de  exercício 
profissional.
4- Remessa necessária desprovida.
(TRF 2A. Região, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Des. Federal 
POUL  ERIK  DYRLUND,  REO/MS  nº  2008.51.01.015093-3/RJ, 
unânime, E-DJF2R de 22.09.2010, fls. 284/317). 
“REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OAB.  
EXAME  DA  ORDEM.  CANDIDATO  HIPOSSUFICIENTE.  
COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I  -  “A realização do exame da ordem constitui  um serviço público  
delegado e,  por isso,  com natureza similar aos concursos públicos.  
Sendo assim deve ser  oportunizado ao candidato que comprovar a  
hipossuficiência a participação no referido exame, sem o pagamento 
de  taxa de  inscrição.  Em se tratando de candidato  hipossuficiente,  
mostra-se  acertada  a  sentença  que,  em  homenagem aos  princípios  
constitucionais,  assegura-lhe  o  direito  de  efetuar  sua  inscrição  em 
Exame  de  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  sem  o  pagamento  da  
pertinente taxa. O art. 37, inciso I, da Constituição Federal assegura o  
livre acesso aos cargos públicos, disposição que o edital do concurso 
em tela tenta afastar ao regular, em seu item 2.5.8, que não haverá  
isenção parcial ou total do valar da taxa de inscrição”. (REOAC nº  
2009.51.01.018813-8).
II  –  Outros  precedentes  desta  eg.  Corte:  REOMS  nº  
2008.51.01.022808-9,  AC  nº  2008.51.01.005702-7,  AC  nº  
2008.51.01.025885-9).
III – Remessa necessária improvida.”.
(TRF 2ª. Região, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal 
Convocado  MAURO  SOUZA  MARQUES  DA  COSTA  BRAGA, 
REO/MS  nº  2009.51.01.018813-8/RJ,  unânime,E-DJF2R  – 
19.11.2010, fls. 146/205).
Na hipótese dos autos,  a Impetrante  juntou aos autos cópias de sua 
Carteira de Trabalho sem qualquer anotação de contrato de trabalho em 
vigor (fls. 14/16), comprovando a sua hipossuficiência financeira.  
Some-se a isso, o fato de que para a Impetrante exercer a advocacia é 
imprescindível a aprovação no concurso em questão.
É  notória  a  grande  dificuldade  enfrentada  para  comprovar  a 
hipossuficiência,  a qual vem sendo mitigada em nosso ordenamento 
jurídico,  como,  por  exemplo,  no  pleito  de  assistência  judiciária 
gratuita, garantindo um tratamento igualitário aos indivíduos.
 
Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  à  remessa  necessária,  nos 
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termos da fundamentação supra (art. 557, do CPC e art. 44, § 1º, II, do 
RI desta Corte).
Publique-se. Intime-se.
Decorrido o prazo legal remetam-se os autos à Vara de Origem com as 
cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
    Juiz Federal Convocado – Relator.                                 
  /al/

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002244-7
Nº CNJ :0002244-21.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :AMANDA CORREA CYRINO DE 

OLIVEIRA
ADVOGADO :ANDRE VINICIUS HAUM VIANA E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEXTA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010021688)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DARIO 
RIBEIRO MACHADO JUNIOR

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.004452-2
Nº CNJ :0004452-75.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 

FIOCRUZ
PROCURADOR :MARCELA LAMONICA REGO
AGRAVADO :JULIANA DE ALMEIDA LEITE
ADVOGADO :ALDO MARCIO VENANCIO E OUTRO
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201151010031268)
JUIZ FEDERAL ALBERTO NOGUEIRA 
JUNIOR

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,

Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014751-7
Nº CNJ :0014751-14.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :PEDRO OLIMPIO DE OLIVEIRA E 

OUTRO
ADVOGADO :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :CAIXA DE CONSTRUCOES DE 

CASAS PARA O PESSOAL DO 
MINISTERIO DA MARINHA - 
CCCPMM

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010027654)
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 
CAROLINE MEDEIROS E SILVA

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO OLIMPIO 
DE OLIVEIRA e MARCIA MACÊDO DE OLIVEIRA,  em face de 
decisão  prolatada  em  ação  ordinária,  que  indeferiu  o  pedido  de 
antecipação de tutela inibitória por verificar que a parte autora tinha 
ciência da existência de saldo devedor residual desde 2004.
É o relatório. Decido.
Em análise  dos  autos,  verifica-se  que  a  petição  do  recurso  não  foi 
instruída  com cópia  da  certidão da  respectiva  intimação,  no  caso o 
comprovante  da  vista  com efetiva  entrada  dos  autos  na  Defensoria 
Pública da União, o que inviabiliza a aferição da sua tempestividade e 
contraria  o  disposto no artigo 525,  I,  do Código de Processo Civil, 
verbis:
“Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída: 
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da  
respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do 
agravante e do agravado;
(...)”
Tendo em vista que cabe ao Agravante instruir o recurso com as peças 
obrigatórias e as necessárias a um perfeito conhecimento das questões 
levantadas, tal fato, por si só, justifica o não conhecimento do agravo 
de instrumento, por instrução deficiente.
A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que, para fins de 
admissibilidade do agravo, é ônus da agravante instruí-lo de forma a 
preencher  os  requisitos  legais,  sendo  defeso  ao  relator  abrir 
oportunidade  para  juntada  extemporânea  de  documentação  dessa 
estirpe.
Por oportuno, anotem-se os seguintes arestos:
“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
DEFICIENTE  FORMAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PEÇA  ESSENCIAL 
PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. artigo 525, cpc. aplicação  
do artigo 284, cpc. DESCABIMENTO. 
I.  É ônus do Agravante  a  adequada formação do instrumento com  
todos os elementos necessários ao conhecimento do recurso,  sem o  
que fica excluída a possibilidade de decisão do mérito. 
II.  Em  se  tratando  de  peça  obrigatória  do  Agravo,  não  cabe  a  
conversão do feito em diligência para suprir a sua deficiência. E isto  
porque, ao Agravante incumbe instruir o Agravo com vistas ao seu  
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perfeito conhecimento, não devendo nunca esperar seja expressamente  
intimada para cumprir ato que a lei já lhe imputa como ônus de forma  
expressa e clara. 
III. Agravo de Instrumento improvido.”
(TRF-2ª  Região,  AG  2009.02.01.009007-0,  SÉTIMA  TURMA 
ESPECIALIZADA,  Relator  Desembargador  Federal  REIS  FRIEDE, 
DJU: 25/08/2009, Página 93) 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA 
DE  PEÇA  OBRIGATÓRIA  (CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO  DO 
ACÓRDÃO  DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS).  ÓBICE  DA 
SÚMULA  223/STJ.  OBRIGAÇÃO  E  RESPONSABILIDADE  DO 
AGRAVANTE. ART. 544, § 1º, DO CPC. (...)
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência 
da certidão de intimação do acórdão recorrido impede a aferição da  
tempestividade do recurso especial, ficando prejudicada a análise do  
agravo de instrumento (Súmula 223/STJ). 
2. Consoante o disposto no art. 544, § 1º, do CPC, é dever da parte  
agravante  o traslado de todas as peças necessárias  à formação do  
instrumento que impugna decisão denegatória da subida de recurso 
especial. 
3.  A  expressão  "acórdão  recorrido"  compreende  tanto  o  acórdão  
prolatado  no  julgamento  da  apelação  quanto  o  proferido  nos  
embargos declaratórios, que o integra. 
4. Hipótese em que a parte agravante deixou de instruir a inicial com 
a  certidão  de  intimação  do  acórdão  proferido  nos  embargos  de  
declaração,  inviabilizando a aferição da tempestividade do recurso  
especial. 
(...)
6. Agravo regimental improvido. 
(STJ,  AGEDAG  200901966679,  PRIMEIRA  TURMA,  Relator 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 30/08/2010)
Diante  do  exposto,  NÃO  CONHEÇO do  agravo  de  instrumento 
interposto.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

IV - APELACAO CIVEL  2005.51.01.019615-4
Nº CNJ :0019615-31.2005.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :JERCEI  CONCEICAO HERMOGENES
ADVOGADO :PATRICIA F DE SOUZA MELLO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200551010196154)
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 
CLEYDE MUNIZ DA SILVA 
CARVALHO

D E S P A C H O
Tendo em vista  que o aviso  de recebimento,  juntado à  fl.  251,  foi 
assinado por pessoa diversa da destinatária, intime-se pessoalmente a 
procuradora  do  mutuário,  Sra.  Lorena  Assis  Loureiro,  no  endereço 
fornecido à fl. 248, para que constitua novo patrono, no prazo de 15 
(quinze) dias, haja vista a renúncia dos advogados constituídos no feito 
(fls. 222/223).

Após, com ou sem resposta, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.010081-6
Nº CNJ :0010081-98.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS
ADVOGADO :VERA MATTOS DE LOSSIO E 

SEIBLITZ E OUTRO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (9500181290)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DARIO 
RIBEIRO MACHADO JUNIOR

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.013266-2
Nº CNJ :0013266-13.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :CENTRO EDUCACIONAL DE 

REALENGO
ADVOGADO :ALVARO JORGE E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201051010133607)
JUIZ FEDERAL TABELAR FABIO 
TENENBLAT

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\cfr\rwa\

BOLETIM: 119527    
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012279-0
Nº CNJ :0012279-40.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :JOAO CARLOS TADEU BOTELHO 

PEREIRA STREVA
ADVOGADO :JOSE  CARLOS  BARROS  AMADO  E 

OUTRO
AGRAVADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :1A VARA FEDERAL DE BARRA DO 

PIRAI/RJ (200651190029316)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  LEILÃO 
JUDICIAL.  AVALIAÇÃO  DO  BEM.  ARTS  143,  V,  CPC. 
PROFISSIONAL DA CONFIANÇA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE 
IMPARCIALIDADE.
1.  Agravo  interno  interposto  contra  decisão  que  manteve  o 
indeferimento do pedido de suspensão do leilão, sob a alegação de ter 
sido a avaliação pautada em elementos razoáveis definidos pelo oficial 
de justiça, não havendo razão suficiente para sustá-lo. 
2. O laudo de avaliação apresentado pelo embargante não compromete 
àquele apresentado pelo servidor do juízo, que é presumidamente apto 
a promover a diligência avaliatória, de modo que somente nos casos 
em que a perícia reclama conhecimentos específicos de profissionais 
habilitados,  o  juiz  nomeará  um  perito  avaliador.  (AG 
200702010130540,  Relator  ANTONIO HENRIQUE C.  DA SILVA, 
TRF2,  QUARTA  TURMA  ESPECIALIZADA,  publicado  em 
15/07/2009).
3. Existindo discrepância apenas de valoração, deve prevalecer o perito 
do Juízo,  por estar equidistante  do interesse  das partes,  gozando da 
presunção de imparcialidade.
4. Recurso não provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
interno,  na  forma  do relatório  e  do voto,  constantes  dos autos,  que 
ficam fazendo parte do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011 (data do Julgamento).
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

BOLETIM: 119529    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.017768-2
Nº CNJ :0017768-92.2010.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :JOSE AQUILES LINARES 

COLMENAREZ
ADVOGADO :CRISTINA LUCIA PISCO GUEDES E 

OUTRO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201051010202587)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  JOSE AQUILES 
LINARES COLMENAREZ contra  a  decisão vista  por  cópia  às  fls. 
39/40.
Constato, no entanto, a prolação de sentença no feito originário, com a 
concessão da segurança pleiteada (v. em anexo).
Assim, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do Regimento 
Interno desta Corte, julgo prejudicado este recurso.
Preclusa esta, remetam-se os autos à Vara de origem, com as cautelas 
de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.001312-7
Nº CNJ :0001312-61.2008.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

E OUTRO
ADVOGADO :KATIA LEIDENS TAJRA E OUTROS
APELADO :LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200851010013127)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO JOSÉ 
CARLOS ZEBULUM

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação interposta contra sentença que – em sede de ação 
que objetiva o protesto interruptivo de prazo prescricional – indeferiu a 
inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 
artigo 284, parágrafo único do Código de Processo Civil, em razão do 
não atendimento à decisão que determinou a emenda à inicial,  para 
atender ao disposto no artigo 282, II do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais,  às  fls.  38/42,  sustenta  a  parte  autora,  em 
síntese, que não teria sido intimada pessoalmente para dar andamento 
ao feito, o que ensejaria a nulidade do julgado.
Sem contrarrazões.
Parecer  do  Ministério  Público,  às  fls.  47/48,  opinando  pelo 
desprovimento do recurso.
Relatei. Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
Com  efeito,  o  artigo  284  estabelece  a  conduta  a  ser  adotada  pelo 
magistrado  no  caso  de  a  petição  inicial  não  se  encontrar  em 
conformidade  com  as  exigências  da  Lei,  vedando,  assim,  o  seu 
indeferimento sumário, nos seguintes termos:
“Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os  
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283. ou que apresenta defeitos e  
irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,  
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de dez  
(10) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá  
a petição inicial”.
Nesse passo,  verifica-se  que a  parte  autora,  de  fato,  não cumpriu  a 
determinação contida à fl.  28, sendo importante ressaltar que deve a 
parte autora ser intimada a emendar a inicial, na forma do art. 284 do 
CPC. Caso não o faça adequadamente no prazo arbitrado ou se quede 
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inerte, o indeferimento da inicial é inevitável, como no caso dos autos, 
devendo ser destacados os seguintes julgados.
“PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
– PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DOS  
AUTORES  –  EMENDA  FACULTADA  –  INÉRCIA  DA  PARTE  – 
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC.
I  Impõe-se  o  indeferimento da inicial  e  a  conseqüente  extinção  do  
processo, caso a parte permaneça inerte diante da determinação de  
emenda ou a ofereça de maneira incompleta,  sem o que a peça se  
torna inepta.
II ...
III Recurso especial improvido”.
(Resp 295642/RO. Rel. Min. Francisco Falcão. DJ 25.6.2001. P. 126)
“PROCESSUAL CIVIL.  PETIÇÃO INICIAL.  COMPLEMENTAÇÃO.  
PRAZO.  DESATENDIMENTO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  
PORTARIA 714/93-MTPS. PERDA DE OBJETO.
I  –  Desatendido  o  prazo  de  complementação  da  inicial  dado  aos  
Autores,  cabe ao Juiz indeferir  a inicial  e extinguir o  processo,  de  
conformidade com os arts. 284, parágrafo único e 267, I, do CPC.
II – Omissis
III – Recurso conhecido, mas desprovido”.
(Resp 260781/SP. Rel. Min. Gilson Dipp. DJ. 15.10.2001. p. 282)
Por fim, deve ser observado que a hipótese de extinção do feito sem 
resolução do mérito, com base nos artigos 267, I e 284 do Código de 
Processo Civil, não se confunde com a extinção do feito por abandono 
prevista  no  artigo  267,  III  do  mesmo  diploma  legal,  não  havendo, 
portanto, necessidade de intimação pessoal, eis que a publicação em 
nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 
entendimento jurisprudencial, como se depreende do seguinte julgado:
“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EMENDA  À 
INICIAL.  PRAZO NÃO CUMPRIDO.  EXTINÇÃO  DO PROCESSO 
SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA 
PARTE. DESNECESSIDADE.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a extinção  
do  processo  sem  julgamento  do  mérito  em  razão  de  não  ter  sido 
promovida a emenda à inicial no prazo assinado pode ser decretada  
independentemente de prévia intimação pessoal da parte.
2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – Primeira Turma - REsp 802055 / DF – Rel: Min. Teori Albino 
Zavascki - Unânime)
Diante  do exposto,  com fulcro  no artigo  557,  caput,  do Código  de 
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
restituam-se os autos à Vara de origem com as devidas cautelas.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
mpc

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014214-3
Nº CNJ :0014214-18.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :DESIRÉE OLIVEIRA ARGOLO DE 

SOUZA
ADVOGADO :RICARDO GOMES DA SILVA
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 

(201151010136716)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
RAFAEL DE SOUZA PEREIRA PINTO

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  DESIRÉE 
OLIVEIRA ARGOLO DE SOUZA em face da decisão de fls. 10/12, 
proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  nº  2011.51.01.013671-6,  que 
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Pretendeu a  Autora,  ora  Agravante,  a  anulação de sua transferência 
para  a  Guarnição  de  Uberlândia/MG,  de  modo  a  permanecer  em 
guarnição na Cidade do Rio de Janeiro, a fim de que sejam preservados 
os  direitos  da  família,  já  que  é  filha  única  e  responsável  por  seus 
genitores enfermos.
Alega, em síntese, que é Oficial Médica do Exército Brasileiro, lotada, 
desde março de 2010, na Escola de Saúde do Exército, na cidade do 
Rio de Janeiro. Aduz que, em novembro de 2010, por necessidade do 
serviço,  foi  determinada  sua  transferência  para  servir  na  cidade  de 
Uberlândia, no estado de Minas Gerais e que, ao requerer a retificação 
de seu ato de transferência,  em razão de seus pais  necessitarem de 
cuidados  especiais  médicos  e  tratamento  que  ficariam  prejudicados 
com a sua transferência  para outra cidade,  foi  então licenciada para 
tratamento de saúde de pessoas da família.
Sustenta que as licenças eram sempre renovadas por 30 (trinta) dias, 
constatando-se a necessidade da Agravante permanecer licenciada para 
cuidar  de  seus  pais.  No entanto,  após  8  (oito)  meses  de  licença,  o 
Exército  Brasileiro  ignorando  a  orientação  de  sua  própria  junta  de 
saúde,  interrompeu  a  licença  e,  por  fim,  indeferiu  seu  pedido  de 
retificação  de ato de transferência,  independentemente  do estado de 
saúde de seus pais. 
É o relatório. Decido.
Não merece reforma o decisum a quo.
Com  efeito,  o  ato  de  remoção  do  militar  se  dá  de  acordo  com  o 
interesse da Administração Pública, sendo certo que a intervenção do 
Poder  Judiciário  só  se  revela  possível  quando  há  comprovada 
ilegalidade. Se assim não o fosse, estaria o Magistrado se substituindo 
ao  administrador  em  seu  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  na 
lotação  e  remoção  de  pessoal,  não  podendo,  de  igual  maneira,  as 
questões pessoais invocadas pela Agravante se sobrepor ao interesse da 
Administração,  sem ofender  o Princípio da Supremacia  do Interesse 
Público.
Como bem salientou o MM. Juiz  a quo,  o militar,  ao ingressar  nas 
Forças  Armadas,  está  ciente  das  peculiaridades inerentes  à  carreira, 
sujeitando-se a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia, dentre os 
quais, o da mobilidade geográfica.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX 
OFFICIO APÓS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE  
CONHECIMENTOS.  NECESSIDADE  DE  SERVIÇO.  PODER 
DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE. IMPROVIMENTO. 
1.  A presente hipótese cinge-se  à pretensão de anulação do ato de  
transferência ex officio de militar do Exército Brasileiro, da cidade do 
Rio de Janeiro/RJ para a cidade de Caxias do Sul/RS. 
2.  Aaplicação  dos  conhecimentos  adquiridos  no  curso  de 
especialização de Operador de Radar e Direção de Tiro. No Rio de  
Janeiro o apelante não poderia aplicar os conhecimentos adquiridos  
no curso. 
3. Ademais, em face do seu grau meritório, o apelante foi classificado  
na sua 4ª opção: 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, no Rio Grande do  
Sul. 
4. A hipótese dos autos redunda diretamente do exercício do poder 
discricionário  da  Administração  Pública,  previsto  regularmente  na  
legislação de regência. Precedente do STJ. 
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5.  Legalidade  do  ato  de  transferência  do  apelante,  devidamente  
fundamentado  e  emitido  por  autoridade  competente.  6.  Recurso  
improvido.”
(TRF-2ª  Região,  AC  2008.51.10.004500-2,  SEXTA  TURMA 
ESPECIALIZADA,  Relator  Desembargador  Federal  GUILHERME 
CALMON  NOGUEIRA  DA  GAMA,  E-DJF2R  21/03/2011,  página 
265/266)
RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE 
DO  SERVIÇO.  ATO  DISCRICIONÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REEXAME  DO  MÉRITO  ADMINISTRATIVO  PELO  JUDICIÁRIO.  
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO.
1. O disposto no artigo 38 da Constituição do Estado do Paraná não 
se aplica às hipóteses de transferência por interesse do serviço, mas 
apenas aos casos de remoção de servidor em virtude do deslocamento  
de seu cônjuge, também servidor, para outra localidade.
2.  Não  cabe  ao  Judiciário,  sob  pena  de  ofensa  à  separação  dos  
poderes,  rever  o  juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da 
Administração  ao  determinar  a  transferência  de  militares  por 
interesse do serviço. Precedente.
3. O mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário,  
que exige a comprovação,  de plano,  do direito líquido e certo tido  
como violado, e não admite dilação probatória.
4. Recurso ordinário improvido.
(STJ,  RMS  13.151/PR,  SEXTA  TURMA,  Relator  Ministro  Maria 
Thereza de Assis Moura, DJ de 10/12/2007).
Portanto,  a  decisão  agravada,  que  indeferiu  a  tutela  antecipada 
requerida, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão, 
encontra-se em harmonia com a legislação em vigor e não apresenta 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, devendo ser mantida pelos seus 
próprios fundamentos.
Diante  do  exposto,  com  base  no  artigo  557,  caput,  do  Código  de 
Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO ao  presente  agravo  de 
instrumento.
Publique-se. Intime-se.
Após,  decorrido  o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  e  encaminhem-se  os 
autos à vara de origem.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\rwa\

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2008.51.01.008411-0
Nº CNJ :0008411-82.2008.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :IRACI FERREIRA ROSAS
ADVOGADO :JOSE ROBERTO SOARES DE 

OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 7A VARA-RJ
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200851010084110)
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 
MARIA DE LOURDES COUTINHO 
TAVARES

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Remessa  de  Ofício  e  de  Apelação  de  sentença,  que 
concedeu a segurança,  para assegurar  à Impetrante,  na qualidade de 
beneficiária de pensão especial de ex-combatente, assistência médica e 

hospitalar,  em  conformidade  com  o  art.  53,  IV,  do  ADCT,  da 
Constituição  da  República,  de  forma  inteiramente  gratuita,  a  ser 
prestada  pelo  Hospital  Militar  ao  qual  estava  o  ex-combatente 
vinculado à época de sua participação em operações bélicas durante a 
Segunda Guerra Mundial.
    
Agravo Retido às fls. 45/49, insurgindo-se a União Federal, em síntese, 
contra a obrigatoriedade, que lhe foi imposta pela liminar concedida, 
de  prestar  atendimento  médico-hospitalar  sem  a  correspondente 
contribuição para o Sistema de Saúde Militar.
  
Em seu recurso, reporta-se, inicialmente, a União Federal ao  Agravo 
Retido e, no mérito,  sustenta, em síntese, que a Impetrante somente 
faria jus ao benefício da assistência médico-hospitalar gratuita caso o 
instituidor do benefício tivesse falecido após o advento da Constituição 
da  República  de  1988,  o  que  no  caso  não  ocorreu,  quando  então 
aplicar-se-ia o art. 53, IV, do ADCT, que prevê pensão em valor maior 
e  o  rol  os  beneficiários  é  reduzido,  nele  não  se  enquadrando  a 
Impetrante.
Contrarrazões, às fls. 103/110, pugnando, em síntese, pela manutenção 
da sentença.
  
O Ministério Público Federal,  às fls.  114/118,  opinou no sentido do 
improvimento da apelação e da remessa necessária.
É o relatório. Decido.
Preliminarmente,  cumpre  ressaltar  que  as  razões  do  Agravo  Retido 
confundem-se  com  as  razões  da  Apelação,  motivo  por  que  serão 
apreciadas conjuntamente. 
Conforme relatado, objetiva a Impetrante, com o presente Mandado de 
Segurança,  ver  reconhecido  direito  à  assistência  médico-hospitalar 
mencionada no art. 53, inc. IV, a ser fornecida pelo Hospital Militar ao 
qual estava vinculado o instituidor do benefício à época da Segunda 
Guerra Mundial, na qualidade de filha do ex-combatente.
Inicialmente,  há  que  se  perquirir  da  condição  da  Impetrante  de 
pensionista de ex-combatente, o que restou comprovado de pronto pelo 
contracheque de fls. 13 e pelo Título de Pensão de fls. 14.
Adentrando  a  matéria  de  fundo  propriamente  dita,  constato  assistir 
razão à parte impetrante. 
O  art.  53,  inciso  IV,  do  ADCT,  confere  aos  ex-combatentes  que 
participaram das operações bélicas  na Segunda  Guerra  Mundial  e  a 
seus  dependentes  o  direito  à  assistência  médico-hospitalar  gratuita, 
desde que comprovada a condição referida, nos termos do que dispõe a 
Lei n° 5.315/67,  entendendo-se deva a mesma ser prestada em hospital 
militar e não pelo Sistema Único de Saúde, pois se essa tivesse sido a 
intenção do legislador, não haveria necessidade da ressalva contida no 
citado inciso IV,  uma vez que o atendimento pelo sistema público de 
saúde é direito de todo e qualquer cidadão, como disposto no artigo 
196 e seguintes da Carta Magna.
Desse  modo,  por  força  da  Constituição  Federal,  todos  os  ex-
combatentes, submetidos ao regime da Lei nº 5.315/67, bem como seus 
dependentes,  têm direito  assegurado  à  assistência  médico-hospitalar, 
sendo  que  o  texto  constitucional  não  condiciona  a  concessão  do 
benefício a qualquer tipo de contribuição por parte dos beneficiados, a 
tratar-se, assim, de benefício de caráter excepcional.
A Impetrante logrou êxito em  comprovar a condição de ex-combatente 
do  instituidor  do  benefício,  bem  como  a  própria  condição  de 
pensionista, na qualidade de sua filha, fazendo jus, portanto, ao direito 
à assistência médica e hospitalar ora pleiteada.  
Não  é outro  o  entendimento  desta  Corte,  conforme  aresto  a  seguir 
transcrito: 
AGRAVO INTERNO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –  
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À REMESSA EX OFFICIO 
E À APELAÇÃO – EX-COMBATENTES – ASSISTÊNCIA MÉDICA E  
HOSPITALAR GRATUITA  NA REDE DE SAÚDE DO EXÉRCITO 
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BRASILEIRO –  ART.  53,  IV,  DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 
1988  –  AUTO-APLICABILIDADE  E  EFICÁCIA  PLENA  –  
POSSIBILIDADE  –  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  QUE 
CONCEDEU A SEGURANÇA. 
I – Não há se falar em eficácia limitada do art. 53, IV, do ADCT da  
Constituição de 1988,  eis  que se trata de norma auto-aplicável,  de  
eficácia  plena  e  aplicabilidade  imediata,  pois  o  constituinte  não 
condicionou sua aplicabilidade a legislação superveniente, consoante 
entendimento  pacificado  nos  Tribunais.II  -  Também,  em  nenhum 
momento ficou estabelecido na Lei Maior que a utilização do sistema 
de saúde da Marinha do Brasil pelo ex-combatente e seus dependentes  
dependeria de qualquer prévia contribuição pecuniária dos mesmos,  
até  porque  se  trata  de  retribuição  pelos  serviços  já  prestados  por  
aquele.III – Inolvide-se que, embora o art. 53, IV, do ADCT da CF/88  
não mencione expressamente que a assistência médica e  hospitalar  
gratuita se dará nas instituições militares, tal assistência gratuita deve  
ser prestada pelo hospital militar ao qual se vincula o ex-combatente,  
haja vista a natureza militar dos serviços prestados por ele à Pátria  
durante  a  Segunda  Guerra  Mundial.  IV  –  Assim,  não  limitou  o  
constituinte  a  espécie  de  unidade  hospitalar  em que  o  beneficiário 
obterá  a  efetivação  do  seu  direito  nem  estipulou  qualquer  
contraprestação por parte do beneficiário para ser a assistência em  
tela auferida, de modo que a gratuidade desse tratamento de caráter 
especial  e  diferenciado  não  se  confunde  com  a  regra  geral  de  
gratuidade daquele atendimento médico, deferida a qualquer pessoa,  
através  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,  garantido  pela 
Constituição em seus arts. 6º, 194 e 196 “. 
(TRF2, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, AMS nº 66217,  Rel. 
Des.  Fed.  SERGIO  SCHWAITZER,  DJ:14/02/2007). 
 
Também o Colendo STF já se manifestou sobre a matéria, conforme o 
seguinte julgado, verbis: 
“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MILITAR:  EX-
COMBATENTE.  ASSISTÊNCIA  MÉDICA  E  HOSPITALAR: 
ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. C.F.,  1988,  ADCT, art.  
53, IV. 
I.  -  O  ex-combatente  e  seus  dependentes  têm  direito  de  serem 
atendidos pelas Organizações Militares de Saúde. CF/88, ADCT, art.  
53, IV. II. - Negativa de trânsito ao RE da União. III. - Agravo não 
provido.”
(STF, PRIMEIRA TURMA, RE nº 417.871-AGR, Rel: Min. CEZAR 
PELUSO, DJ: 11/3/05).  
     
Ademais, a matéria é inclusive regulada pela Súmula Administrativa da 
AGU nº 36, de 16 de setembro de 2008, in verbis: 
"O ex-combatente  que tenha efetivamente  participado de operações  
bélicas  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  nos  termos  da  Lei  
nº5.315, de 12 de setembro de 1967, tem direito à assistência médica e  
hospitalar  gratuita,  extensiva  aos  dependentes,  prestada  pelas  
Organizações Militares de Saúde, nos termos do artigo 53, IV, do Ato  
das Disposições Constitucionais Transitórias” Legislação Pertinente:  
art. 53, IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias “ 
Vê-se,  dessa  forma,  que a  concessão  da  segurança é medida  que se 
impõe. 
Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  DE 
APELAÇÃO,  AO  AGRAVO  RETIDO  E  À  REMESSA 
NECESSÁRIA, com fulcro no art. 557, caput, do CPC.
P. e I. 
Decorrido o prazo legal remetam-se os autos à Vara de Origem, com as 
cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
/mpb/

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.011719-1
Nº CNJ :0011719-69.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

RICARDO PERLINGEIRO
AGRAVANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :ANDRÉ AMARAL DE AGUIAR
AGRAVADO :J C PINTO SAPATEIRO E OUTRO
ADVOGADO :CLAUDIA MACIEL SILVA E OUTROS
AGRAVADO :MARLI RIBEIRO MALHEIROS DA 

SILVA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA SEXTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9700131815)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão vista por 
cópia à fl. 209.
Constato, no entanto, ter sido reconsiderada a decisão recorrida (v. em 
anexo).
Assim, com esteio no art. 557 do CPC c/c art. 44, §1º, I, do Regimento 
Interno desta Corte, julgo prejudicado este recurso.
Preclusa esta, remetam-se os autos à Vara de origem, com as cautelas 
de estilo.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011.
RICARDO PERLINGEIRO
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.10.003873-3
Nº CNJ :0003873-31.2008.4.02.5110
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :A. CUPELLO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO :JONAS GONDIM DO ESPIRITO 

SANTO E OUTROS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, NORMALIZAÇAO E 
QUALIDADE INDUSTRIAL - 
INMETRO

PROCURADOR :SUZANA DE BARROS BARRETO
ORIGEM :2A VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO 

FISCAL  DE  SÃO  JOÃO  DE 
(200851100038733)
JUIZ FEDERAL TITULAR WILSON 
JOSE WITZEL

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação interposta por  A. CUPELLO TRANSPORTES 
LTDA em face da sentença de fls. 193/196, que julgou improcedente o 
pedido,  nos  termos  do  artigo  269,  I  do  CPC,  determinando  o 
prosseguimento  da  Execução  Fiscal,  sob  o  fundamento  de  que  a 
produção  de  prova  oral  não  é  necessária  (agravo  retido);  que  a 
Embargante não ilidiu a presunção de certeza e liquidez de que goza a 
CDA  que  embasa  a  ação  executiva  em  questão;  e  que  o  Auto  de 
Infração, que originou o débito em discussão, é decorrente do poder de 
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polícia atribuído ao INMETRO (art. 4º da Lei nº 9.933/99).
 A  Embargante  foi  condenada  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no 
art. 20, § 4º, do CPC. Não houve condenação no pagamento de custas 
processuais.
Em suas razões de apelação (fls. 199/213), preliminarmente, pleiteia o 
julgamento do Agravo Retido de fls. 173/176, no qual suscitou que o 
indeferimento do seu requerimento de produção de prova oral violou os 
Princípios  do  Devido  Processo  Legal,  da  Ampla  Defesa  e  do 
Contraditório.  Subsidiariamente, no mérito, a Apelante sustenta, em 
síntese,  que  o  INMETRO  é  incompetente  para  autuá-la  quando  o 
veículo estiver em trânsito, de acordo com o disposto no Decreto nº 
96.044/88, que trata da regulamentação do Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos.  Defende que o Embargado não tem jurisdição e 
competência  para  atuar  em rodovia  federal,  estadual  ou  municipal, 
estando  adstrito  às  suas  unidades fixas  e  agentes  credenciados para 
proceder à inspeção dos veículos.  Aduz, também, que a fiscalização 
deveria  ter  se  limitado  ao  rol  taxativo  de  exigências  do  art.  42, 
parágrafo único, do Decreto nº 96.044/88.  A Apelante defende, por 
fim, a nulidade do auto de infração que fundamenta a ação de execução 
em questão, requerendo, inicialmente, que seja julgado procedente o 
Agravo  Retido  de  fls.  173/176,  com a  anulação  da  r.  sentença  e  a 
reabertura  da  instrução  do  feito.    Subsidiariamente,  protesta  pela 
anulação do Auto de Infração e, em conseqüência, pelo julgamento de 
improcedência da respectiva ação executiva.
Contrarrazões às fls.  222/231, nas quais o Embargado –  INMETRO 
sustenta,  em síntese,  a  inocorrência  de  cerceamento  de  defesa  pelo 
indeferimento  da  produção  de  prova  oral  requerida  pela  Apelante, 
destacando que somente foi  requerida a apresentação de provas, não 
tendo  sido  especificadas  as  mesmas.  Acresce  que  a  pretensão  da 
Apelante em demonstrar que o veículo de carga estaria descarregado, 
ou  não,  no  momento  da  autuação  é  irrelevante,  porque  a  referida 
Portaria 199/94 do INMETRO não prevê esta distinção. Ainda, arguiu 
que, no mérito, a apelação não deve ser conhecida, tendo em vista ter o 
Apelante  arguido  questões  novas  no  âmbito  recursal.    Porém,  na 
hipótese da apelação ser apreciada, aduz que o Decreto nº 96.044/88 
dispõe,  em  seu  art.  4º,  §  1º,  “que  os  veículos  e  equipamentos  
destinados ao transporte de produtos perigosos deverão respeitar a  
Normas Brasileiras; e, mais, atribui ao INMETRO competência para 
atestar a adequação desses veículos e equipamentos ao transportes de  
produtos perigosos, nos termos dos seus regulamentos técnicos”,  não 
devendo a fiscalização sobre os veículos e equipamentos destinados ao 
transporte de cargas perigosas se limitar ao rol do art. 42, parágrafo 
único do Decreto nº 96.044/88.  
Manifestação do Ministério Público Federal à fl.  237, opinando pela 
sua não intervenção no feito (Súmula 189/STJ).
É o Relatório. Decido.
Inicialmente, não deve prosperar a questão suscitada no Agravo Retido 
interposto  pela  Embargante  (fls.  170/176),  acerca  da  violação  aos 
Princípios  do  Devido  Processo  Legal,  da  Ampla  Defesa  e  do 
Contraditório  em  face  do  indeferimento  do  seu  requerimento  de 
produção de prova testemunhal.  A hipótese cinge-se à norma do art. 
330, I, do CPC, cabendo ao Magistrado decidir sobre a necessidade de 
produção de outras provas que entender pertinentes para formar o seu 
convencimento. 
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA.  NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que a instância de origem concluiu ser desnecessária a 
realização de prova testemunhal, a tomada de depoimento pessoal e a 
produção da prova pericial para dirimir a controvérsia em relação à  
cobrança da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.

2. Cabe ao juiz apreciar livremente a prova e indeferir aquelas que 
entender dispensáveis ao deslinde da controvérsia.
3. (...)
4. Agravo Regimental não provido.”.
(STJ,  SEGUNDA  TURMA,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
AgRg no AREsp 7.884/RS, unânime, DJe 09/09/2011).
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  
PROPRIETÁRIO  CONDUTOR.  CULPA.  CONTRAMÃO.  BOLETIM 
DE OCORRÊNCIA. LAUDO POLICIAL. DANO MATERIAL. VALOR 
INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1.  No  sistema  de  persuasão  racional,  ou  livre  convencimento 
motivado,  adotado  pelo  Código  de  Processo  Civil,  o  juiz  é  o  
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e 
necessidade  da  sua  produção,  não  cabe  compeli-lo  a  autorizar  a  
produção  desta  ou  daquela  prova,  se  por  outros  meios  estiver 
convencido da verdade dos fatos, o que ocorreu no presente caso.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da legitimidade  
e da responsabilidade, decorreu de convicção formada em face dos  
elementos  fáticos  existentes  nos  autos.  Rever  os  fundamentos  do 
acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas,  
o  que  é  defeso  nesta  fase  recursal  (Súmula  7/STJ)  e  impede  o  
conhecimento  do  recurso  por  ambas  alíneas  do  dispositivo  
constitucional.
3. (...).
4. Agravo regimental não provido.”.
(STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
AgRg no Ag 1403694/MG, unânime, DJe 22/08/2011)
“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL.  AÇÃO  DE  ABSTENÇÃO  DE  USO  DE  MARCA 
CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MATERIAIS  E  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  
UTILIZAÇÃO  DE  TERMO  DESIGNATIVO  DO  COMPONENTE 
PRINCIPAL  DO  MEDICAMENTO.  COEXISTÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.
1.  A  ausência  de  decisão  acerca  dos  dispositivos  legais  indicados 
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. O art. 330 do CPC permite ao magistrado julgar antecipadamente a  
lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo  
de direito e de fato,  não houver necessidade de produzir prova em 
audiência.  O  deferimento  do  pedido  de  produção  de  provas  está  
vinculado  à  livre  convicção  do  magistrado  de  primeiro  grau  de  
jurisdição. Assim, firmada a conclusão adotada pelo Tribunal a quo 
na suficiência de elementos para julgar o mérito da causa, não pode  
esta Corte revê-la sem incursionar nas provas dos autos, providência  
vedada pela Súmula 07/STJ.
3. (...)
8. Recurso especial não provido.”.
(STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, REsp 
1105422/MG, unânime, DJe 18/05/2011)
“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA 
GRATUITA.  INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO.  PARÂMETRO  DE 
AFERIÇÃO  DE  NECESSIDADE  ECONÔMICA.  CRITÉRIO 
APLICÁVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
Apelação  contra  decisão  do  juízo  de  1º  grau,  que  rejeitou  a  
Impugnação à Gratuidade de Justiça oposta pela P&O NEDLLOYD 
DI  BRASIL  NAVEGAÇÃO,  em  face  de  GERSON  WAGNER 
PINHEIRO  DE  MORAES  (autor/ação 
ordinária-2002.51.01.014547-9),  onde  a  impugnante  pretendeu  que  
fossem revogados os benefícios da gratuidade de justiça deferida à  
parte autoral.
A  preliminar  suscitada  –  Nulidade  da  Sentença  Apelada  -,  pela  
Apelante/Impugnante, não merece prosperar, pois, in casu, descabe a 
alegação  de  cerceamento  de  defesa,  considerando  que  cabe  ao 
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Magistrado decidir sobre a necessidade de produção de outras provas  
que entender pertinentes para formar o seu convencimento (STJ – 2ª  
T., RESP nº 874735, Rel. Castro Meira, DJ de 10/04/2007).
Vêm estipulando nossos Tribunais critério objetivo de renda inferior a  
dez  salários  mínimos  como  índice  de  necessidade  a  justificar  a  
concessão  da  assistência  judiciária  gratuita(TRF  -  PRIMEIRA 
REGIÃO  Classe:  AC  -  APELAÇÃO  CIVEL  –  200038000149562 
Processo:  200038000149562 UF: MG Órgão Julgador:  PRIMEIRA 
TURMA  Data  da  decisão:  19/6/2006  Documento:  TRF100233931 
Fonte  DJ  DATA:  28/8/2006  PAGINA:  14  Relator(a)  
DESEMBARGADOR  FEDERAL  ANTÔNIO  SÁVIO  DE  OLIVEIRA 
CHAVES).
Constata-se  que  o  Autor/Impugnado  não  tem  condições  de  se  
sustentar, nem prover a sua família, por conseguinte, não pode arcar  
com as despesas processuais.
Apelação improvida.”.
(TRF – 2a. Região, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Rel. Des.
Federal REIS FRIEDE, AC nº 2003.51.01.008821-0/RJ, unânime, DJE 
08.07.2010).
Quanto ao mérito, em que pese a irresignação da Apelante, correta a 
fundamentação da r. sentença, uma vez que a presunção de certeza e 
liquidez de que goza a CDA não foi ilidida.  
A tese defendida pela Apelante de que o veículo inspecionado pelo 
INMETRO  estava  descarregado  é  irrelevante  para  o  deslinde  da 
questão. A Portaria nº 199/94 não prevê qualquer restrição quanto ao 
veículo estar ou não carregado.
No que se refere à legitimidade do INMETRO para autuar veículos que 
transportam  carga  perigosa  quando  estes  estiverem  em  trânsito 
(Decreto nº 96.044/88), a questão não deve ser conhecida, uma vez que 
somente foi arguida em sede recursal e o princípio da eventualidade da 
defesa,  ou da concentração,  não admite  a  discussão de matéria  não 
arguida no prazo dos embargos.
A jurisprudência pátria está assim pacificada, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO 
DA  SENTENÇA.  FIXAÇÃO  NA  EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  EVENTUALIDADE.  
CONCENTRAÇÃO  DA  DEFESA.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA. 
INCIDÊNCIA.
- É legítima a correção monetária dos débitos decorrentes de sentença  
judicial, nada impedindo que, no silêncio da sentença, os respectivos  
índices sejam fixados no processo de execução.
-  Nos  termos  do  art.  300  do  CPC,  “compete  ao  réu  alegar,  na  
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de  
direito, com que impugna o pedido do autor”.
- Nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com 
concentração da defesa do devedor. Precedentes. (grifei)
Agravo a que se nega provimento.”.
(STJ,  TERCEIRA  TURMA,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI, 
AgRg na MC 14.046/RJ, unânime, DJe 05/08/2008)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.  MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.  ART.  535  DO  CPC.  
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA. 
LITISCONSORTES  PASSIVO  NECESSÁRIOS.  CITAÇÃO. 
AUSÊNCIA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  MATÉRIA  DE  ORDEM 
PÚBLICA. FALTA DE  PREQUESTIONAMENTO.
- Inexiste violação do art. 535 do CPC, quando o acórdão recorrido 
decide as questões postas de modo claro e fundamentado. O julgador  
não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados 
pelas partes, cabendo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada 
ao deslinde da controvérsia.
- A questão relativa à ausência de citação dos litisconsortes passivos  
necessários somente foi aduzida no especial, caracterizando, portanto,  
inovação recursal, insuscetível de conhecimento pelo STJ, sob pena de  
indevida supressão de instância.

Ademais, esta Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de que 
mesmo  as  matérias  de  ordem  pública  necessitam  do  
prequestionamento  para  serem  analisadas  em  sede  de  recurso  
especial. (grifei).
Agravo regimental improvido.”. 
(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 
AgRg no REsp 1212586/AM, unânime, DJe 30/09/2011)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 16 DA LEI Nº 6.830/80  
–  MATÉRIA  DE  DEFESA  –  PRECLUSÃO  TEMPORAL  E  
CONCENTRAÇÃO DE DEFESA
I  –  Nos  termos  do  §  2o do  art.  16  da  Lei  nº  6.830/80  deve  o  
embargante, “no prazo dos embargos”, “alegar toda matéria útil à  
defesa”. (grifei)
II – Mantida a fundamentação da sentença que afastou as alegações  
do Embargante efetuadas após o ajuizamento da petição inicial dos  
embargos,  por  terem  sido  efetuadas  em  ofensa  as  regras  de  
concentração de defesa e preclusão temporal.
III - Apelação desprovida.”. 
(TRF  2a.  Região,  SÉTIMA  TURMA  ESPECIALIZADA,  Rel.  Des. 
Federal  SERGIO  SCHWAITZER,  AC  nº  2000.51.01.511693-0/RJ, 
unânime, DJ 15.10.2008, fls. 141/142).
Assim,  a  Apelante  não  logrou  comprovar  a  existência  de  qualquer 
ilegalidade no Auto de Infração que embasou o débito em discussão, 
descumprindo a norma do art. 333, I do CPC. 
Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO ao  recurso,  nos  termos  da 
fundamentação supra (art. 557, do CPC e art. 44, § 1º, II, do RI desta 
Corte).
Publique-se. Intime-se.
Decorrido o prazo legal remetam-se os autos à Vara de Origem com as 
cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator,
           /al/

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.016721-2
Nº CNJ :0016721-20.2009.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
AGRAVANTE :SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 

ARACATUBA
ADVOGADO :DAGOBERTO JOSE STEINMEYER 

LIMA E OUTROS
AGRAVADO :AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR - ANS
PROCURADOR :ANGELA ROQUELINA FARUOLO
ORIGEM :VIGÉSIMA  TERCEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200851010216968)
JUIZA FEDERAL MARIA AMELIA 
ALMEIDA SENOS DE CARVALHO

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento que se encontra superado em razão 
de ter sido proferida sentença nos autos principais.
Isto posto:
Julgo prejudicado o agravo.
Publique-se e, após decurso do prazo, baixem os autos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
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XIV - CORREICAO PARCIAL  2011.02.01.014495-4
Nº CNJ :0014495-71.2011.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
CORRIGENTE :PIMENTEL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO :IGOR CHAVES DA COSTA
CORRIGIDO :JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
ORIGEM :PRIMEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

CAMPOS (200851030006153)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO ELDER 
FERNANDES LUCIANO

D E C I S Ã O
Trata-se  de  correição  parcial  interposta  por  PIMENTEL 
PARTICIPAÇÕES  LTDA  em  que  impugna  decisão  proferida  pelo 
MM. Juízo da 1ª Vara Federal de Campos de Goytacazes, nos autos da 
Ação  Cautelar  nº  2008.51.03.000615-3  preparatória  de  Ação  de 
Improbidade Administrativa. 
Alega em síntese que, “inexplicavelmente, na data de 28 de março de  
2008,  sem  que  tenha  havido  qualquer  requerimento  por  parte  do  
Parquet para a realização de aditamento, visando a inclusão da ora  
Requerente  no  pólo  passivo  da  demanda”,  foi  proferida  decisão 
determinando  “o  seqüestro,  indisponibilidade  e  bloqueio  de  bens  e  
contas bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional” da ora 
Requerente.
Aduz  que  a  referida  decisão  jamais  integrou  o  Sistema  de 
Acompanhamento  Processual  da  Justiça  Federal,  bem  como,  a 
Requerente  jamais  foi  citada ou intimada  deste  ato.  Assim,  como a 
Requerente não integra o pólo passivo e tão pouco foi cientificada da 
mencionada  decisão,  lhe  foi  subtraído  o  direito  de  manifestar  seu 
inconformismo  e  caso  viesse  a  integrar  o  pólo  passivo,  oferecer 
contestação,  ou  ainda  valer-se  da  via  recursal  do  Agravo  de 
Instrumento ou Recurso de Terceiro Prejudicado.
Sustenta que através  de petição protocolada em 22/11/2010,  pugnou 
pela revogação, ou ainda, a cessação dos efeitos da malsinada decisão. 
Contudo,  transcorrido  quase  1  (um)  ano  do  protocolo  da  referida 
petição,  com posterior  juntada  de  outras  3  petições  requerendo  sua 
imediata apreciação, todas sem lograr êxito, não restou outra sorte à 
Requerente senão valer-se da presente Correição Parcial, com fito de 
ver extirpado do mundo Jurídico a decisão em tela, bem como afastar 
os efeitos desastrosos do decurso de prazo sem a devida manifestação 
do Poder Judiciário.
É o relatório. Decido.
Em que pese existir entendimento doutrinário no sentido do cabimento 
da  Correição  Parcial  como  instrumento  para  combater  os  atos  e 
despachos de Juízes que, por erro ou abuso,  constituem inversão ou 
tumulto do procedimento processual, filio-me à corrente que entende 
não ser possível o ajuizamento de Correição Parcial por ausência de 
previsão  no  Regimento  Interno  deste  EgrégioTribunal  Regional 
Federal da 2ª Região.
Na verdade, nem o Código de Processo Civil de 1939, nem o de 1973 
ou norma processual alguma prevê o instituto da Correição Parcial ou 
Reclamação. O disciplinamento de tal medida geralmente ocorre nos 
Códigos de Organização Judiciária locais e nos Regimentos Internos 
dos Tribunais, constituindo, portanto, medida de caráter administrativo/
disciplinar.
No  âmbito  Federal  até  há  a  Lei  nº  5.010/1966  que,  organizando  a 
Justiça  Federal  de  Primeira  Instância,  previu  no  art.  6º,  inciso  I, 

expressamente, a medida correicional de caráter disciplinar, atribuindo, 
no  entanto,  competência  para  apreciação  ao  Conselho  de  Justiça 
Federal, verbis:
“Art. 6º Ao Conselho da Justiça Federal compete:
I  –  conhecer  de  correição  parcial  requerida  pela  parte  ou  pela  
Procuradoria da República contra ato ou despacho do Juiz de que não  
caiba recurso ou que importe erro de ofício ou abuso de poder;”
Contudo,  não  havendo previsão  da  Correição Parcial  no  Regimento 
Interno desta Corte, não há que se admitir sua veiculação, devendo ser 
indeferida a inicial.
Neste sentido:
I – PROCESSO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. II – PREVISÃO 
REGIMENTAL. AUSÊNCIA.  III – NÃO CONHECIMENTO.
I  –  A  ausência  de  previsão  no  Regimento  Interno  deste  Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região  impede  o  ajuizamento  de  correição 
parcial  para  combater  despachos  de  juízes  que,  por  erro  ou  abuso, 
constituírem inversão tumultuária da ordem legal dos atos processuais.
II – Correição parcial não conhecida.
(TRF-2ª  Região,  Processo  nº  2006.02.01.005190-7,  PRIMEIRA 
TURMA  ESPECIALIZADA,  Relator  Juiz  Federal  Convocado 
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DU 14/10/2008) 
Ainda que assim não fosse,  ou seja,  mesmo  que houvesse previsão 
neste  âmbito,  não  seria  possível  conhecer  da  presente  demanda,  da 
forma como foi apresentada, haja vista que a Requerente não instruiu 
sua  inicial  com todas  as  peças  que  compõem os  autos  em que  foi 
proferida  a  decisão  ora  impugnada,  de  modo  que  este  Relator  não 
poderia  rever  o  decidido  sem apreciar  as  provas  e  documentos  que 
influenciaram  e  embasaram  a  r.  decisão  hostilizada,  peças, em 
princípio,  essenciais  à  análise  da  verossimilhança  das  alegações 
autorais.
Diante do exposto,  INDEFIRO A INICIAL e  JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 
267, IV, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa 
e arquivem-se os presentes autos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
\rwa\

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.01.020667-2
Nº CNJ :0020667-96.2004.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :LIOCILEIO BASTOS DA FONTOURA
ADVOGADO :HELIO RIBEIRO LOUREIRO E 

OUTROS
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MAURICIO CHATEAUBRIAND 

LUSTOSA BORGES PEREIRA E 
OUTROS

APELADO :UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS 
BRASILEIROS S/A

ADVOGADO :ENEAS CORDEIRO DE SOUZA E 
OUTROS

ORIGEM :2A.  VARA  FEDERAL  -  NITEROI/RJ 
(200451010206672)
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO FÁBIO 
DE SOUZA SILVA

D E C I S Ã O
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Trata-se de Apelação objetivando reforma de sentença que - em sede 
de  ação  cognitiva  sob  o  rito  ordinário  que  objetiva  a  quitação  de 
hipoteca  em  contrato  de  mútuo  habitacional  vinculado  ao  Sistema 
Financeiro  de  Habitação,  através  da  novação  prevista  na  Lei 
10.150/2000 – julgou improcedente o pedido, em razão da existência 
de saldo devedor  na data em que o demandante  adquiriu o referido 
direito.
Em suas razões recursais, às fls. 195/205, sustenta a parte autora, em 
síntese,  que teria  sido convencida  pelo Unibanco a  desistir  da  ação 
consignatória, onde os litisconsortes teriam logrado êxito na pretensão 
em  pagar  as  prestações  de  acordo  com  o  critério  de  equivalência 
salarial,  razão pela qual, faria jus à quitação do contrato, através do 
desconto previsto na Lei 10.150/2000.
Contrarrazões da CEF às fls. 213/216.
Sem contrarrazões do Unibanco.
O  Ministério  Público,  às  fls.  223/224,  informa  não  haver  interesse 
público que justifique a sua intervenção.
Relatei. Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito,  a Lei nº 8.004/90 possibilitou a mutuários  de contratos 
firmados até fevereiro de 1986 a liquidação antecipada da dívida com 
desconto de 50% do saldo devedor,  bem como previu que o FCVS 
cobriria,  para  quitação,  tão  só,  um  saldo  devedor  por  mutuário, 
considerando os contratos firmados até 05 de dezembro de 1990.
Por seu turno, a Lei nº 10.150/00 alterou a regra da Lei nº 8.100/90, 
possibilitando  que  mais  de  um  contrato  de  um  mesmo  mutuário 
pudesse utilizar o FCVS, para quitação do saldo devedor, desde que 
avençados até 05 de dezembro de 1990. 
Cabe  ressaltar  que  a  Lei  nº  10.150/00,  nos  artigos  1º  e  2º,  regrou 
hipóteses em que a União novaria,  junto às instituições credoras de 
financiamento  habitacional,  as  dívidas  correspondentes  ao  saldo 
devedor contratos a serem liquidados antecipadamente, sob o amparo 
do FCVS.
O  artigo  1º  regulamentou  a  novação  de  saldos  devedores 
remanescentes da liquidação de tais contratos, sendo que as condições 
da novação (prazo máximo, carência, encargos) foram previstas no seu 
§ 2º. No entanto, a opção pela novação deveria ser feita pela instituição 
até  20.02.2001  (§7º),  devendo  obrigatoriamente  ser  incluídos  no 
negócio  jurídico também os créditos  não caracterizados,  que seriam 
objeto de novação à medida em que se tornarem caracterizados.
Contudo,  o  deferimento  da  novação  permitida  pelo  artigo  1º  está 
condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º, 
entre  os quais  a prévia  compensação das  dívidas  junto ao FCVS, o 
pagamento  das  dívidas  vencidas  relacionadas  ao  FGTS,  ao 
FUNDHAB, ao FGDLI  e ao seguro habitacional obrigatório, devendo 
ser  apresentada  a  relação  dos  créditos  caracterizados,  previamente 
homologados, dos contratos de responsabilidade do FCVS ainda não 
caracterizados.
Além disso, o artigo 2º da Lei nº 10.150/00, regulamentou a novação 
antecipada  pela  União  das  dívidas  do  FCVS  relativas  a  saldos 
devedores de contratos imobiliários cujos prazos de amortização ainda 
estavam em curso. 
A novação antecipada do artigo 2º, por não se tratar de negócio jurídico 
de acertamento global de dívidas decorrentes de contratos habitacionais 
findos  entre  a  instituição  financeira  e  o  FCVS,  também  não  se 
condicionava ao preenchimento dos requisitos do artigo 3º da Lei nº 
10.150/00,  mas  apenas  à  aceitação,  pela  instituição  financeira,  das 
condições da novação da dívida com a União (prazo máximo, carência, 
encargos)  determinadas  na  mencionada  lei  e  à  prévia  e  expressa 
anuência do devedor. Assim, os saldos residuais de responsabilidade 
do  FCVS  eram  equiparados  às  dívidas  caracterizadas  vencidas,  e 
liquidadas,  parcial  ou  integralmente,  pela  União,  em  conformidade 
com os parágrafos do artigo 2º, nos seguintes termos: o § 1º autorizou a 
novação  antecipada,  pela  União,  de  dívidas  do  FCVS,  por  30% do 

valor do saldo devedor dos contratos então em curso, extinguindo-se a 
responsabilidade  do  FCVS  sobre  o  saldo  remanescente,  que  seria 
renegociado  entre  agente  financeiro  e  mutuário;  o  §  2º  autorizou  a 
novação  antecipada,  pela  União,  de  dívidas  do  FCVS,  por  70% do 
valor do saldo devedor, em contratos cuja prestação total,  em 31 de 
março de 1998, era de até R$ 25,00, extinguindo-se a responsabilidade 
do  FCVS sobre  o  saldo  remanescente,  que  seria  renegociado  entre 
agente financeiro e mutuário e o § 3º autorizou a novação antecipada, 
pela União, de dívidas do FCVS, por 100% do valor do saldo devedor, 
em contratos assinados até 31.12.87, extinguindo-se a responsabilidade 
do FCVS.
Vale transcrever abaixo esses preceitos legais:
“Art. 1º As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - 
FCVS, junto às instituições financiadoras, relativas a saldos devedores 
remanescentes  da  liquidação  de  contratos  de  financiamento 
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH, poderão ser objeto de novação, a ser celebrada entre 
cada credor e a União, nos termos desta Lei.
(...)
§ 2º A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições:
I - prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1o de janeiro de 
1997, com carência de oito anos para os juros e de doze anos para o 
principal;
II - remuneração equivalente à Taxa Referencial - TR ou ao índice que 
a  suceder  na  atualização  dos  saldos  dos  depósitos  de  poupança, 
acrescida:
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano para as 
operações realizadas com recursos oriundos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS;
b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à 
taxa  efetiva  de  juros  aplicada  aos  depósitos  de  poupança,  para  as 
demais operações;
III  -  registro  sob  a  forma  escritural  em  sistema  centralizado  de 
liquidação e de custódia.
(...)
§ 7º As instituições financiadoras que optarem pela novação prevista 
nesta  Lei  deverão,  até  20 de fevereiro  de 2001,  manifestar  à  Caixa 
Econômica  Federal  -  CEF  a  sua  adesão  às  condições  de  novação 
estabelecidas  neste  artigo.  (Vide  Medida  Provisória  nº  2.181-45  de 
24.8.2001)
§  8º  A  adesão  a  que  se  refere  o  §  7o deste  artigo  incluirá, 
obrigatoriamente, os créditos não caracterizados, que serão objeto de 
novação,  à  medida  em que  se  tornarem caracterizados,  nos  termos 
desta Lei.
Art. 2º Os saldos residuais de responsabilidade do FCVS, decorrentes  
das liquidações antecipadas previstas nos §§ 1o, 2o e 3o, em contratos  
firmados  com  mutuários  finais  do  SFH,  poderão  ser  novados 
antecipadamente pela União, nos termos desta Lei, e equiparadas às  
dívidas caracterizadas vencidas,  de que trata o inciso I  do § 1o do 
artigo anterior, independentemente da restrição imposta pelo § 8o  do 
art. 1o.
§ 1º As dívidas de que trata o caput deste artigo poderão ser novadas 
por  montante  correspondente  a  trinta  por  cento  do  valor  do  saldo 
devedor  posicionado  na  data  do  reajustamento  do  contrato, 
extinguindo-se  a  responsabilidade  do  FCVS sobre  o  saldo  devedor 
remanescente,  que será  renegociado  mediante  acordo entre  o agente 
financeiro e o mutuário.
§ 2º As dívidas relativas aos contratos cuja prestação total, em 31 de 
março de 1998, era de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais) poderão ser 
novadas por montante correspondente a setenta por cento do valor do 
saldo  devedor,  posicionado  na  data  de  reajustamento  do  contrato, 
extinguindo-se  a  responsabilidade  do  FCVS sobre  o  saldo  devedor 
remanescente,  que será  renegociado  mediante  acordo entre  o agente 
financeiro e o mutuário.
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§ 3º As dívidas relativas aos contratos referidos no caput, assinados até 
31  de  dezembro  de  1987,  poderão  ser  novadas  por  montante 
correspondente  a  cem  por  cento  do  valor  do  saldo  devedor, 
posicionado  na  data  de reajustamento  do  contrato,  extinguindo-se  a 
responsabilidade do FCVS sob os citados contratos”.
(...)
§ 5º A formalização das disposições contidas no caput e nos §§1º, 2º,  
3º  e 4º deste artigo condiciona-se à prévia e expressa anuência do  
devedor.
§ 6º Na falta da anuência prévia e expressa do devedor, o FCVS poderá 
reconhecer a cobertura para os casos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste 
artigo, condicionada à entrega à Administradora do FCVS de termo de 
compromisso, mediante o qual o agente financeiro assume quaisquer 
ônus  decorrentes  das  relações  jurídicas  entre  mutuário  e  instituição 
financiadora e entre mutuário e seguradora, inclusive o ônus de ações 
judiciais envolvendo o contrato de financiamento e seus acessórios e a 
Apólice do Seguro Habitacional, desonerando expressamente o FCVS. 
(incluído pela Lei 10.885, de 2004)”
No caso dos autos, o mutuário pretende utilizar-se do desconto integral 
do saldo devedor, quitação antecipada de 100% do saldo devedor pelo 
FCVS, conforme previsto pelo artigo 2º, §3º, da Lei 10.150/2000.
Nesse passo, como bem observado no  decisum  guerreado, apesar de 
fazer jus ao desconto previsto no art. 2º, § 3º da Lei nº 10.150/2000, o 
autor permanece devedor das diferenças das parcelas vencidas antes de 
29/09/2000, tornando improsperável a sua pretensão.
De outro lado, verifica-se que o autor desistiu da ação consignatória, 
onde  se  apura  a  observância  ao  Plano  de  Equivalência  Salarial, 
situação  esta  que  torna  o  débito  inequívoco,  sendo  certo  que  a 
inobservância ao critério de equivalência salarial somente poderia ser 
comprovada através de prova pericial, modalidade probatória que não 
foi requerida pelo demandante, conforme se observa do teor da petição 
juntada à fl. 159.
Diante  do  exposto,  com fulcro  no  artigo  557,  caput  do  Código  de 
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
restituam-se os autos à Vara de origem com as devidas cautelas.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.

IV - APELACAO CIVEL  2001.51.01.010548-9
Nº CNJ :0010548-81.2001.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :ANGELO ANTONIO JOAO LAURIA E 

OUTRO
ADVOGADO :DANILO SAHIONE E OUTROS
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ARCINELIO DE AZEVEDO CALDAS E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200151010105489)
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA 
CAROLINE MEDEIROS E SILVA

D E C I S Ã O
Trata-se  de  Apelação  interposta  contra  sentença  que  –  em sede  de 
embargos à execução hipotecária – julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões recursais, sustentam os Embargantes,  ora Apelantes, 

em síntese, que haveria ilegalidade na aplicação da TR como índice de 
reajuste do saldo devedor, aduzindo ainda que a taxa de juros deveria 
ser limitada no percentual de 10% ao ano.
Contrarrazões às fls. 299/301.
O Ministério Púbico, à fl. 305, informa não haver interesse público que 
justifique a sua intervenção.
Relatei. Decido.
Inicialmente, cumpre observar que  a  fundamentação  é  um  dos 
requis i tos  da  regula r idade  formal  do  recurso .  Nesse 
sen t ido ,  to rna-se  impresc indíve l  a  apresen tação,  pe lo 
Apelan te ,  das  razões  de  fa to  e  de  d i re i to  pe las  qua is 
en tende  deva  se r  re formada  a  sen tença  recor r ida,  sem as 
qua is  o  recurso  não  pode  se r  conhec ido.
Destarte,  a  ausênc ia  das  razões  de  recurso  ofende  ao 
pr inc íp io  da  d ia le t ic idade,  segundo  o  qua l  o  recurso 
deve  se r  d ia lé t ico,  i s to  é  d i scurs ivo .  Afina l ,  são  as 
a legações  do  recor ren te  que  demarcam  a  extensão  do 
cont rad i tór io  peran te  o  ju ízo  ad  quem,  f i xando  os 
l imi tes  da  ap l icação  da  ju r i sd ição  em grau  de  recurso .
Nes te  sen t ido,  são  exemplos  os  seguin tes  ju lgados :
“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  RAZÕES.  
DESCUMPRIMENTO  DOS  DITAMES  DO  ART.  514,  I I ,  
DO CPC.  NÃO CONHECIMENTO.
Se  o  recorren te  l imi ta-se  a  deduz i r  argumentos  de 
índole  genér ica,  fazendo  s imples  menção  à  an ter ior  
contrar iedade  mani fes tada ,  contra  a  qual  de ixa  de  tecer  
argumentação  c lara  e  prec i sa  de  todos  os  seus  termos,  
a  ape lação  não  merece  conhec imento ,  an te  o 
descumprimento  dos  d i tames  do  ar t .  514 ,  inc i so  I I ,  do  
CPC.
Precedentes  des ta  Cor te .”
(REsp  272380/SP,  Re l .  Min .  Fernando  Gonça lves , 
unânime,  DJ  de  11 /12/2000,  pág.  00254)”
“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  RAZÕES  RECURSAIS.  
MERA  REPETIÇÃO  DA  PETIÇÃO  INICIAL.  REQUISITO 
DE  ADMISSIBILIDADE  DA  REGULARIDADE  FORMAL: 
INSATISFEITO.  PRECEDENTES.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO.
I    -  NÃO SE  CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO DE 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  SE  AS  RAZÕES 
RECURSAIS ,  AO  INVÉS  DE  APRESENTAR  OS 
MOTIVOS  PELOS  QUAIS  O  ACORDÃO  RECORRIDO 
NÃO  MERECE  SUBSISTIR,  NÃO  PASSAM  DE  COPIA 
DA PETIÇÃO INICIAL.
I I   -  PARA  SATISFAZER  O  REQUISITO  DE 
ADMISSIBILIDADE  DA  REGULARIDADE  FORMAL,  
DEVE  O  RECORRENTE  INSTRUIR  A  PETIÇÃO  DE 
INTERPOSIÇÃO  COM  AS  RAZÕES  RECURSAIS ,  NAS  
QUAIS  DEVERA  IMPUGNAR  O  'DECISUM'  
RECORRIDO,  DEMONSTRANDO  O  PORQUE  DO  SEU 
DESACERTO.
I I I  -  PRECEDENTES  DO  STJ:  RMS  5 .978/SP  E  RESP  
38 .610/PR.
IV   -  RECURSO ORDINARIO NÃO CONHECIDO.”
(RO/MS,  5749,  REL.  MIN.  ADHEMAR MACIEL,  DJ  DE 
24/03/1997,  PÁG:  8991)”
Nesse  passo,  observa-se  que  a  peça  de  apelo,  em sua  maior  parte, 
limita-se a impugnar, de forma genérica, o decisum guerreado, devendo 
ser entendidas como devolvidas ao Juízo ad quem somente as matérias 
inerentes à aplicação da TR e à taxa de juros.
O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento  no 
sentido  de  ser  possível  a  utilização  da  TR na  atualização  do  saldo 
devedor nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, 
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ainda que firmados anteriormente ao advento da Lei nº 8.177/91, desde 
que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança ou ao 
FGTS.
Nesse sentido, é exemplo o seguinte julgado:
“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SFH.  
CONTRATO  DE  MÚTUO  HABITACIONAL.  ADOÇÃO  DA  TAXA 
REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. 
1.  Não  é  vedada  a  utilização  da  TR  como  índice  de  correção  
monetária do saldo devedor de contrato vinculado ao SFH, firmado 
anteriormente à vigência da Lei 8.177/91, se há previsão contratual de  
utilização  do  mesmo  ìndice  aplicável  à  caderneta  de  poupança.  
2.Agravo regimental desprovido.”
(AgRg  no  Ag  827.615/RJ,  Rel  Min.  Fernando  Gonçalves,  DJU de 
05/11/07)
No  presente  caso,  verifica-se  que  o  critério  de  reajuste  do  saldo 
devedor avençado foi o de atualização  na mesma proporção verificada 
no valor da extinta UPC (fl. 170 – laudo pericial), sendo lícita a adoção 
da TR (Taxa Referencial) como índice de correção do saldo devedor, 
uma vez que o artigo 2º do Decreto 94.548/87 estabeleceu que o saldo 
devedor em prestações vinculadas a esta unidade deverá ser atualizado 
pelo índice de atualização dos saldos dos depósitos de poupança livre.
Entendo  que  o  critério  de  reajustamento  do  saldo  devedor  está, 
portanto, claramente explicitado no contrato, inexistindo nele qualquer 
abusividade que autorize interferência do Poder Judiciário no sentido 
de alterar o que originariamente foi acordado pelas partes, anulando-se 
a cláusula em questão.
  
Ademais,  a  correção  do  saldo  devedor  pela  TR  não  gera 
enriquecimento sem causa do agente financeiro,  sendo perfeitamente 
compatível  com as  regras  de  mercado  de  remuneração  de  quantias 
tomadas  em  empréstimo.  O  Sistema  Financeiro  de  Habitação  está 
vinculado ao sistema de gestão do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. A CEF aplica o dinheiro do Fundo no sistema habitacional, 
remunera as contas adotando os índices de caderneta de poupança, por 
imposição  legal,  e  faz  incidir  nos  empréstimos  concedidos  para 
aquisição de imóveis os mesmos índices.
Nesse sentido:
"SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REAJUSTAMENTO DO 
SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO 
SALDO DEVEDOR.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO 
ART. 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA 
CORTE.
1. Já decidiu a Segunda Seção da Corte que o reajustamento do saldo  
devedor não há de seguir o mesmo critério do Plano de Equivalência  
Salarial  por  Categoria  Profissional  -  PES/CP  adotado  para  o 
reajustamento das prestações.
2.  Não  contemplando  o  contrato  o  FCVS,  o  pagamento  do  saldo  
devedor é da responsabilidade do mutuário.
3. O art.  515 do Código de Processo Civil não foi examinado pelo  
Tribunal local, o que impede seja apreciado pela Corte.
4. Recurso especial não conhecido.”
(STJ,  Terceira  Turma,  REsp  702.372/MG, Rel.  Ministro   CARLOS 
ALBERTO  MENEZES  DIREITO,  julgado  em  14/06/2007,  DJ 
03/09/2007 p. 167)
No tocante  aos  juros,  destaco  que  o  limite  da  taxa  efetiva  para  os 
contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados na vigência 
da Lei 4.380/64 é de 10% (dez por cento) ao ano, como se deflui do 
seu art. 6º, alínea 'e'. Já sob a égide da Lei 8.692/93, o art. 25 trata da 
questão, preceituando que a taxa efetiva de juros será de, no máximo, 
12% (doze por cento) ao ano.
Da análise do laudo pericial extrai-se que a taxa de juros cobrada e 
contratada pelo agente financeiro foi de 10% ao ano (fl. 170), estando 
dentro  dos  limites  máximos  suso  mencionados  e  sendo  a  mesma 
estipulada entre as partes.

 
Diante  do exposto,  com fulcro  no artigo  557,  caput,  do Código  de 
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
restituam-se os autos à Vara de origem com as devidas cautelas.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.

IV - APELACAO CIVEL  2002.51.01.016404-8
Nº CNJ :0016404-89.2002.4.02.5101
RELATOR :JUIZ FEDERAL CONVOCADO 

GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA 

ANDRADA E OUTROS
APELADO :JOAO CARLOS LEAL
ADVOGADO :ELIEL SANTOS JACINTHO E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200251010164048)
JUÍZA FEDERAL SANDRA MEIRIM 
CHALU BARBOSA DE CAMPOS

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em face 
de sentença de procedência parcial em ação que objetiva a revisão de 
cláusulas e prestações em contrato de mútuo habitacional vinculado ao 
Sistema  Financeiro  de  Habitação,  sendo  determinado  no  decisum o 
recálculo do saldo devedor com o expurgo da incidência de juros sobre 
juros, devendo ser aberta uma conta própria, a parte, na qual deverão 
ser contabilizados os juros não amortizados nos meses em que tenha 
ocorrido  amortizações  negativas,  sobre  os  quais  incidirá,  apenas, 
correção  monetária,  sendo  ainda  determinado  que  os  valores 
eventualmente pagos a maior sejam utilizados, com correção monetária 
e  juros  moratórios  de  1%  ao  mês  a  contar  da  data  do  pagamento 
indevido,  para  a  amortização  das  parcelas  vincendas,  observado  o 
percentual  de  comprometimento  de  renda  acertado  ao  tempo  da 
assinatura do contrato. Por fim, a sentença ainda determina que o valor 
excedente, apurado pela perícia ao constatar a inobservância ao Plano 
de  Equivalência  Salarial,  deverá  ser  corrigido  monetariamente,  nos 
termos  da  Tabela  de  Precatórios  da  Justiça  Federal,  e  abatido  das 
prestações em aberto ou pagas a menor.
Em  suas  razões,  às  fls.  372/382,  sustenta  a  Empresa  Pública,  em 
síntese,  a  legalidade  nos  juros  contratados,  inexistindo  a  prática  de 
anatocismo,  aduzindo  ainda  que  o  eventual  ressarcimento  deverá 
ocorrer sem a incidência de juros de mora.
Contrarrazões à fl. 385.
Parecer  do  Ministério  Público,  às  fls.  390/393,  opinando  pelo 
provimento parcial do recurso, para que não incidam juros de mora no 
ressarcimento dos valores pagos a maior.
Relatei. Decido.
A  Lei  4.380/64  atribuiu  ao  Banco  Nacional  da  Habitação  –  BNH 
competência  para  deliberar  sobre  as  condições  de  operações  dos 
recursos do Sistema Financeiro da Habitação – SFH,  (Lei n. 4.380/64). 
Tais deliberações vinculam os contratos habitacionais e os demais atos 
da entidade financeira realizados sob sua égide, devendo ser afastada a 
tese  da  ilegalidade.  (TRF4ªReg.,  AC495175,  DJU  14/01/04  e 
TRF2ªReg.,  AC243502,  DJU  23/05/03).  O  BNH  adotou  diversos 
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sistemas de amortização para operações do SFH por meios de diversas 
resoluções, entre eles a Tabela Price - TP (Vide como exemplo a RD 
7/73 ou a RD 161/82, sempre observando o disposto na letra "c" do 
Art. 6 que "ao menos parte do financiamento, ou do preço a ser pago,  
antes  do  reajustamento,  que  incluam  amortização  e  juros", 
regulamentado pela Resolução do Conselho de Administração do BNH 
- RC n  29 nos seguintes  termos:  "2.5-Financiamento ou preço: ao  
menos partes do financiamento ou do preço deve ser amortizado em  
prestações  mensais  sucessivas  de  igual  valor.  Tal  igualdade  de  
prestações só é exigida antes de efetuado qualquer reajustamento". 
Trata-se  de  um  sistema  exato  de  amortização,  e,  de  certa  forma, 
vantajoso  ao  mutuário,  bem  como  ao  sistema,  atendendo  aos  fins 
sociais a que se dirige, uma vez que a parcela amortizada no início é 
menor e vai aumentando progressivamente até o final do pagamento, 
enquanto a de juros decresce, o que faz com que o ajuste do mútuo 
tenha a característica de que o mutuário fica mais tempo com o valor 
do empréstimo, ao revés do Sistema de Amortização Constante - SAC, 
o qual torna a prestação inicial maior, pois nele a devolução do capital 
se  dá mais  rapidamente  e  por  isso a  capitalização (fruto  dos juros) 
menor, pois incide no capital em menor valor e em menor tempo.
Logo,  a  primeira  vista,  não  se  deslumbra  qualquer  ilegalidade  na 
utilização  do  Sistema  de  Amortização  Francês,  também  conhecido 
como Tabela Price, nos contratos de financiamento habitacional. Por 
conseguinte, é legal a sua aplicação para o cálculo das prestações dos 
mesmos, já que permite ao mutuário ter conhecimento do número e dos 
valores das parcelas de seu financiamento.
Contudo,  a  aplicação de tal  sistema pode acarretar o  surgimento  da 
capitalização de juros,  através  da amortização negativa,  configurada 
quando  os  juros  mensais  forem  superiores  ao  valor  da  prestação, 
adicionando-se ao saldo devedor, o que é vedado em lei.
Vem  sendo  este  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
conforme aresto colacionado abaixo:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO. MÚTUO. SFH. SALDO 
DEVEDOR.  TR.  AMORTIZAÇÃO.  FORMA.  TABELA  PRICE.  
SÚMULAS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. MARÇO/90.  
CONSOLIDAÇÃO. ENTENDIMENTO. CORTE ESPECIAL.
1  -  Prevendo o  contrato  a  incidência  dos  índices  de  correção  dos 
saldos das cadernetas de poupança,  legítimo é o uso da TR. 2 -  É 
legítimo  o  critério  de  amortização  do  saldo  devedor,  aplicando  a  
correção monetária e os juros para, em seguida, abater a prestação  
mensal  paga.  Precedentes  da Terceira e  da Quarta Turma. 3 -  No  
Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como tabela price,  
somente com detida incursão no contrato e nas provas de cada caso 
concreto  é  que  se  pode  concluir  pela  existência  de  amortização  
negativa e, conseqüentemente, de anatocismo, vedado em lei (AGResp  
543841/RN  e  AGResp  575750/RN).  Precedentes  da  Terceira  e  da  
Quarta Turma. 4 - O saldo devedor dos contratos para aquisição da  
casa  própria,  firmados  sob  as  normas  do  Sistema  Financeiro  da 
Habitação, deve ser corrigido, em abril de 1990, pelo IPC de março  
do mesmo ano,  no percentual  de 84.32%.  Orientação firmada pela 
Corte  Especial,  no julgamento do  EResp 218.426/SP,  assentada de  
10.04.2003. 5 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido."  
(grifei)
(STJ,  Quarta  Turma,  RESP 738520/PR,  Rel.  Ministro  FERNANDO 
GONÇALVES, DJ 26.9.2005, Pág. 402, unânime)
In casu, apesar do expert não ser objetivo na resposta ao quesito nº 14, 
formulado pelos autores (fl. 301), deve ser prestigiado o laudo pericial, 
vez  que  no  mesmo  há  planilhas  que  indicam  a  ocorrência  de 
amortizações negativas  ao longo do contrato (fls.  311/339), devendo 
ser mantida a sentença neste ponto.
Por  fim,  cumpre  observar  que  os  valores  pagos  a  maior  durante  a 
vigência  do  contrato  deverão  ser  corrigidos  monetariamente  pelos 
índices da caderneta de poupança (Lei 8.004/90, art. 23), sendo certo 
que não incidiria qualquer outro acréscimo na hipótese de devolução 

espontânea por parte da credora, ao verificar a cobrança a maior, o que 
não é o caso da presente, devendo incidir o acréscimo de juros de mora 
a partir da citação.
Nesse sentido, oportuno destacar o seguinte julgado:
“SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS 
DA  PROVA.  FORMA  DE  AMORTIZAÇÃO.  TABELA  PRICE.  
ANATOCISMO COMPROVADO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL.  
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CÔMPUTO DE JUROS DE MORA.
1. A sustentada inversão do ônus da prova não é cabível em qualquer 
caso,  dependendo  da  verossimilhança  do  alegado  e  das  regras 
ordinárias de experiência, sendo certo que tal instituto tem por escopo 
evitar que o consumidor fique desprotegido, o que não significa isentá-
lo de todo e qualquer ônus.
2. Legítimo o procedimento de amortização feito pela CEF, ou seja,  
primeiramente  deve  o  agente  financeiro  reajustar  o  saldo  devedor,  
para depois amortizar a dívida com a prestação paga naquela data  
pelo mutuário
3. A utilização da Tabela Price, conforme pactuado, por si só, não  
importa conclusão direta no sentido de ocorrência de capitalização  
mensal tal como vedada em nosso sistema.
4 Verificada a ocorrência de amortização negativa, na qual os juros  
deixaram  de  ser  pagos,  somando-se  ao  saldo  devedor,  esta  
caracterizada  a  figura  do  anatocismo,  uma  vez  que  sobre  aquela  
parcela  de  juros  não  pagos  estará  incidindo  nova  taxa  de  juros,  
restando violados o artigo 4º, do Decreto nº 22.626/33 e o enunciado  
121, da súmula do Supremo Tribunal Federal.
5.De acordo com a jurisprudência desta Egrégia Corte, as parcelas de  
juros não amortizadas nas prestações mensais devem ser acumuladas 
em uma conta separada, a ser corrigida monetariamente pelos índices  
contratuais, sem a incidência de novos juros.
6  Já  se  encontra  há  muito  pacificado  o  entendimento  de  que  nos  
contratos de mútuo regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação é  
vedada a capitalização de juros,  por inexistir  previsão legal  que a 
autorize.
7 A Súmula 596 do STF não permite a capitalização de juros pelo 
sistema  financeiro  nacional,  mas  tão  somente  estabelece  limites  à 
fixação da taxa de juros.
8  O  art.  23  da  Lei  8.004/90,  que  preceitua  que  “as  importâncias  
eventualmente cobradas a mais dos mutuários deverão ser ressarcidas  
devidamente corrigidas pelos índices de atualização dos depósitos de  
poupança, em espécie ou através de redução nas prestações vincendas 
imediatamente subseqüentes”, sem qualquer outro acréscimo, apenas  
é aplicável no caso de devolução espontânea por parte da credora, ao  
verificar a cobrança a maior. Havendo a necessidade da utilização da 
via judicial para a garantia do direito do mutuário, impõe-se a fixação 
de  juros  de  mora  desde  a  citação  da  CEF,  em  observância  à  lei  
processual civil.
9 Agravo retido e apelações da parte autora e da CEF desprovidos.
(TRF  2ª  Região,  Oitava  Turma  Especializada,  AC  nº 
2003.51.01.021748-3, Rel: Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira da 
Silva, Unânime)
Diante  do  exposto,  com fulcro  no  artigo  557,  caput do  Código  de 
Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Decorrido  in  albis o  prazo  recursal,  dê-se  baixa  na  distribuição  e 
restituam-se os autos à Vara de origem com as devidas cautelas.
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.

IV - APELACAO CIVEL 465456 2007.51.01.022865-6
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D E C I S Ã O
Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  GAMEC-GRUPO  DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ LTDA em 
face da sentença de fls. 341/350 a qual julgou improcedente o pleito 
autoral.
Em suas razões recursais (fls. 368/385), pugnou, preliminarmente, pela 
nulidade da sentença atacada ao argumento de que a mesma é  citra 
petita, na medida em que o Juízo a quo não se manifestou acerca dos 
pedidos  formulados  em  ordem  sucessiva  na  inicial.  No  mérito, 
asseverou,  em  síntese,  a  inconstitucionalidade  do  ressarcimento  ao 
Sistema Único de Saúde, previsto na Lei n.º 9.656/98, uma vez que é 
dever estatal a prestação de serviços de saúde; que a exação em tela 
somente poderia ter sido instituída através de lei complementar; que há 
burla  ao  Princípio  constitucional  da  Legalidade,  bem  como  ao 
Princípio  do Contraditório  e  Ampla  Defesa,  porquanto  prejudicados 
pelo procedimento adotado pela Ré; que é inexigível o ressarcimento 
de  atendimentos  prestados  aos  beneficiários  de  planos  privados  de 
assistência  à  saúde  firmados  anteriormente  à  vigência  da  Lei  nº 
9.656/98; que a Administração não deve proceder à inscrição do nome 
da Apelante no CADIN, na pendência de ação judicial que questione o 
ressarcimento ao SUS. Ao final, pugnou pela reforma da sentença de 
fls. 341/350, para que sejam declaradas nulas as Resoluções nºs 17 e 18 
da ANS, bem como o débito referente ao ressarcimento ao SUS.
Contrarrazões  da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  às  fls. 
389/408 pugnando pelo desprovimento do recurso.
Parecer do Parquet Federal às fls. 416/419, opinando pelo provimento 
do recurso.
É o Relatório. Passo a Decidir.
Rejeito, inicialmente, argüição de sentença citra petita. E isto porque, o 
juiz,  ao examinar  a  questão a  ele  dirigida,  não se  obriga  a analisar 
todos  os  pontos  suscitados  pelas  partes  quando  já  encontrou 
argumentos  suficientes  para  embasar  o  seu  entendimento,  não 
constituindo no caso, impedimento à análise do mérito.
Ademais, consoante o princípio da instrumentalidade do processo, não 
se  justifica  reconhecer  a  nulidade  da  sentença  para  determinar  a 
remessa dos autos à vara de origem, uma vez que não há prejuízo para 
as partes, e, tendo em vista o período de tramitação deste processo sem 
solução definitiva, prejuízo maior seria retroceder para promover novo 
julgamento em 1o grau de jurisdição. 
Passo à análise do mérito.
A parte  apelante  é  pessoa jurídica  de direito  privado  cuja  atividade 
social  é  a  operação  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde, 
sujeitando-se,  desta  forma,  aos  ditames  da  Lei  n.º  9.656/98,  a  qual 
instituiu  a  obrigatoriedade  das  operadoras  de  planos  privados  de 
assistência à saúde ressarcirem ao Sistema Único de Saúde as despesas 
relativas aos atendimentos prestados aos beneficiários de seus planos 
de  saúde,  pelas  entidades  públicas  ou  pelas  privadas,  estas  últimas 
quando conveniadas ou contratadas pelo SUS, consoante o seu art. 32, 

in verbis:
“Art. 32.   Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que  
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas  
a  serem  definidas  pela  ANS,  os  serviços  de  atendimento  à  saúde 
previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e  
respectivos  dependentes,  em  instituições  públicas  ou  privadas,  
conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde -  
SUS. (Redação dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)
§ 1o  O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas  
operadoras à entidade prestadora de serviços,  quando esta possuir  
personalidade  jurídica  própria,  e  ao  SUS,  mediante  tabela  de  
procedimentos a ser aprovada pela ANS. (Redação dada pela MPV nº  
2.177-44, de 24.8.2001)
§ 2o  Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às  
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada  
consumidor. (Redação dada pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)
§ 3o  A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia  
após a apresentação da cobrança pela ANS,  creditando os  valores 
correspondentes  à  entidade  prestadora  ou  ao  respectivo  fundo  de  
saúde,  conforme o caso.  (Redação dada pela MPV nº 2.177-44,  de  
24.8.2001)
§ 4o  O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será  
cobrado com os seguintes acréscimos: (Redação dada pela MPV nº  
2.177-44, de 24.8.2001)
I -  juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão  
de  um por  cento  ao  mês  ou  fração;  (Inciso  incluído  pela  MPV nº  
2.177-44, de 24.8.2001)
II -  multa de mora de dez por cento.  (Inciso incluído pela MPV nº  
2.177-44, de 24.8.2001)
§  5o   Os  valores  não  recolhidos no prazo previsto  no § 3o serão 
inscritos em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial  
dos respectivos créditos. (Parágrafo incluído pela MPV nº 2.177-44,  
de 24.8.2001)
§ 6o  O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão  
revertidos  ao  Fundo  Nacional  de  Saúde.  (Parágrafo  incluído  pela  
MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)
§  7o   A  ANS  fixará  normas  aplicáveis  ao  processo  de  glosa  ou  
impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 
2o  deste  artigo.  (Parágrafo  incluído  pela  MPV  nº  2.177-44,  de  
24.8.2001)
§  8o   Os  valores  a  serem  ressarcidos  não  serão  inferiores  aos  
praticados  pelo  SUS  e  nem  superiores  aos  praticados  pelas  
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o  
desta Lei. (Parágrafo incluído pela MPV nº 2.177-44, de 24.8.2001)”
As  operadoras  de  plano  de  saúde,  como  a  parte  apelante,  visam 
demonstrar a inexistência da relação jurídica de direito material que  
as  obriguem  a  ressarcir  o  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  e,  em  
decorrência disto, a nulidade dos débitos referentes aos atendimentos  
prestados pelo SUS aos seus consumidores, além de aduzirem, por via  
transversa,  a  inconstitucionalidade  do  art.  32 aludido em face dos  
arts. 196 e 199 da CRFB, a seguir transcritos:
"Art. 196.  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco  
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às  
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
(...)
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§  1º  -  As  instituições  privadas  poderão  participar  de  forma 
complementar  do sistema único  de saúde,  segundo diretrizes  deste,  
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as  
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou  
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
§  3º  -  É vedada a participação direta  ou indireta  de empresas ou  
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capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos  
previstos em lei.
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 
remoção  de  órgãos,  tecidos  e  substâncias  humanas  para  fins  de  
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento  
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização."
Ressalto que o Pleno do Pretório Excelso, em 2004, ao julgar a ADI 
1931-8/DF, cuja Relatoria foi do E. Ministro Maurício Corrêa, decidiu 
pela constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/98, conforme ementa a 
seguir transcrita:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA 
9656/98.  PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À  
SAÚDE.  MEDIDA  PROVISÓRIA  1730/98.  PRELIMINAR.  
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  INEXISTÊNCIA.  AÇÃO  CONHECIDA.  
INCONSTITUCIONALIDADES  FORMAIS  E  OBSERVÂNCIA  DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO 
E AO ATO JURÍDICO PERFEITO
(...)
4.  Prestação  de  serviço  médico  pela  rede  do  SUS  e  instituições 
conveniadas,  em  virtude  da  impossibilidade  de  atendimento  pela  
operadora  de  Plano  de  Saúde.  Ressarcimento  à  Administração 
Pública mediante condições preestabelecidas em resoluções internas 
da Câmara de Saúde Complementar. Ofensa ao devido processo legal.  
Alegação improcedente. Norma programática pertinente à realização  
de políticas públicas. Conveniência da manutenção vigência da norma  
impugnada.
(...)
7.  Medida  cautelar  deferida,  em  parte,  no  que  tange  à  suscitada 
violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição, quanto ao artigo 35-G,  
hoje, renumerado como artigo 35-E pela Medida Provisória 1908-18,  
de  24  de  setembro de 1999;  ação conhecida,  em parte,  quanto  ao 
pedido  de  inconstitucionalidade  do  §  2o  do  artigo  10  da  Lei  
9656/1998,  com  a  redação  dada  pela  Medida  Provisória 
1908-18/1999, para suspender a eficácia apenas da expressão "atuais  
e".  Suspensão  da  eficácia  do  artigo  35-E  (redação  dada  pela  MP 
2177-44/2001) e da expressão "artigo 35-E", contida no artigo 3º da 
Medida Provisória 1908-18/99.”
(ADI 1931 MC / DF – STF - Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA - 
DJ 28-05-2004)
 
Por  conseguinte,  o  Supremo  Tribunal  Federal  sinalizou  a 
constitucionalidade  do  ressarcimento  pelas  operadoras  de  plano  de 
saúde ao SUS, entendimento com o qual esta Relatoria se coaduna.
Ademais, o caso em tela versa sobre matéria cuja repercussão geral foi 
reconhecida pelo Pretório Excelso no RE 597.064-RG/RJ, de Relatoria 
do Ministro Gilmar Mendes.
Destaque-se,  ainda,  a  recente  edição  da  Súmula  51  do  E.  TRF/2ª 
Região, in verbis:
“O art. 32, da Lei nº 9.656/98, que trata do ressarcimento ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), é constitucional.”
Com efeito, apesar de autorizar a exploração de serviços de saúde por 
pessoa física ou jurídica, o Texto Magno não afasta o dever do Estado 
quanto à prestação de serviços de saúde.
 Depreende-se, assim, que a atuação de pessoas de âmbito privado nas 
atividades inerentes à saúde não afasta a atuação obrigatória do Estado. 
Logo,  a  pessoa  que  contrata  os  serviços  dos  planos  de  assistência 
privada  à  saúde  continua  tendo  direito  ao  atendimento  em  órgãos 
públicos caso recorra a algum deles.
 Ocorre,  todavia,  que  quando  o  constituinte  abriu  espaço  para  a 
exploração  privada  dos  serviços  ligados  à  saúde,  já  vislumbrava  as 
dificuldades  que  a  rede  de  saúde  pública  enfrentaria  na  rotina  da 
prestação de seus serviços  a toda população brasileira,  pretendendo, 
com  a  mencionada  autorização,  desafogar  o  sistema  de  saúde, 

fornecendo uma opção a mais para os cidadãos que pudessem arcar 
com  este  atendimento,  conquanto  sem  retirar-lhes  sua  garantia 
constitucional.
 Não se discute aqui o dever estatal de prestar serviços de assistência à 
saúde,  pois  se  trata  de  obrigação  prevista  expressamente  no  Texto 
Constitucional.  O que não se pode admitir,  todavia,  é que o Estado 
suporte  o  ônus  dos  atendimentos  anteriormente  assumidos  pelas 
operadoras de planos privados de assistência à saúde.
 Ademais,  a  previsão  da  Lei  n.º  9.656/98  não  retira  do  Estado  a 
obrigação que lhe foi imposta pelo art. 196 da CRFB/88 a considerar 
que  os  beneficiários  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde  não 
possuem  qualquer  impedimento  de  serem  atendidos  nos  hospitais 
públicos ou conveniados ao SUS.
 Trago à colação,  corroborando o expendido,  excerto  da decisão do 
Ilustre  Desembargador  Federal  Alberto  Nogueira,  por  ocasião  da 
Apelação Cível n.º 318296:
“Vejamos inicialmente  a  alegação de violação ao preceituado pelo  
artigo 196 da Constituição da República. Uma leitura atenta do artigo  
deixa  claro  quem  é  o  destinatário  daquela  norma  constitucional:  
obviamente,  dirige-se aos brasileiros,  pessoas físicas que venham a 
necessitar  de  ações  e  serviços  para  a   promoção,  proteção  e 
recuperação de sua saúde.  Como o procedimento do ressarcimento 
não implica em obstar o acesso da população aos supramencionados  
ações e serviços, em erro incorre a ora apelada ao suscitar violação  
daquele preceito legal. A possível discriminação torna-se remota na 
medida  em  que  se  constata  que  a  verificação  da  qualidade  de  
segurado do atendido é feita a posteriori,  mediante cruzamento dos  
dados do atendimento com aquelas constantes de banco de dados em  
que são relacionados os  segurados de seguro saúde.   Ou seja,  em 
momento  algum é  solicitado  daquele  que  pleiteia  atendimento  sua  
“carteirinha do plano de saúde”
Além disso, não vislumbro qualquer burla ao art. 199 da Carta Federal, 
vez que a cobrança em testilha não está revestida de caráter tributário 
e, mesmo que se considerasse a criação de uma nova fonte de custeio 
para a Seguridade Social, a exação somente poderia ser instituída via 
lei complementar.
Quando  decidem  contratar  um  plano  privado,  os  consumidores 
comprometem-se a remunerá-lo, e as empresas a prestarem os serviços 
de  saúde  com  excelência,  auferindo  lucro,  seguindo  os  princípios 
insculpidos no art. 170, CRFB.
    
 Tal atividade econômica, como todas as outras, deve buscar a redução 
das  desigualdades  sociais  (art.  170,  VII,  CRFB).  Trata-se  de  tentar 
estabelecer um equilíbrio na prestação dos serviços de saúde. Não se 
pode  perdurar  a  precariedade  da  rede  de  saúde  pública,  diante  do 
crescimento e enriquecimento dos planos privados, com o agravante de 
migrarem seus clientes para a rede pública. Os consumidores estariam 
pagando  o  plano  privado,  utilizando  a  rede  pública,  inchada  e 
deficitária,  ocasionando  a  má  prestação  do  serviço  para  todos, 
enquanto aos planos caberia somente a remuneração de um serviço não 
prestado.  Se estes são pagos para prestarem um serviço e assim não o 
fazem,  razoável  é  exigir  que  ressarçam quem o  efetuou,  mormente 
tratando-se do Estado, que reverterá este capital em melhorias para a 
rede pública em geral.  É o que preceitua o art.  1º  da Lei  9.656/98, 
verbis:
"Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de  
direito  privado  que  operam  planos  de  assistência  à  saúde,  sem 
prejuízo  do  cumprimento  da  legislação  específica  que  rege  a  sua 
atividade,  adotando-se,  para  fins  de  aplicação  das  normas  aqui 
estabelecidas,  as  seguintes  definições:  (Redação dada pela  Medida  
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
        I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada  
de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós  
estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir,  
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sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso  
e  atendimento  por  profissionais  ou  serviços  de  saúde,  livremente  
escolhidos,  integrantes  ou  não  de  rede  credenciada,  contratada  ou  
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica,  
a  ser  paga  integral  ou  parcialmente  às  expensas  da  operadora  
contratada,  mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador,  
por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória  
nº 2.177-44, de 2001)(...)"
Tem-se  que,  se  determinada  parcela  dos  cidadãos  pode  arcar  com 
serviços  privados,  pressupondo  obter  um  melhor  atendimento, 
proporcionando lucro para as empresas, não pode o Estado, por outro 
lado, responder globalmente por todos os atendimentos, prestando um 
serviço  de  qualidade  inferior  a  todos,  tanto  aos  consumidores  dos 
planos  quanto  aos  cidadãos  que  não  podem  contratá-los,  quando 
exercem seu direito e procuram a rede pública de saúde. O Princípio da 
Isonomia Substancial restaria inobservado, com prejuízos para todas as 
partes,  menos  para  os  planos,  que  continuariam  a  receber  por  um 
serviço prestado por outrem.
Assim  sendo,  não  há  qualquer  vício  de  inconstitucionalidade  na 
previsão  do  ressarcimento,  devido  pelos  planos  privados  ao  SUS. 
Afinal, se a iniciativa privada está auferindo lucros para oferecer um 
serviço (teoricamente  superior) e a prestação do mesmo é feita  pelo 
Estado, não há impedimento para o repasse do valor do serviço aos 
cofres públicos, que aplicará a receita em prol de toda a população.
O objetivo desta previsão legal, nada mais é do que o exercício das 
políticas sociais e econômicas, visando à redução da precariedade do 
serviço  público  de  saúde,  garantindo-se,  por  outro  lado,  o  acesso 
universal e igualitário às ações e serviços. Resta inteiramente cumprido 
o art. 196, CRFB, como também o art. 194, que agrava tanto o Estado 
quanto a sociedade com o munus de assegurar os direitos relativos “à 
saúde, à previdência e à assistência social”. 
Continua-se assegurando o acesso de todos os cidadãos aos serviços 
públicos  de  saúde,  apenas  estipulando  ressarcimento  dos  serviços 
prestados pelo Estado aos clientes de planos de saúde privados,  que 
deve ser efetuado pelos planos e não por seus clientes. Dessa feita, não 
há  enriquecimento  sem  causa  dos  planos  privados  e  nem  se 
sobrecarrega a rede de saúde pública. Satisfeitos estarão os Princípios 
da  Atividade  Econômica  e  do  Oferecimento  de  Serviços  de  Saúde, 
sendo o ressarcimento uma forma de repartição do ônus público, uma 
espécie de divisão dos encargos a que alude a Constituição em todo seu 
corpo.  
Não  há,  ademais,  que  se  falar  em  ilegalidade  ou  imoralidade  no 
ressarcimento  em questão.  Ora,  se  o  plano  de saúde  recebe  do seu 
associado por um serviço que o Estado prestou, mais do que justo que 
este seja reembolsado por tanto. O que não me parece razoável é que o 
plano  de  saúde  se  locuplete  ilicitamente,  eis  que  recebeu  por  um 
serviço  que  não prestou e  o  Estado,  a  cuja  coletividade  representa, 
pague por um serviço que o cidadão já está pagando para o plano de 
saúde.
Diante da escassez de recursos para a saúde pública, nada mais justo 
que estes sejam gastos com quem realmente deles necessite. Não se 
deve colocar a tônica da discussão na responsabilidade do Estado pela 
saúde de todos cidadãos. Deve-se, sim, considerar a realidade em que 
vivemos, com um sistema de saúde falido e que mal consegue atender 
àqueles  que  realmente  necessitam.  O  caso  é  de  interesse  coletivo 
versus interesse individual e, dentre os dois, evidentemente que há de 
se atender ao primeiro.
Ademais, mesmo os atos lícitos geram o dever de indenizar, havendo 
no caso sob exame, recomposição dos cofres públicos (recompensa do 
patrimônio  do  Estado)  para  que  os  menos  afortunados  tenham  as 
mesmas condições de atendimento médico na rede pública.
Frise-se, por oportuno, negando o caráter tributário do ressarcimento 
em liça, o inteiro teor do art. 198, §1º, da CRFB/88, o qual possibilita a 
instituição de outras fontes de custeio distintas das arroladas no art. 195 

do diploma constitucional: 
“Art. 198(...)
Parágrafo  único.  O  sistema  único  de  saúde  será  financiado,  nos  
termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social,  
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de  
outras fontes.” (grifo nosso)
Logo,  não tendo a natureza tributária de taxa,  não tem o condão de 
figurar como fato gerador a situação onde o consumidor dos planos de 
saúde privados utiliza-se dos serviços públicos inerentes à saúde.
Deve-se ressaltar a natureza meramente restituitória do ressarcimento 
em tela, não equivalendo o mesmo a uma nova fonte de custeio para a 
Seguridade Social. Deflui isto do fato que possui como objetivo último 
recuperar os custos decorrentes de internações hospitalares ocorridas 
nos hospitais vinculados ao SUS, quando da utilização destes últimos 
por beneficiários de planos privados de assistência à saúde, impedindo, 
desta feita, o enriquecimento sem causa das operadoras de planos de 
saúde. Ademais, tem natureza meramente administrativa, o que afasta a 
exigência de sua veiculação por intermédio de lei complementar.
Afirma  a  Apelante,  ainda,  que o  Princípio da  Legalidade  teria  sido 
desrespeitado em função das inúmeras resoluções baixadas pela ANS, 
as  quais,  no  dizer  da  parte  apelante,  teriam extrapolado  os  limites 
impostos pela Lei n.º 9.656/98.
Insurge-se, assim, contra tais Resoluções. Destaca-se a Resolução RDC 
n.º 17/00, a qual surgiu para, na forma do § 1º do acima transcrito art. 
32, trazer ao mundo jurídico a tabela de procedimentos adotados para o 
mencionado  ressarcimento,  aprovando  a  chamada  TUNEP –  Tabela 
Única Nacional de Equivalência de Procedimentos.
Assevera,  todavia,  que  a  TUNEP  contém  valores  superiores  que 
aqueles gastos nos atendimentos à saúde.
Deve-se mencionar, no entanto, que os valores da combatida TUNEP 
incluem  todas  as  ações  necessárias  para  o  pronto  atendimento  e 
recuperação  do  paciente,  nelas  incluindo  a  internação,  os 
medicamentos,  os  honorários  médicos,  entre  outras.  Já  os  valores 
apresentados pelas operadoras incluem, de forma distinta, tão-somente 
o procedimento strictu sensu.
Sobre a questão, assim ensina o representante do Parquet Federal por 
ocasião  do  julgamento  do  Agravo  de  Instrumento  n.º 
2001.02.01.008205-5:
“Assim, quando a operadora afirma que paga pelos  procedimentos  
médicos  valores  inferiores  à  tabela  TUNEP,  a  informação  não 
revelada pela operadora foi a de que o valor cobrado por ela exclui  
procedimentos  complementares  necessários  para  o  atendimento 
médico, pois as operadoras decompõem seus procedimentos em uma 
série  de  cobranças  em  separado,  tais  como,  honorários  médicos,  
sangue  e  derivados,  internação,  apenas  como  alguns  exemplos.  O  
valor  TUNEP,  em  sentido  oposto,  cobre  todo  este  complexo  de  
procedimentos,  incluindo,  portanto,  tudo  aquilo  que  a  operadora  
cobra  em  separado.  Desta  forma,  absolutamente  maliciosa  a 
afirmação  de  que  a  TUNEP está  baseada  em valores  irreais  e/ou  
aleatórios”.  
Mencione-se,  ainda,  quanto ao  poder  regulamentar  da  ANS,  que se 
afigura correta a sua legitimidade para a regulamentação da execução 
do  dispositivo  legal  autorizador,  tendo  em vista  a  própria  previsão 
normativa ínsita no art. 32, § 4o, da Lei nº 9.656/98, in verbis:
“A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação 
dos  procedimentos  impugnados,  conforme  previsto  no  §  2o  deste  
artigo.”
Desta  forma,  no  que  tange  às  supostas  ilegalidades  nas  Resoluções 
oriundas da ANS, não as vislumbro, vez que o art. 32 da mencionada 
Lei, de forma expressa, autoriza aquela Agência Reguladora a baixar as 
atacadas resoluções.
Quanto  à  exigência  de  ressarcimento  dos  atendimentos  prestados  a 
beneficiários  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde  firmados 
anteriormente  ao  início  de  vigência  da  Lei  n.º  9.656/98,  cabe 
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reconhecer que o seu art. 35 aplica-se somente às relações contratuais 
entre  as  operadoras  de  planos  de  saúde  e  seus  beneficiários,  não 
abrangendo a cobrança do ressarcimento,  que é obrigação legal  que 
surge entre a operadora e o SUS. Assim, a Lei nº 9.656/98 incide para 
gerar  o  dever  da  operadora  de  ressarcir  o  SUS pelos  atendimentos 
prestados após sua vigência. 
“AGRAVO INTERNO. RESSARCIMENTO SUS. APLICAÇÃO DA LEI 
N.º 9.656/98. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
I – Quanto à alegação de que não se pode admitir a irretroatividade 
da  Lei  n.º  9.656/98  para  que  incidam sobre os  contratos  firmados  
antes  da  vigência  da  mesma,  entende-se  que  o  art.  35  da  Lei  nº  
9.656/98,  aplica-se  somente  às  relações  contratuais  entre  as  
operadoras de planos de saúde e seus beneficiários, não contemplando  
a cobrança do ressarcimento, cuja relação jurídica se estabelece entre  
a operadora e a ANS. II – No que pertine, por sua vez, aos honorários  
advocatícios,  com razão  a  Parte  Autora-Apelante.  E  isto  porque  a 
condenação a quo se mostra de fato excessiva ao estipulá-los em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, o qual foi fixado em  
R$ 629.712,83 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e doze reais e  
oitenta  e  três  centavos).Em  sendo  assim,  deve-se  reduzir  a  verba  
honorária para R$ 1.000,00 (mil  reais),  mormente por se tratar de  
causa sem necessidade de realização de provas além das documentais,  
sem grande complexidade e julgada com poucos atos processuais. III  
–  Agravo  Interno  parcialmente  provido.”
(AC  200351010228985,  Desembargador  Federal  REIS  FRIEDE,  
TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::31/03/2009 
- Página::134.)
“AÇÃO  ORDINÁRIA.  RESSARCIMENTO.  SUS.  LEI  Nº  9.656/98.  
ACÓRDÃO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO EMINENTEMENTE 
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ.  
TABELA TUNEP. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.  
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 
I - O v. aresto recorrido declarou a constitucionalidade da exação,  
com base em interpretação eminentemente constitucional, o que afasta  
o cabimento do Recurso Especial, uma vez que a reforma do julgado  
acabaria por usurpar competência que, por expressa determinação da 
Carta  Maior,  pertence  ao  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal.  
Precedentes:  AgRg  no  REsp  nº  933.102/RJ,  Rel.  Min.  DENISE 
ARRUDA,  DJ  de  10/04/2008  e  REsp  nº  975.551/RS,  Rel.  Min.  
CASTRO MEIRA, DJ de 19/10/2007. II - Quanto à suposta afronta ao 
§ 8º do art.  32 da Lei nº 9.656/98, ao argumento de que os preços  
cobrados  com  base  na  tabela  TUNEP  não  refletiriam  o  valor  de  
mercado,  a  verificação  de tais  alegações  não poderia  dar-se  nesta  
sede  especial,  tendo  em  vista  que  implicaria  em  revolvimento  de  
matéria fático-probatória, o que é vedado pelo enunciado sumular nº 7  
deste STJ. III - Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o ditame 
do  art.  35  da  Lei  nº  9.656/98  refere-se  à  relação  contratual  
estabelecida  entre  as  operadoras  e  seus  beneficiários,  em  nada  
tocando  o  ressarcimento  tratado  no  art.  32  da  mesma  lei,  cuja  
cobrança depende, unicamente, de que o atendimento prestado pelo  
SUS a  beneficiário  de  contrato  assistencial  à  saúde  tenha-se  dado 
posteriormente  à  vigência  da  Lei  que  o  instituiu.  IV  –  Agravo  
regimental  improvido.”
(AGA  200801718938,  FRANCISCO  FALCÃO,  STJ  -  PRIMEIRA 
TURMA, DJE DATA:12/03/2009.)
Por todo o exposto, confira-se o entendimento externado pelo aresto a 
seguir:
“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CIVIL  E  PROCESSUAL 
CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)  
PELAS  OPERADORAS  DE  PLANOS  DE  SAÚDE  PRIVADOS.  
ARTIGO  32  DA  LEI  Nº  9.656/98.  AUSÊNCIA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO 
JURÍDICA  DE  DIREITO  MATERIAL  ENTRE  AS  PARTES.  
PRECEDENTE DO STF. RESSARCIMENTO. OBRIGATORIEDADE 

À  LUZ  DA  LEI  Nº  9.656/98.  EMBARGOS  INFRINGENTES  AOS 
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Embargos Infringentes opostos por Policlin S/A Serviços Médico -  
Hospitalares, nos autos de Apelação Cível e de Remessa Necessária nº  
2001.51.01.013856-2,  de  modo  que  prevaleça  o  entendimento 
consagrado  no  voto  (vencido),  proferido  pelo  E.  Desembargador  
Federal Rogério Vieira de Carvalho. 2. O cerne da questão reside em 
aferir  a legalidade do ressarcimento,  por parte  da Embargante,  ao  
Poder  Público,  dos  recursos  empregados  em  decorrência  de  
atendimento prestado nos hospitais públicos aos usuários que com ela  
tenham celebrado contrato de prestação de serviços de saúde. 3.  A  
constitucionalidade do artigo 32 da Lei nº 9.656/98 foi debatida no  
bojo da ADI 1931 – 8/DF, Relatoria do E. Ministro Maurício Corrêa.  
4.  Rotular  tal  ressarcimento  ao  SUS de  inconstitucional,  ilegal  ou 
imoral,  sem  sombra  de  dúvida,  seria  aceitar  que  a  coletividade  
assumisse os custos pelos quais a entidade privada obrigou-se a arcar,  
mediante  a  celebração  de  contrato  (artigo  199  c/c  artigo  757,  do 
Código Civil), o que, convenhamos, soa como um verdadeiro absurdo.  
5. Sinalizada a constitucionalidade do artigo 32 da Lei nº 9.656/98,  
alterada pela Medida Provisória nº 2.177-44/01, cabe às sociedades  
operadoras  de  serviços  de  saúde  ressarcir  ao  SUS  as  despesas  
geradas por usuários de seus planos privados. 6. O contrato celebrado 
pelo consumidor com a operadora de plano de saúde acarreta para  
esta  a  obrigação  de  arcar  com  as  despesas  oriundas  da  relação  
contratual.  Logo,  quando  a  entidade  privada  não  suprir  as  
necessidades do indivíduo contratante,  obriga-se  a ressarcir aquele 
que prestar o serviço em seu nome, sob pena de haver enriquecimento  
sem causa  de  sua  parte,  gerando  custos  à  sociedade,  estranha  ao  
contrato. Em síntese, inviabilizar o ressarcimento previsto na Lei nº  
9.656/98  significaria  indisfarçável  forma  de  se  subvencionar  a  
atividade  privada,  verdadeira  afronta  ao  Texto  Constitucional,  nos  
termos do artigo 199, § 2º, da Carta Política. 7. A alegação de que o 
ressarcimento deveria ser instituído por lei complementar, ao invés de 
lei ordinária, também não merece prosperar, já que tal previsão legal  
(artigo 32 da Lei nº 9.656/98) não pode ser considerada como nova  
fonte de custeio. 8. No que tange à regulamentação do atacado artigo 
32  da  Lei  nº  9.656/98  por  meio  de  resoluções  da  ANS,  uma  vez  
identificada a existência de relação jurídica de direito material entre  
as Partes, há que se concluir que nenhuma mácula paira sobre os atos  
administrativos supostamente nulos, bem assim quanto aos débitos que 
estão  sendo  impugnados  pelas  operadoras,  já  que  tal  poder  
regulamentar decorre da própria lei.  9.  Embargos Infringentes  aos  
quais  se  nega  provimento.”
(EIAC  200151010138562,  Desembargador  Federal  REIS  FRIEDE,  
TRF2  -  TERCEIRA  SEÇÃO  ESPECIALIZADA,  DJU  -  
Data::16/03/2009 - Página::130.)
A Apelante  pugna  pela  reforma  da sentença  a quo,  de forma  a  ser 
declarado  nulo  o  débito  relativo  a  ressarcimento  ao  SUS, 
consubstanciado na cobrança do valor constante nas AIHs colacionadas 
aos autos. 
Ocorre  que  a  Apelante  não  especificou  os  fundamentos  que 
identificassem em cada AIH na causa de pedir, de forma específica, os 
fatos aptos a ensejar o afastamento da cobrança, tampouco trouxe aos 
autos  os  contratos  a  que correspondem aos AIHs  cujos  valores  são 
cobrados, razão pela qual restou prejudicada a apreciação da questão 
fática posta nos autos.
Diante do exposto,  com base no artigo 557,  caput,  do CPC, NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à Vara de origem.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
GUILHERME DIEFENTHAELER,
Juiz Federal Convocado – Relator.
/hrb/
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SUBSECRETARIA DA 6A.TURMA ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119485    

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 524395 
2007.51.10.000662-4
Nº CNJ :0000662-21.2007.4.02.5110
RELATOR :JUIZA FED. CONV. MARIA ALICE 

PAIM LYARD EM SUBST. AO 
DESEMBARGADOR FEDERAL 
GUILHERME COUTO DE CASTRO

APELANTE :ANDREZA FREIRE BATISTA E 
OUTRO

ADVOGADO :LUIS CLAUDIO BARROS 
RODRIGUES E OUTROS

APELADO :UNIAO FEDERAL
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 4A VARA DE 

SAO JOAO DE MERITI-RJ
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DE MERITI (200751100006624)

EMENTA
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
OMISSÃO  DE  INFORMAÇÕES.  NÃO  CARACTERIZADA. 
TRANSPLANTE  RENAL.  ALEGADO  ERRO  MÉDICO. 
SEQUELAS DE CIRURGIA NECESSÁRIA.
Inobstante  tenha  sido  ajuizada  uma  cautelar  de  exibição  de 
documentos, não se demonstrou, efetivamente, qualquer negativa, por 
parte da Administração Pública em fornecer os documentos requeridos. 
E a própria prova dos autos desmonta tal tese.
Não se aplica ao caso a regra do artigo 37, §6° da Constituição Federal, 
já que o suposto dano não foi causado por agente público a terceiro, e 
sim a quem solicitou serviço médico ao Poder Público. 
As  apelantes  não  lograram  êxito  em  caracterizar  qualquer  erro  no 
tratamento;  no  ponto,  o  resultado  da  prova  dos  autos  lhes  é 
inteiramente  desfavorável.  Ademais,  a  tese  de que teria havido erro 
médico  na identificação  do fator  RH da segunda  autora,  é  de todo, 
desarrazoada. Além de pretender, ao arrepio da lei, tornar indenizável o 
dano  hipotético,  foi  formulada  apenas  em  sede  de  apelação, 
constituindo inadmissível inovação recursal, com ofensa ao comando 
do artigo 264 do Código de Processo Civil. A prova demonstra que a 
autora foi submetida ao procedimento de transplante de rins para que 
fosse  afastado  o risco  de morte.  Com relação  às  consequências  daí 
advindas,  não  é  possível  imputá-las  à  ré,  considerando-se  que  o 
tratamento foi devidamente ofertado, mostrou-se adequado e em tempo 
hábil.  Não  há  falar  em  erro  médico,  afastando-se  assim,  pelos 
elementos constantes dos autos, o nexo causal entre o serviço médico 
prestado e o dano sofrido pela autora. Assentada a irresponsabilidade 
civil, não é devida qualquer compensação por danos.
Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas,  decide  a  6ª  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, na forma do voto do relator, 
negar provimento à apelação.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2011.
MARIA ALICE PAIM LYARD
                           Juíza Federal Convocada

BOLETIM: 119497    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 206055 2011.02.01.015012-7
Nº CNJ :0015012-76.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME COUTO DE CASTRO
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :LUIZ ANTONIO AZAMOR 

RODRIGUES E OUTROS
AGRAVADO :IVANILSON DA SILVA PAULINO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (201151010072544)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  pela  CAIXA 
ECONÔMICA  FEDERAL  -  CEF,  contra  decisão  que  indeferiu  o 
pedido de expedição de ofícios às empresas de telefonia fixa e móvel, 
bem como para as concessionárias de serviço público, com o fim de 
buscar o endereço atualizado do réu. 
Sustenta a agravante que há previsão expressa que impede o Juiz de 
indeferir o pleito da autora. Aduz que o Juízo  a quo não expediu os 
ofícios,  bem como não  autorizou  a  autora  que os  expedisse,  o  que 
afronta o art. 399, I, do CPC.  
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Não há amparo para o inconformismo da Caixa Econômica Federal. O 
nosso  Tribunal  vem  se  posicionado  de  forma  pacífica  sobre  a 
expedição de ofícios com a finalidade de localizar o devedor, cabendo 
trazer à colação os seguintes ementários:
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
REQUERIMENTO  DE  EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO  À  SECRETARIA 
DA  RECEITA  FEDERAL.  LOCALIZAÇÃO  DO  DEVEDOR. 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIAS DILIGÊNCIAS 
FRUSTRADAS  NA  ESFERA  ADMINISTRATIVA.  PRECEDENTES. 
INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. 
- A jurisprudência majoritária só admite o deferimento de requisição  
de  informações  tendentes  à  localização  do  executado,  ante  a  
ocorrência de prévias e frustradas diligências do credor nesse sentido  
na  esfera  administrativa.  Precedentes  colacionados  ao  voto.  -  Não  
tendo  a  ora  agravante  demonstrado  que  envidou  esforços  nesse  
sentido  é  de  ser  mantido  o  indeferimento  do  pedido  nesta  sede  
recursal.  -  É  que  a  localização  de  bens  à  penhora  é  ato  de  
fundamental  interesse  do  credor-exequente,  que,  a  rigor,  antes  de 
proceder ao ajuizamento da execução, deveria realizar o levantamento  
da situação patrimonial do devedor, com vistas à aferição do interesse 
e utilidade na propositura de execução.  - Agravo improvido.”
(Origem:  TRF  2ª  Região,  Classe:  AG  –  Processo  nº  
200802010069180,  UF:  RJ,  Órgão  Julgador:  Sexta  Turma  
Especializada, data da decisão: 20/10/2008, DJU de 03/11/2008, p.  
137,  Relator:  Juiz  Federal  Convocado  Renato  César  Pessanha  de  
Souza).
“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  EXECUÇÃO 
EXTRAJUDICIAL.  LOCALIZAÇÃO  DO  DEVEDOR.  OFÍCIO  À 
SECRETARIA  DA  RECEITA  FEDERAL.  NECESSIDADE  DE  O 
AGRAVANTE COMPROVAR QUE ESGOTOU AS DILIGÊNCIAS A 
SEU  CARGO  NESSE  SENTIDO.  ORIENTAÇÃO  PRETORIANA.  
UTILIZAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA.  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CPC.  NÃO  VIOLAÇÃO.  REDISCUSSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
RECURSO NÃO PROVIDO. 
– Cinge-se  a presente questão à concessão de ordem judicial  para  
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expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, a fim de obter  
informações sobre a localização do executado.  – Restou decidido que 
a requisição judicial, em matéria deste jaez, apenas se justifica desde  
que  haja  intransponível  barreira  para  a  obtenção  dos  dados 
solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração  
inequívoca de que a exeqüente envidou esforços para tanto, o que se  
não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi cabalmente demonstrado.  
– Não cabe, assim, em sede de agravo interno, rediscutir matéria já  
apreciada e decidida, a qual está de conformidade com a orientação 
jurisprudencial pretoriana e que serviram de apoio à utilização do art.  
557, caput, do CPC, quando da decisão monocrática ora agravada. –  
Inexistindo  qualquer  novidade  nas  razões  agravadas  que  ensejasse  
modificação nos fundamentos constantes da decisão ora impugnada,  
impõe-se sua manutenção. – Agravo interno improvido.”
(Origem: TRF 2ª Região, Classe: AGT – Processo: 200802010071800,  
UF:  RJ,  Órgão  Julgador:  Sexta  Turma  Especializada,  data  da  
decisão:  21/07/2008,  DJU  de  07/08/2008,  p.  209,  Relator:  
Desembargador Federal Benedito Gonçalves).
“PROCESSUAL  CIVIL  –  EXECUÇÃO  –  CITAÇÃO  DO 
EXECUTADO – LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – INC. I, DO ART.  
399,  DO  CPC  –  INTELIGÊNCIA.  I  –  A  teor  da  dominante  
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o  
entendimento de que,  em sede judicial,  o deferimento de pedido de  
expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, ao Banco Central  
do  Brasil  e/ou  a  instituições  públicas  ou  privadas  detentoras  de 
informações sigilosas ou não sobre pessoas físicas e/ou jurídicas, com 
o fito de obtê-las (a) para identificar o paradeiro e a situação jurídica  
destas,  (b)  para  localizar  bens  passíveis  de  constrição  judicial  
executória, ou, ainda, (c) para fins de instrução de processo judicial  
apenas é viável em hipóteses excepcionais e após a comprovação de  
que  diligenciou  o  requerente,  de  modo  exaustivo,  por  seus  meios  
próprios e disponíveis, no sentido de obter ditas informações. II – O  
inc. I, do art. 399, do CPC, dirige-se à produção de prova necessária  
às alegações da parte, e não à localização de réu ou executado."
(Origem:  TRF  2ª  Região,  Classe:  AGTAG,  Processo:  
200802010114859,  UF:  RJ,  Órgão  Julgador:  Sétima  Turma 
Especializada, data da decisão: 03/09/2008, DJU de 12/09/2008, p.  
560, Relator: Desembargador Federal Sergio Schwaitzer).
Cabe primariamente à parte interessada, no caso a agravante, localizar 
os devedores e seus bens, não podendo o Judiciário, salvo em caráter 
residual e justificadamente, atuar nesse sentido, pois do contrário seria 
transformado em secretaria gratuita para ninar a ineficiência alheia.  
Também  é  absurdo  pretender  a  parte,  diretamente  e  em  nome  do 
Judiciário, delegação para expedir ofícios.
Ademais,  a  prática  tem  mostrado  que,  quando  esses  ofícios  são 
enviados, pouca utilidade há. O melhor é agir como a maior parte do 
setor privado, que faz pesquisa própria, e obtém melhor resultado.
À  luz  de  tal  contexto,  NEGO PROVIMENTO  AO AGRAVO,  nos 
termos do artigo 557 do CPC. 
P. I. e, oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator

IV - APELACAO CIVEL 530893 2008.51.01.025997-9
Nº CNJ :0025997-35.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME COUTO DE CASTRO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ANTONIO FREDERICO HELUY 

DANTAS E OUTROS

APELADO :CARLOS ALBERTO NUNES ALVES E 
OUTROS

ADVOGADO :GLEICE FROMENT RAPOSO E 
OUTRO

ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO (200851010259979)

DECISÃO
Trata-se de apelação oposta pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de 
aplicação de juros progressivos na forma do art. 4º da Lei 5.107/66. A 
apelante foi condenada a pagar aos autores as diferenças devidas a tal 
título,  com correção  monetária  e  juros  de mora.  Sem custas  e  sem 
honorários, em razão da sucumbência recíproca (fls. 98/100).
Aduz  a  apelante,  dentre  outras  razões,  que  o  banco  depositário  já 
remunerou  as  contas  dos  autores  com  a  progressividade  de  juros 
prevista  no artigo  4º  da Lei  5.107/66 (fls.  71/79),  e  que não existe 
direito  adquirido,  porque  os  critérios  de  correção  monetária  não  se 
mantiveram  por  todo  o  período  necessário  à  aquisição  do  direito. 
Requer  seja  tornada sem efeito  a  decisão  do juízo  monocrático,  no 
tocante à aplicação da tabela progressiva de juros.
Contra-razões (fls. 120/131) pelo desprovimento do apelo.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do 
recurso, para que o pedido dos autores Carlos Alberto, Jorge Severino 
e  Neide  Gonçalves  seja  julgado  improcedente  de  acordo  com  os 
documentos de fls. 88/91 e 112/118 (fls. 136/137).
É o relatório. Decido.
A sentença merece reforma parcial, nos termos do bem lançado parecer 
do membro do Ministério Público Federal, ora tido por incorporado ao 
presente decisum, e também diante das razões que se seguem.
Os juros de 6% eram pagos apenas nas contas com progressividade já 
reconhecida, a partir do décimo primeiro ano do empregado na mesma 
empresa, e daí em diante, conforme a Lei 5.107/66.
Conforme os documentos juntados à inicial, os autores fazem jus à taxa 
progressiva de juros, conforme disposto no artigo 4º da Lei 5.107/66 e 
5.958/73, e nisso a sentença está correta.
Ocorre que os documentos juntados aos autos a fls. 88/92 e 112/118 
demonstram que a taxa de juros computada na conta  vinculada dos 
autores  Carlos  Alberto  Nunes  Alves,  Jorge  Severino  e  Neide 
Gonçalves Basilio da Motta já era de 6% ao ano, conforme o inciso IV 
do artigo 4º da lei acima referida.
O Judiciário não pode ficar proferindo julgamentos teóricos, contra a 
prova, e, no final, atolar a prestação jurisdicional para ver o chamado 
“cálculo zero”, isto é, a execução inútil. A prova dos autos é contrária a 
tais Autores.
De tal modo, apenas se eles mostrassem que, por absurdo, a conta teria 
voltado  ao  critério  antigo,  é  que  tais  autores  poderiam litigar  com 
sucesso. Estando comprovado que tais correntistas já obtiveram o que 
pretendem nesta ação, impõe-se dar parcial provimento ao apelo.
ISTO  POSTO,  com  fulcro  no  artigo  557  do  CPC,  dou  parcial 
provimento ao apelo da CEF para julgar improcedente o pedido dos 
autores  Carlos  Alberto  Nunes  Alves,  Jorge  Severino  e  Neide 
Gonçalves Basilio da Motta. Condeno estes 3 autores em honorários de 
advogado de 5% sobre o valor da causa atualizado (ADI 2736/DF), que 
ficam sobrestados nos termos do art. 12 da Lei 1060/50 (por força da 
gratuidade). Mantida, no mais, a sentença recorrida.
P. I.
Preclusa  a  decisão,  devolvam-se  os  autos  à  vara  de  origem,  com as 
cautelas de praxe.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 205482 2011.02.01.014235-0
Nº CNJ :0014235-91.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME COUTO DE CASTRO
AGRAVANTE :ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :BRUNO TERRA DE MORAES
AGRAVADO :JOSE BOAVENTURA FERREIRA
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200751010251113)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, atacando a decisão 
que, após a sentença, estabeleceu a entrega dos medicamentos devidos 
ao autor na Secretaria do Juízo e que, em caso de descumprimento de 
tal disposição, determinou o pagamento de multa diária no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais).
Sustenta o agravante que o fornecimento de medicamento na Secretaria 
do Juízo acarreta possibilidade de perecimento dos bens, dada a falta 
de observância de eventuais condições especiais de armazenamento, e 
é prejudicial a todos os atores do processo. 
Assevera, ainda, que os programas de fornecimento de medicamentos 
pelo Estado do Rio de Janeiro dependem de inscrição da parte, com a 
apresentação da documentação necessária  para fins  de obtenção dos 
produtos, algo que o agravado não teria realizado. Afirma,  portanto, 
que a decisão estabelece privilégio indevido à parte. 
Por fim, aduz ser a multa diária fixada excessiva, em afronta ao art. 37 
da Lei Maior, ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e ao art. 884 do Código 
Civil. 
É o relatório. DECIDO.
A decisão agravada merece ser reformada de imediato.
A sentença  já  foi  proferida,  e  oportunamente,  quando chegarem ao 
Tribunal  os  recursos  próprios,  será  objeto  de  reexame.  Mas,  nesse 
intervalo,  o  MM. Juiz de 1º  grau determinou a intimação da União 
Federal  e  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  para  que  entreguem  os 
medicamentos em debate na Secretaria da 7ª Vara Federal, de modo a 
zelar pelo cumprimento da sentença de fls.  168/171 (numeração dos 
autos principais), a qual confirmou a tutela antecipada.
Note-se que os medicamentos, em geral, possuem características tais 
que  levam à  necessidade  de  observância  de  condições  especiais  de 
armazenamento,  sob pena de perecimento.  Nada recomenda,  e  é  no 
mínimo inusitado, que se comande a entrega de remédios na secretaria 
do  Juízo.  O  Judiciário  brasileiro,  inundado  com  cerca  de  200.000 
(duzentas  mil)  ações sobre  medicamentos,  já  é  –  em tom irônico – 
comparado a uma farmácia. No caso, a prevalecer a decisão a ironia 
será  transformada  em  novo  drama  (tal  qual  o  problema  dos 
medicamentos, e da confusa intervenção judicial, que até o momento 
não pune e apenas enseja compras urgentes, sem licitação).
Ademais, confirmar a disposição da decisão agravada acarreta prejuízo 
tanto para o autor, que necessita dos medicamentos em virtude de ser 
portador de glaucoma, quanto para os réus, dado o ônus de depositá-lo 
em juízo,  e  sem que  se  examine  a  tese  de  que  o  agravado  não  se 
cadastrou. 
Ainda, determinou-se a imposição de multa diária fixada no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do não depósito em cartório dos 
medicamentos supracitados.
Contudo,  diante  do  descumprimento  do  dever  de  entrega  dos 
medicamentos, aplicam-se apenas as sanções penais a serem apuradas. 
Mas deve ser excluída a multa diária, imposta aos réus, entes públicos, 
e  não  a  qualquer  autoridade  eventualmente  recalcitrante.  Por  que 
onerar a coletividade? Nem é o objetivo (ou não deve ser) da demanda 

a busca de valores, e a punição dos agentes da Administração Pública 
deve ser deles, na esfera criminal ou com multa pessoal, mas não com 
mais lombadas no combalido contribuinte brasileiro. 
Essa Turma tem perfilhado tal entendimento. Nesse sentido:
“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  MULTA  COMINATÓRIA 
IMPOSTA  À  FAZENDA  PÚBLICA.  Como  regra,  não  é  possível 
impor  à  administração  pública  o  cumprimento  de  uma  ordem  ou 
decisão judicial,  sob pena de multa.  O preceito  cominatório  é  mais 
modelado  para combater  a recalcitrância  no setor privado.  No setor 
puramente  público  inexiste  a  menor  opção  entre  cumprir  ou  não  a 
decisão judicial, e o seu descumprimento gera imediatos efeitos penais 
e  administrativos,  e  tais  medidas  é  que  devem  ser  adotadas, 
preferencialmente.  As  “astreintes”  fixadas  contra  pessoa  de  direito 
público apenas se justificam como recurso extremo, e garantindo-se o 
regresso contra o agente faltoso,  ou, até, impondo-lhe diretamente a 
cominação.”
(TRF 2ª Região, AG - 76971, Processo: 200102010166208, Segunda 
Turma  Especializada,  Relator:  Desembargador  Federal  Guilherme 
Couto de Castro/no afast. Relator, Data da decisão: 27/02/2002, DJU: 
Data:: 09/09/2003 - Página:: 157)
Ademais,  a  rigor,  é  duvidoso  o  próprio  procedimento  na  Justiça 
Federal, no qual se inclui a União Federal no pólo passivo da demanda 
para trazer a demanda a esta esfera.  Isto  será debatido no momento 
próprio. 
Mas desde logo se assinala que a asserção de que existe solidariedade 
entre os entes públicos, quando se trata de tutelar o direito à saúde, é 
insuficiente para que se reconheça pertinência passiva à União Federal, 
pois ela apenas significa que os entes federativos de todos os três níveis 
têm o dever de compor o sistema de saúde pública, na forma delineada 
pela Lei Maior e especificada pela legislação infraconstitucional.  
À luz de tal contexto, nos termos do art. 557, § 1ª-A do CPC, DOU 
PROVIMENTO  AO  AGRAVO,  para  revogar  a  determinação  de 
fornecimento e entrega de medicamentos na Secretaria do Juízo, bem 
como para excluir a multa diária fixada.
Comunique-se, por via eletrônica, ao Juiz da causa. 
P. I. e, oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 205860 2011.02.01.014691-4
Nº CNJ :0014691-41.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME COUTO DE CASTRO
AGRAVANTE :REGINAVES INDUSTRIA E 

COMERCIO DE AVES LTDA
ADVOGADO :PAULO ANTONIO GONCALVES 

MELGACO E OUTROS
AGRAVADO :INST. BRAS. DO MEIO-AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
RENOVAVEIS-IBAMA

PROCURADOR :ROBERVAL BORGES FILHO
ORIGEM :SEXTA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015084659)

DECISÃO
Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  por  REGINAVES 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES LTDA, contra decisão que 
deferiu  o  bloqueio  dos  valores  disponíveis  em  contas  bancárias  e 
aplicações  financeiras  do  executado,  até  o  limite  do  montante  total 
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exigível na execução, por meio do sistema BACENJUD. 
Sustenta a agravante que a executada ofertou tempestivamente bens à 
penhora, o que não foi apreciado pelo magistrado. Aduz que o pedido 
de penhora foi deferido sem que houvesse apreciação da petição da ora 
agravante, na qual nomeava bens à penhora, havendo cerceamento de 
defesa. Requer o desbloqueio dos valores penhorados. 
É o relatório. DECIDO. 
A decisão impugnada merece ser confirmada.
Não  cabe,  em  princípio,  ao  Tribunal  ad  quem substituir  a  decisão 
inserida na área de competência do Juiz que dirige o processo, e isto 
sem que a parte a tenha confrontado diretamente, com as alegações que 
ora traz ao Tribunal. 
É verdade que a decisão atacada é modelo padronizado, que nem se 
preocupa em esconder tal aspecto, dirigida em tom genérico para caber 
nos mais variados casos nos quais se comanda a penhora on line.
Mas, se a parte quer a apreciação sobre se o Juiz vai admitir os bens 
que indicou (antes da penhora on line), esta provocação deve ser feita 
em 1º grau.
O MM Juiz ponderou (genericamente) que, na hipótese de o devedor 
citado não ter oferecido bens à penhora, ou de os bens ofertados não 
obedecerem à ordem legal ou não apresentarem liquidez, é facultado ao 
exeqüente,  a  qualquer  momento,  pugnar  sua  substituição  por  outro 
sobre o qual prefira que recaia a garantia da execução, sendo o dinheiro 
preferencial, nos termos do art. 655, I, do CPC. 
Dessa forma,  a decisão agravada deferiu  o bloqueio de valores,  via 
BACENJUD, que foi realizado com sucesso (fls. 45/47). 
In  casu,  a  parte  deve  agora  é  pedir  a  apreciação  de  substituição, 
justificando-a devidamente. 
Basta  dizer  que  admitir  o  desbloqueio  dos  valores  penhorados 
consistiria  basicamente  em inutilizar  o  sistema  de  penhora  on line. 
Dessa  forma,  correta  a  decisão  agravada.  Não  se  articulou,  com 
razoabilidade, qualquer manifestação de ilegalidade na decisão.
Ademais, esta Corte tem deliberado que apenas em casos de decisão 
teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a 
Constituição,  a  lei  ou  com  a  orientação  consolidada  de  Tribunal 
Superior ou deste Tribunal justificaria a reforma pelo órgão ad quem, 
em agravo de instrumento, sendo certo que o pronunciamento judicial 
impugnado não se encontra inserido nessas exceções.
A respeito do tema, vale conferir os precedentes desta Corte:  AG nº 
2003.02.01.008962-4, Terceira Turma, Des. Fed. Tânia Heine, DJU de 
17/05/2004, pág. 272;  AG nº 99.02.10697-8, Quinta Turma, Des. Fed. 
Raldênio Bonifácio Costa, DJU de 01/06/2000;  AG nº 99.02.05560-4, 
Quarta Turma, Des. Fed. Rogério Carvalho, rel. para acórdão Des. Fed. 
Fernando  Marques,  DJU  de  19/09/2002,  pág.  303;   AG  nº 
99.02.14432-2,  Primeira  Turma,  Des.  Fed.  Ney  Fonseca,  DJU  de 
12/04/2001; AG nº 2000.02.01.052372-4, Segunda Turma, Des. Fed. 
Sergio  Feltrin  Correa,  DJU  de  20/03/2002,  pág.  673;   AG  n  º 
98.02.09097-2,  Terceira  turma,  Des.  Fed.  Arnaldo  Lima,  DJU  de 
17/11/1998;   AGT  143582/RJ,  3ª  Turma  Especializada,  rel.  Juiz 
Federal Convocado  José Neiva, DJU 15/03/2006, pág. 57.
À  luz  de  tal  contexto,  NEGO PROVIMENTO  AO AGRAVO,  nos 
termos do artigo 557 do CPC. 
P. e  I., e oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 205826 2011.02.01.014722-0
Nº CNJ :0014722-61.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME COUTO DE CASTRO

AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :THIAGO BELO DIAS
ADVOGADO :TAYNNÁ MARREIROS DE MOURA E 

OUTROS
ORIGEM :OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201151010139584)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto pela UNIÃO FEDERAL, contra decisão que, nos autos da 
ação  ordinária,  deferiu  parcialmente  a  antecipação  de  tutela,  para 
determinar à ora agravante que reintegre o autor (ou não o desligue do 
serviço ativo) para fins de continuar prestando assistência médica, até 
ulterior deliberação do Juízo. 
Sustenta a agravante que a decisão agravada é suscetível de causar à 
União lesão de difícil reparação, na medida em que, com a reintegração 
do  autor  ao  serviço  ativo,  ou  com  seu  não  desligamento,  o  soldo 
indevidamente  pago,  constituindo  alimentos,  não  terá  como  ser 
reavido. Aduz que a antecipação de tutela para fins de concessão ou 
outras vantagens remuneratórias a funcionários públicos e pensionistas 
vulnera a disposição contida nos artigos 1º e 2º-B, da Lei nº 9.494/97, 
sendo esta a hipótese dos autos. Assevera que nem mesmo se o autor 
estivesse  em  tratamento  médico  ao  término  do  tempo  de  serviço 
poderia ser obstado o licenciamento, consoante de depreende do art. 
149, do Decreto nº 57.654/66.
É o relatório. DECIDO.
A decisão impugnada merece ser confirmada. 
Na  verdade,  a  decisão  de  1º  grau  está  limitada  à  prestação  de 
assistência médica, não obstante fale em não desligar o agravado do 
serviço ativo (e explique, claro, que isso se dá tão só para o fim de 
assistência médica).
O  MM.  Juiz  verificou,  em  sede  de  cognição  sumária,  que  o 
licenciamento do militar não exime a Administração de prestar integral 
assistência à saúde do autor, ora agravado. Ressaltou que a demora da 
prestação jurisdicional  poderá causar-lhe dano irreparável,  tendo em 
vista a comprovada limitação de sua capacidade laboral. 
Não se aplica, portanto, a vedação contida nos artigos 1º e 2º-B, da Lei 
nº 9.494/97, alheia à tutela, que é até menor do que a admitida pela 
súmula 729 do Egrégio STF.
Insista-se  que  não  foi  ordenada  qualquer  medida  para  efetiva 
reintegração do autor no serviço ativo. O Juiz apenas ressalvou o seu 
direito à continuidade de tratamento médico, até ulterior deliberação. 
Nesse sentido, a decisão agravada assinalou, ainda, que não é razoável 
que, à margem do que prevê a legislação, seja o autor reintegrado e 
agregado como adido, percebendo remuneração dos cofres públicos.
Veja-se, de outro lado, que nada indica que a incapacidade do agravado 
seja de molde a ensejar recuperação em curto prazo (incapaz b-1), e 
basta  ver  seu  histórico  e  o  tempo  anterior  ao  exame  para  o 
licenciamento.
O  certo  é  que  o  magistrado  de  1º  grau  proferiu  apreciação 
fundamentada  e,  assim,  deve  ser  mantida  a  decisão  agravada,  sem 
prejuízo  de  posterior  reexame,  pelo  juiz  da  causa,  já  que  tudo  é 
provisório. 
Assim sendo,  a decisão de 1º  de grau  não fecha a possibilidade de 
reexame. Quando do julgamento por sentença, em primeiro grau, ou, 
através de recurso, quando da apreciação de eventual apelo, todos os 
aspectos  do  tema  serão  analisados  em  definitivo.  O  agravo  de 
instrumento, hoje, teve seu âmbito reduzido: a vontade do legislador é 
concentrar o julgamento, evitando percalços e a transferência, errônea, 
de fases de apreciação probatória, antecipadamente, para o Tribunal, 
via agravo de instrumento.
Por  outro  lado,  esta  Corte  tem deliberado  que  apenas  em casos  de 
decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso 
com a Constituição, a lei ou com a orientação consolidada de Tribunal 
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Superior ou deste Tribunal justificaria a reforma pelo órgão ad quem, 
em agravo de instrumento, sendo certo que o pronunciamento judicial 
impugnado não se encontra inserido nessas exceções.
A respeito do tema, vale conferir os precedentes desta Corte:  AG nº 
2003.02.01.008962-4, Terceira Turma, Des. Fed. Tânia Heine, DJU de 
17/05/2004, pág. 272;  AG nº 99.02.10697-8, Quinta Turma, Des. Fed. 
Raldênio Bonifácio Costa, DJU de 01/06/2000;  AG nº 99.02.05560-4, 
Quarta Turma, Des. Fed. Rogério Carvalho, rel. para acórdão Des. Fed. 
Fernando  Marques,  DJU  de  19/09/2002,  pág.  303;   AG  nº 
99.02.14432-2,  Primeira  Turma,  Des.  Fed.  Ney  Fonseca,  DJU  de 
12/04/2001; AG nº 2000.02.01.052372-4, Segunda Turma, Des. Fed. 
Sergio  Feltrin  Correa,  DJU  de  20/03/2002,  pág.  673;   AG  n  º 
98.02.09097-2,  Terceira  turma,  Des.  Fed.  Arnaldo  Lima,  DJU  de 
17/11/1998;   AGT  143582/RJ,  3ª  Turma  Especializada,  rel.  Juiz 
Federal Convocado José Neiva, DJU 15/03/2006, pág. 57.
À  luz  de  tal  contexto,  NEGO PROVIMENTO  AO AGRAVO,  nos 
termos do artigo 557 do CPC. 
P. I. e, oportunamente, remetam-se os autos à Vara de origem.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 205599 2011.02.01.014397-4
Nº CNJ :0014397-86.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME COUTO DE CASTRO
AGRAVANTE :LAURO ROBERTO SOARES DIAS DE 

SOUZA
ADVOGADO :FILIPE SOUZA CERULLI E OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :LEONARDO DOS SANTOS E OUTROS
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

VOLTA REDONDA (200751040029066)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LAURO ROBERTO 
SOARES  DIAS  DE  SOUZA,  contra  despacho  que  determinou  o 
cumprimento integral pela CEF do contido no item “2” do despacho de 
fl.  184  dos  autos  principais,  sob  pena  de  incidência  da  presunção 
descrita no art. 359, do CPC. 
Sustenta o agravante que o inconformismo do autor está no fato de o 
Juízo a quo conceder prazos à agravada para que apresente os extratos 
que comprovem a suposta inadimplência e, concomitantemente, gerem 
a  impossibilidade  de  pagamento  do  prêmio.  Aduz  que  a  decisão 
agravada merece reforma, uma vez que afronta o art.  359,  do CPC, 
devendo o Juízo a quo aplicar as penalidades do referido artigo, tendo 
em vista a procrastinação do feito pela ré. 
É o relatório. Passo a decidir.
O artigo 522 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 
11.187/2005, modificou o processamento do recurso de agravo, que se 
dará nos termos seguintes:
“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10  
(dez)  dias,  na  forma  retida,  salvo  quando  se  tratar  de  decisão  
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem 
como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos  
em  que  a  apelação  é  recebida,  quando  será  admitida  a  sua  
interposição por instrumento.”
Analisando  a  norma  acima  referida,  verifica-se  que,  como  regra,  a 
partir da vigência da referida Lei, o agravo passou a ser retido, salvo 
nos casos que enumera.
Da mesma forma, foi alterado o inciso II, do artigo 527, que passou a 

ter a seguinte redação:
“Art. 527
(...)
II  -  converterá  o  agravo  de  instrumento  em  agravo  retido,  salvo 
quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e  
de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e  
nos relativos  aos efeitos  em que a apelação é  recebida,  mandando 
remeter os autos ao juiz da causa;”
Pelo exame dos autos, verifica-se que a matéria tratada não se enquadra 
nas  exceções  acima  referidas,  de  modo  que  sua  análise 
preliminarmente  à  apelação  eventualmente  interposta,  conforme 
previsto  no  artigo  523  do  Código  de  Processo  Civil,  não  causará 
qualquer prejuízo iminente à agravante.
Caso  a  parte  agravante  perca  a  lide,  em  face  da  não  juntada  da 
documentação, ou até de sua juntada – afirmada intempestiva – aí na 
apelação ela pedirá a apreciação do agravo retido, com fundamento em 
que a contraparte já perdera as oportunidades anteriores para a prova. 
Se o Tribunal entender que o Juiz não tinha razão, aí sim será o caso de 
prover  o  agravo,  e  desconsiderar  a  documentação.  Ou seja,  nada  é 
definitivo, e ademais não há prejuízo.  
De  resto,  a  demora  em  julgar  não  enseja,  em  regra,  agravo  de 
instrumento, e sim providência perante a corregedoria. 
Questões relacionadas à produção de provas, ou envolvendo qualquer 
incidente relativo à sua efetivação, não caracterizam situação de risco 
iminente, a justificar a tramitação do agravo por instrumento. A lei diz 
que nesse caso apenas cabe a via retida. O agravo de instrumento foi 
restringido e insista-se: tudo pode voltar a ser discutido.
Assim sendo, converto o agravo de instrumento em agravo retido, nos 
termos do art. 527, II,  do CPC. Baixem os autos ao juízo de origem 
com as cautelas de praxe. 
P. e  I.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator

BOLETIM: 119502    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014970-8
Nº CNJ :0014970-27.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :MICHEL SANT'ANA PEREIRA
ADVOGADO :FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200951010254597)

Decisão
 Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL 
em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da ação ordinária 
(processo  nº  0025459-20.2009.4.02.5101  –  antigo  nº 
2009.51.01.025459-7) proposta por MICHEL SANT’ANA PEREIRA, 
que manteve a decisão liminar  anteriormente  deferida no sentido de 
reservar-se uma vaga para o autor e ora agravado no Concurso Interno 
denominado  de  EXAME  DE  SELEÇÃO  AO  CURSO  DE 
FORMAÇÃO DE OFICIAIS ESPECIALIZADOS DO ANO DE 2010 
- IE/ES CFOE 2010, destinada a selecionar graduados do Comando da 
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Aeronáutica  para  o  ingresso  no  Corpo  de  Oficiais  da  Ativa  da 
Aeronáutica, nos quadros de Oficiais Especializados em Controle de 
Tráfego Aéreo (itens 1.1.1 e 2.1.1 do Edital acostado às fls.  45/46). 
Bem como, aplicou multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o 
valor atribuído a causa nos autos principais, em face do Comandante 
do CIAAR o Sr. José Geraldo Ferreira Malta, por supostamente atentar 
contra  o  exercício  da jurisdição,  nos termos  do art.  14,  inciso V,  e 
parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC.
 Em resumo, assim dispõe a decisão agravada:
 “Analisando  os  autos,  verifico  que  a  Ré  pretende,  pela  força,  
descumprir a decisão de fls.  252/254,  conforme se vê pelo teor dos 
ofícios de fls. 266 e 281/282, haja vista que a suspensão do certificado  
decorreu da inspeção de saúde realizada no dia 12/11/2009 (fls. 236),  
portanto no dia seguinte da ciência da decisão antecipatória deferida 
por este Juízo (fls. 216 e 217).
Diante  disso,  a  constatação  evidente  é  no  sentido  da  atuação  
reprovável  do Comando do CIAAR no sentido de atentar  contra o  
exercício  da  jurisdição,  estando  a  Ré  enquadrada,  assim,  na  
disposição constante do art. 14, V e parágrafo único, do Código de  
Processo Civil.” (fls. 213).
 Alega à agravante, em síntese, que:
 “O autor, ora agravado, ao se manifestar quanto aos documentos de  
fls. 353/368 juntados pela União, apresentou petição nas fls. 370/375  
questionando  a  Inspeção  de  Saúde  de  12/11/2009  (fl.  236)  e  seu  
resultado  em comparação ao  êxito  obtido  pelo  mesmo no  teste  no  
esforço (fls. 371). Tais exames não se confundem: a Inspeção de saúde  
(fl.  236)  foi  realizada  em  decorrência  da  atividade  militar  
desempenhada pelo autor, ora agravado. Enquanto o teste de esforço  
físico (fl 371) que somente avalia a parte física se deu como requisito  
ou fase para o concurso objeto dos presentes autos. (fls. 11).
 Em análise sumária, própria do agravo de instrumento, nos casos em 
que a decisão agravada mostrar-se suscetível de causar à parte lesão 
grave e de difícil reparação, e sendo relevante a fundamentação, poderá 
o  relator,  diante  de  requerimento  do  agravante,  suspender  o 
cumprimento da decisão até o pronunciamento final do Judiciário, nos 
termos dos arts. 522, 527, inciso III e 558, todos do CPC.
 A  relevância  dos  argumentos  trazidos  pela  agravante  mostra-se 
presente, diante da possibilidade de que a Inspeção de Saúde realizada 
no  dia  12/11/2009 pode de  fato  ter  estreita  relação  somente  com a 
atividade militar ora exercida pelo agravado Michel Sant’Ana Pereira, 
e não possuir qualquer vínculo com o teste de esforço físico que os 
candidatos inscritos no Concurso Interno denominado de EXAME DE 
SELEÇÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  OFICIAIS 
ESPECIALIZADOS  DO  ANO  DE  2010  -  IE/ES  CFOE  2010  são 
obrigatoriamente submetidos, conforme disposto no item 5.7 e subitem 
5.7.1  usque 5.7.4 do Edital  que rege o certame (IE/ES CFOE 2010, 
aprovado  pela  Portaria DEPENS Nº 151/T/DE-2,  de  27 de maio de 
2009).
 No que concerne a manutenção da decisão que determinou a reserva 
de vaga para o agravado, é incabível a sua apreciação no bojo deste 
recurso,  tendo  que  tal  pedido  é  na  verdade  o  objeto  do  agravo  de 
instrumento nº 2010.02.01.000604-8, onde, em sede liminar, indeferi o 
pedido de efeito suspensivo requerido.   
 Em face do exposto, nos termos do art. 527, inciso III do CPC, defiro 
parcialmente o pedido de liminar formulado, para o fim de suspender 
os  efeitos  da multa  aplicada ao Comandante  do CIAAR,  o Sr.  José 
Geraldo Ferreira Malta, até decisão final a ser proferida neste agravo 
de instrumento, mantendo-se, no mais, irretocável a decisão agravada.
 Comunique-se, com urgência, ao MM. Juízo Federal a quo o teor da 
presente  decisão,  para  que adote  as  providências  necessárias  ao seu 
cumprimento.
 Apense-se  aos  processos  nºs.  2010.02.01.000604-8  e 
2010.02.01.001377-6.
 Intime-se o agravado para que responda o presente recurso (art. 527, 

V, do CPC).
 Após, com ou sem resposta, ouça-se o Ministério Público Federal – 
MPF.   
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014829-7
Nº CNJ :0014829-08.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE - UFF
PROCURADOR :LUCIENE SALDANHA ARAUJO 

RIBEIRO
AGRAVADO :IUCINARA DA CONCEICAO BRAGA 

DE QUEIROZ
ADVOGADO :ORLANDO FLORENTINO E OUTRO
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DE 

NITERÓI (201151010127739)

Decisão
As  razões  postas  neste  recurso  não  apontam  para  a  urgência, 
consubstanciada  no  potencial  perigo  de  lesão  à  parte  agravante, 
tampouco para o dano de difícil  reparação, requisitos necessários ao 
deferimento do efeito suspensivo buscado pela parte, nos termos do art. 
522, caput e art. 558, ambos do Código de Processo Civil – CPC.
Assinale-se que é preciso demonstrar, de forma inequívoca, que não se 
poderá sofrer os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento final 
pelo Judiciário. Nestas hipóteses, deve restar claramente configurado 
que,  caso  a  decisão  não  seja  revertida  de  pronto,  não  haverá  mais 
interesse na revisão posterior. O que, no entender desse juiz, não restou 
demonstrado.
Ante ao exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo 
requerido.
Intime-se a agravada para que responda o presente recurso (art. 527, V, 
do CPC).
Após, com ou sem resposta, ouça-se o Ministério Público Federal – 
MPF.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014971-0
Nº CNJ :0014971-12.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO 
- COREN/RJ

ADVOGADO :FABIA SUZANA ABREU DOS 
SANTOS SOUZA E OUTROS

AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(201151010104892)

Decisão
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Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/
RJ em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da 21ª Vara da Seção 
do Rio de Janeiro/RJ,  nos autos da Ação Civil  Pública (processo nº 
2011.51.01.010489-2) proposta em contra o INSTITUTO NACIONAL 
DE CARDIOLIGIA, cuja cópia encontra-se trasladada às fls. 309/313.
Alega o agravante, em síntese:
“Trata-se  a  Ação  principal,  em  síntese,  de  pedido  formulado  pela  
entidade autora,  ora agravante,  na realização de correções de uma 
dezenas de não conformidades de índole técnico-científicos, jurídico,  
legais e sanitárias, encontradas o Instituto Nacional de Cardiologia,  
hospital  integrante  da  rede  pública  da  saúde  gerida  pela  União 
Federal, ora agravada.
Em  razão  da  gravidade  da  situação  atestada  pela  fiscalização  do  
recorrente  nos autos  do processo administrativo n.º  1008/2010,  foi  
requerida a concessão de medida liminar em relação à contratação de  
112 (cento e doze) profissionais Enfermeiros e 142 (cento e quarenta e  
dois) técnicos ou auxiliares de Enfermagem, a fim de que o nosocômio 
administrado  pelo  agravado  passasse  a  contar  com  número  de  
profissionais  proporcional  e  adequado  em  relação  ao  perfil  da  
instituição em apreço, onde ocorrem um elevado quantitativo números 
de licenças, aposentadorias, absenteísmo, redução da carga horária  
comparado  com  a  complexidade  do  atendimento  e  o  número  de  
pacientes/leitos
Tal media foi pleiteada em conformidade ao disposto nos artigos 196 e 
197  da  Constituição  Federal,  dos  quais  derivam  a  competência  do 
Conselho  Federal  de  Enfermagem,  artigo  8º,  incisos  IV,  V e  XIII; 
artigo  15,  incisos  II,  III,  IV,  VIII  e  XIV,  da  Lei  nº  5.905/73  para 
atribuir  efeitos  concretos  aos  conceitos  jurídicos  indeterminados 
contidos na Lei 7.498/86 nos artigos 11, 12,13 e o Decreto 94.406/87 
nos artigos 8º,  10,  11 com base na edição da Resolução Normativa 
COFEN 293/04 e Resolução 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça” (fls. 04/05).
.....................................................................................
“Assim  foi  manifestamente  equivocada  a  indeferimento  da  media  
liminar em referência, sobretudo porque a agravada reconhece que a  
situação de deficiência (fls. 179), residindo apenas uma controvérsia  
acerca  do  quantitativo  de  profissionais  técnicos  e  auxiliares  de 
enfermagem  que  desfalcam  a  unidade,  para  o  COREN/RJ  a  
necessidade de contratação é no quantitativo de 112 (cento e doze)  
enfermeiros e 142 (cento e quarenta e dois) técnicos e/ou auxiliares de  
enfermagem (fl. 250/251), enquanto a responsável técnica da unidade  
reconhece que o déficit é de 112 (cento e doze), enfermeiros, mas que  
seria de 53 (cinqüenta e três) o déficit de técnicos e/ou auxiliares de 
enfermagem (fl. 179)” (fls. 08).
É  de correntia  sabença,  que  o agravo  de  instrumento  é  cabível  das 
decisões interlocutórias suscetível de causar à parte lesão grave e de 
difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos 
relativos aos efeitos em que a mesma é recebida. Nos demais casos, 
caberá o recurso de agravo na forma retida (art. 522, caput, do CPC).
A antecipação de tutela somente pode ser concedida, em conformidade 
com as  regras  do artigo  273 do Código  de Processo Civil,  quando, 
existindo prova inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da 
alegação do autor, em hipótese em que haja fundado receio de dano 
irreparável  ou de difícil  reparação ou em que fique  caracterizado o 
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 
A  simples  alegação  da  existência  dos  requisitos  sem  a  efetiva 
demonstração não basta para a concessão da liminar.
Andou bem o Juiz a quo na decisão agravada, ao assim dispor: “Frize-
se  que  a  criação  de  cargos  públicos  demanda  a  edição  de  lei, 
descabendo ao Judiciário determinar a criação de posto de trabalho em 
hospital  público”. De fato,  a  criação de cargos  públicos  demandam 
providências  de natureza tipicamente  administrativas,  que envolve  o 
estudo  do  números  e  de  cargos  que  a  administração  necessita  para 

atender  as  sua  necessidades  (públicas);  da  existência  de  verba 
orçamentária;  da  abertura  de  concurso  público;  etc.  Ou  seja,  em 
observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade que norteiam o ato administrativo (art. 37 da CF/88).
O  recebimento  do  agravo  na  modalidade  de  instrumento,  induz  ao 
entendimento de que o recurso apresenta as condições para a concessão 
da antecipação de tutela buscada pela parte agravante. Ressalvado, é 
claro, os casos específicos de inadmissão de apelação e nos relativos 
aos efeitos  de seu recebimento,  quando será admitida a interposição 
por instrumento (art. 522, segunda parte, do CPC).
A princípio  constata-se  a  fragilidade  dos  argumentos  aduzidos  pelo 
agravante que não demonstrou de forma inequívoca a existência dos 
requisitos  autorizadores  da  concessão  da  antecipada  dos  efeitos  da 
tutela.
Frise-se,  ainda,  que  não  é  dado  ao  órgão  colegiado,  em  cognição 
sumária,  sobrepor-se  ao  juízo  monocrático  na  avaliação  das 
circunstâncias fáticas que ensejaram determinada decisão quando esta 
foi  proferida  em consonância  com as  circunstâncias  verificadas  nos 
autos de origem.
Ante a ausência de comprovação de perigo de grave lesão ou de difícil 
reparação,  converto  o  presente  agravo  de  instrumento  em  agravo 
retido, nos termos do artigo 527, II do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
ao juízo de origem.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012451-7
Nº CNJ :0012451-79.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :ANA PAULA BUBNA
ADVOGADO :TATIANA BATISTA DE SOUZA
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010120459)

Decisão
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 42/43 que 
converteu o agravo de instrumento em retido.
 Nos termos do art. 223, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, 
não  cabe  agravo  interno  da  decisão  que  converte  o  agravo  de 
instrumento em retido.
 Ante ao exposto, nos termos ao art. 44, § 1º, inciso II, do Regimento 
Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo interno de fls. 45/48, 
por revelar-se recurso manifestamente inadmissível.
 Preclusa a presente decisão, cumpra-se o último parágrafo da decisão 
de fls. 42/43.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014760-8
Nº CNJ :0014760-73.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 
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FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :DINA MARIA DE OLIVEIRA MELLO
ADVOGADO :MARIANA MARTINS BARROS E 

OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :5ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201150010112904)

Decisão
É de correntia  sabença,  que  o agravo  de  instrumento  é  cabível  das 
decisões interlocutórias suscetíveis de causar à parte lesão grave e de 
difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos 
relativos aos efeitos em que a mesma é recebida. Nos demais casos, 
caberá o recurso de agravo na forma retida (art. 522, caput, do CPC).
A antecipação de tutela somente pode ser concedida, em conformidade 
com as  regras  do artigo  273 do Código  de Processo Civil,  quando, 
existindo prova inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da 
alegação do autor, em hipótese em que haja fundado receio de dano 
irreparável  ou de difícil  reparação ou em que fique  caracterizado o 
abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 
A  simples  alegação  da  existência  dos  requisitos  sem  a  efetiva 
demonstração não basta para a concessão da liminar.
O  recebimento  do  agravo  na  modalidade  de  instrumento,  induz  ao 
entendimento de que o recurso apresenta as condições para a concessão 
da antecipação de tutela buscada pela parte agravante. Ressalvado, é 
claro, os casos específicos de inadmissão de apelação e nos relativos 
aos efeitos  de seu recebimento,  quando será admitida a interposição 
por instrumento (art. 522, segunda parte, do CPC).
A princípio  constata-se  a  fragilidade  dos  argumentos  aduzidos  pelo 
agravante que não demonstrou de forma inequívoca a existência dos 
requisitos  autorizadores  da  concessão  da  antecipada  dos  efeitos  da 
tutela,  não  conseguindo  demonstrar  situação  de  urgência,  eis  que, 
consta da decisão agravada que:  “a situação perdura desde o ano de 
1999”.
Frise-se,  ainda,  que  não  é  dado  ao  órgão  colegiado,  em  cognição 
sumária,  sobrepor-se  ao  juízo  monocrático  na  avaliação  das 
circunstâncias fáticas que ensejaram determinada decisão quando esta 
foi  proferida  em consonância  com as  circunstâncias  verificadas  nos 
autos de origem.
Ante a ausência de comprovação de perigo de grave lesão ou de difícil 
reparação,  converto  o  presente  agravo  de  instrumento  em  agravo 
retido, nos termos do artigo 527, II do Código de Processo Civil.
Publique-se e intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
ao juízo de origem.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002831-0
Nº CNJ :0002831-43.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA 
DA GAMA

AGRAVANTE :SILVIA BARBOSA SOARES DE LIMA
ADVOGADO :TATIANA BATISTA DE SOUZA 

D'ASSUMPCAO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

(201151010024811)

Decisão
Em consulta efetuada no site , verifica-se o foi prolatada sentença nos 
autos principais (processo nº 2011.51.01.002481-1) (cópia em anexo).
Ocorreu,  desse  modo,  manifesta  perda  de  objeto  deste  recurso  de 
agravo de instrumento.
Em face do exposto, julgo prejudicado este agravo de instrumento e o 
agravo  interno  de  fls.  103/106  e,  por  consequência,  nego-lhes 
seguimento, com fulcro no art. 557 do Código de Processo Civil, c/c 
art.  44,  parágrafo  1º,  incisos  I  e  II,  do  Regimento  Interno  deste 
Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
à Vara de origem, para arquivamento (art. 210 do Regimento Interno 
desta Corte).
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011282-5
Nº CNJ :0011282-57.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :ABDENAGA SILVA BELCHIOR DA 

CUNHA
ADVOGADO :ANTONIO SILVA FILHO E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201151010106189)

Decisão
Por meio do ofício nº RJ-OFI-2011/12615, de 23 de setembro de 2011, 
juntado às fls. 43/47, o juízo de origem informa ter prolatado sentença 
denegando  a  liminar  requerida  nos  autos  principais  (mandado  de 
segurança nº 2011.51.01.010618-9).
Ocorreu, desse modo, manifesta perda de objeto deste recuso de agravo 
de instrumento.
Em face do exposto, julgo prejudicado este agravo de instrumento, e, 
por  consequência,  nego-lhe  seguimento,  com fulcro  no  art.  557  do 
Código de Processo Civil, c/c art. 44, parágrafo 1º, incisos I e II,  do 
Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos 
à Vara de origem, para arquivamento (art. 210 do Regimento Interno 
desta Corte).
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014312-3
Nº CNJ :0014312-03.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

E OUTRO
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ADVOGADO :IANE RIOS ESQUERDO E OUTROS
AGRAVADO :AUTO POSTO IGUACU II LTDA ME E 

OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL NOVA 

IGUACU/RJ (201051200005598)

Despacho
Primeiramente,  apense-se  este  recurso  ao  agravo  de  instrumento  nº 
2011.02.01.013007-4.
Verifica-se  que  neste  agravo  de  instrumento  a  Caixa  Econômica 
Federal insurge-se contra o despacho proferido pelo juiz  a quo, cuja 
cópia encontra-se traslada às fls. 185/186, que ao tomar conhecimento 
da interposição do agravo de instrumento nº 2011.02.01.013007-4 por 
meio da petição protocolizada pela agravante dando cumprimento ao 
art.  526  do  CPC,  manteve  a  decisão  recorrida  por  seus  próprios 
fundamentos (fls. 176).
Do que se vê dos autos,  a agravante  não formulou pedido para que 
fosse oficiada a Secretaria da Receita Federal do Brasil com o objetivo 
de consultar possíveis endereços dos executados de modo a citá-los, 
conforme faz crer na petição inicial.
Reconsiderar ou não da decisão agravada é uma faculdade que a lei 
confere ao Juiz, nos termos do art. 523, §2º, do CPC.
O despacho de fls. 176 que manteve intacta a decisão de fls. 162/163 é 
irrecorrível, não carregando em seu conteúdo natureza decisória, e nem 
possuí a força de reabrir  o prazo recursal  de decisão já se encontra 
acobertada pelo manto da preclusão.
Se o juiz ao receber a petição noticiando a interposição de agravo de 
instrumento perante o Tribunal e reconsiderar a decisão agravada,  aí 
sim,  neste  caso,  heverá  a  perda  do  objeto  do  referido  agravo  de 
instrumento, nos termos do art. 529 do CPC.
Em face do exposto, nos termos do art. art. 557 do CPC c/c o art. 44, 
§1º, inciso II,  do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao 
presente agravo de instrumento, por revelar-se recurso manifestamente 
inadmissível.
Publique-se e intime-se.
Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e remetam-se 
os autos ao Juízo de origem, para arquivamento (art. 210 do Regimento 
Interno desta Corte).
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013007-4
Nº CNJ :0013007-81.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

E OUTRO
ADVOGADO :LUCILIA ANTUNES DE ARAUJO 

SOLANO E OUTROS
AGRAVADO :AUTO POSTO IGUACU II LTDA ME E 

OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :2 VARA JUSTIÇA FEDERAL NOVA 

IGUACU/RJ (201051200005598)

Despacho
 Apense-se ao agravo de instrumento nº 2011.02.01.014312-3.
Há  incompatibilidade  do  objeto  deste  recurso  com o  do  agravo  de 
instrumento nº 2011.02.01.014312-3. 

 Neste  agravo  de  instrumento  a  agravante  busca  o  deferimento  de 
ordem judicial que permita sejam penhorados valores de propriedade 
do  executado  Fernando  Barros  Vianna  por  meio  da  utilização  do 
Sistema Eletrônico BACENJUD. Ao passo que, no citado agravo de 
instrumento  nº  2011.02.01.014312-3  persegue  a  agravante  ordem 
judicial no sentido de que seja oficiada a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil para a obtenção de possíveis endereços dos outros 02 (dois) 
executados que ainda não forma citados: AUTO POSTO IGUAÇU II 
LTDA e MARIA ODETE SOARES.
Em consulta formulada por meio da internet no site da Justiça Federal 
do Rio de Janeiro, vê-se que em 10/10/201, ou seja, em data posterior 
ao manejo deste recurso, foi deferida pelo juiz a quo autorização para 
que a Caixa Econômica Federal pudesse expedir ofícios aos órgãos de 
telefonia fixa e móvel e às concessionárias de serviço público, para o 
fim  específico  de  obter  os  endereços  dos  réus  AUTO  POSTO 
IGUAÇU II LTDA e MARIA ODETE SOARES, que possam constar 
em seus cadastros (cópia em anexo).
 Portanto,  há  nítida  incompatibilidade  do  pedido  formulado  neste 
recurso  com  o  pedido  formulado  no  agravo  de  instrumento  nº 
2011.02.01.014312-3, eis que foram expedidos ofícios visando obter os 
endereços dos executados de modos a citá-los para se formar a relação 
processual nos autos principais.  Por consequência,  pelo momento,  o 
pedido de deferimento de penhora  on line mostra-se medida extrema 
em face da particularidade do objeto deste processo.
 Em face do exposto, intime-se a agravante para que manifeste o seu 
interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento.
 Publique-se.
 Oportunamente, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

XLVII - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA  2011.02.01.014765-7
Nº CNJ :0014765-95.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
REQUERENTE :ANDRADE S/A MARMORES E 

GRANITOS
ADVOGADO :LUIZ GUSTAVO TARDIN E OUTROS
REQUERIDO :INST. BRAS. DO MEIO-AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
RENOVAVEIS-IBAMA

PROCURADOR :DALTON SANTOS MORAIS
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201150010060310)

Decisão
A hipótese  é  de  medida  cautelar  com pedido  liminar  proposta  por 
ANDRADE  S/A  MARMORES  E  GRANITOS  com  o  objetivo  de 
manter os efeitos da tutela antecipada deferida, cassada com a prolação 
da sentença de improcedência dos pedidos, suspendendo-se o ato de 
perdimento  de  bens  determinado  no  processo  administrativo  nº 
02009.001682/2006-17,  até  o  julgamento  definitivo  do  recurso  de 
apelação.
Buscou a  requerente,  nos autos  da ação principal,  a  condenação do 
IBAMA a abster-se de quaisquer atos tendentes a alienar/doar os bens 
descritos  no  termo  de  apreensão,  depósito  e  embargo  nº  359055 
(processo administrativo nº 0209.001682/20006-17), com a declaração 
de nulidade do ato administrativo que decretou a pena de perdimento 
de bens e os termos de doação respectivos e a devolução de todos os 
ofícios expedidos em favor de terceiros, beneficiários das doações.
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Sustenta que o ato é nulo, pois foi enquadrada, no ato de homologação 
do auto de infração na condição de responsável solidária, o que não se 
sustenta, pois embora pertença ao mesmo grupo empresarial, constitui 
pessoa jurídica distinta, com objeto social e patrimônio distintos. 
A  sentença  concluiu  que,  pertencendo  a  empresa  autuada  e  a 
requerente  ao  mesmo  grupo  empresarial,  cuja  estrutura  societária 
mostra-se meramente formal, é de se reconhecer a legalidade do ato do 
IBAMA,  já  que  a  confusão  patrimonial  entre  elas  pode  levar  à 
consideração de que os bens atingidos são de propriedade da empresa 
formalmente  autuada,  além  de  se  poder  verificar  que  a  autora  foi 
efetivamente cientificada da constrição, o que permitiu a deefesa em 
sede administrativa.
Alega  a  requerente  que  o  modelo  constitucional  de  processo  não 
admite  danos à parte pela demora ínsita ao procedimento judicial  e, 
com  a  sentença  de  improcedência  e  a  automática  cassação  da 
antecipação de tutela antes deferida, torna-se necessário preservar os 
efeitos daquela proteção até o julgamento final da apelação. Ressalta 
que não pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mas a 
manutenção da antecipação de tutela antes deferida,  cujos requisitos 
estão  presentes.  Defende  a  evidencia  do  periculum  in  mora  pela 
possibilidade de patrimônio de grande monta a terceiros e o fumus boni  
iuris,  pelo julgamento antecipado da lide, alegando que deveria ter-se 
produzido prova quanto aos limites das duas empresas, reconhecido até 
mesmo pelo IBAMA, restando violado o art. 330, I, do CPC.
 É o relatório. Decido.
No caso dos autos, a toda evidência, a presente demanda não se presta 
ao fim perseguido,  na medida em que o pedido formulado não tem 
natureza cautelar, mas sim, de verdadeira antecipação dos efeitos da 
tutela recursal.
Pretende a requerente, na verdade, a antecipação de tutela recursal, no 
caso, a apelação em face de sentença de improcedência do pedido. Tal 
pedido prescindia de ajuizamento de ação autônoma, porquanto a via 
adequada para o pleito de antecipação de tutela recursal consiste no 
agravo de instrumento, no caso de impugnação da decisão que recebe a 
apelação apenas no efeito devolutivo,  e a simples petição, nos autos 
principais, dirigida ao Relator, no caso de superveniência de situação 
urgente, quando o processo já se encontra no Tribunal.
Na hipótese vertente, bastaria a interposição de agravo de instrumento 
em face da decisão que recebera o recurso apenas no efeito devolutivo, 
ou  que  a  recebera  no  duplo  efeito  sem  restaurar  a  eficácia  da 
antecipação de tutela,  antes  deferida.  No entanto,  sequer consta  dos 
autos tal decisão, a impor, também, a ausência de interesse da recorrida 
na presente medida.
Desnecessário, pois, o ajuizamento de medida cautelar para o fim de 
manter os efeitos da antecipação de tutela deferida nos autos principais.
Nesse sentido:
CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  CAUTELAR.  ANTECIPAÇÃO  DA 
TUTELA. FALTA DE INTERESSE. CARÊNCIA DE AÇÃO.
1. A partir da Lei nº 8.952194, que deu nova redação ao artigo 273 do 
Código de Processo Civil, o processo cautelar ficou reservado para as 
medidas de simples segurança (ações cautelares típicas).  2.  "Sendo  
possível pedir a tutela antecipada por simples petição, evidentemente  
não há necessidade da propositura de ação cautelar inominada com o  
mesmo  objetivo,  daí  a  carência  de  ação  por  falta  de  legítimo 
interesse."(Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  AC  nº  
95.445647-2,  Rel.  Juiz  Amir  Finocchiaro  Sarti,  DJ  de  18.12.96,  
p.98469). 3. A via eleita não se mostra adequada à pretensão. Cabe a  
sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta 
de  legítimo  interesse  da  requerente,  porquanto  assegurada 
possibilidade  do  pedido  ser  deduzido  em  sede  de  antecipação  de  
tutela,  incidentalmente  à  ação  ordinária  proposta.  4.  Sentença 
mantida.
(TRF  4ª  Região  -  AC  200270030001431/PR.  TERCEIRA  TURMA.  
Relator(a)  CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ. DJU 

DATA:26/07/2006 PÁGINA: 776) 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA PARA OBTENÇÃO 
DE  EFEITO  SUSPENSIVO  À  APELAÇÃO  EM  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  CABÍVEL  O  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  EXTINÇÃO DA CAUTELAR SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO, ART.
267, VI, CPC. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 
DE SUCUMBÊNCIA.
1.  Não  é  admissível  ação  cautelar  contra  ato  judicial  passível  de 
recurso, visto que o pedido de efeito suspensivo, este previsto tanto  
para o agravo de instrumento (arts. 527, II, e 588, CPC), quanto para  
a apelação quando desprovida do referido efeito (arts.
520 e 558, parágrafo único, CPC) revelam-se mais adequados para  
tutelar a situação.
2. O caráter incidental da medida cautelar não descaracteriza o litígio 
já deflagrado com a citação, tendo o réu, inclusive, contestado o feito.  
Assim, em face do princípio da causalidade são devidos honorários  
advocatícios no processo cautelar, em que houver litígio.
3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg  no  REsp  886613/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  03/02/2009,  DJe 
18/02/2009)
É  evidente  que  a  pretensão  do  requerente  consiste  na  indevida 
utilização da medida cautelar como substitutivo de recurso próprio, o 
que não se admite.  Ademais,  a manutenção da antecipação de tutela 
deferida  nos  autos  principais  está  sujeita  a  prova  inequívoca  das 
alegações  da  requerente  o  que  se  afasta  com  a  sentença  de 
improcedência,  proferida  nos autos  principais,  em sede de cognição 
exauriente.
Atestada a inadequação da via eleita, não merece prosperar o pedido 
formulado.
Assim, indefiro a inicial, na forma do artigo 295, III, do CPC, e julgo 
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, 
inciso I do mesmo diploma legal.
Comunique-se o teor desta decisão ao r. juízo a quo.
Publique-se.  Intime-se.  Nada  mais  sendo  requerido,  dê-se  baixa  e 
arquivem-se os autos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.007472-6
Nº CNJ :0007472-45.2009.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :RODRIGO SALES DOS SANTOS E 

OUTROS
AGRAVADO :JULIVAL MATTOS DOS SANTOS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (200750010151189)

Despacho
 No  presente  agravo  de  instrumento,  a  CAIXA  ECONÕMICA 
FEDERAL insurge-se especificamente contra o item “1” da decisão de 
fls.  74  que  extinguiu  o  processo  nº  2007.50.01.015118-9,  sem 
resolução de mérito,  em relação à requerida ELIZABETH FRAGA, 
nos termos dos arts. 284 e 267, inciso I, ambos do CPC.
 Do que  se  vê  da  cópia  da  petição  juntada  às  fls.  40,  a  agravante 
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requereu a exclusão da lide de ELIZABETH FRAGA sob a afirmativa 
de que o débito relativo à mesma havia sido quitado em data anterior a 
prolação da decisão recorrida. Indicando, dessa forma, que o item “1” 
da  decisão  agravada  não  interfere  na  esfera  jurídica  de  JULIVAL 
MATTOS  DOS  SANTOS,  único  a  figurar  no  polo  passivo  deste 
agravo de instrumento.
 Em face do exposto, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 
(dez)  dias,  manifeste  sobre  a  persistência  do  seu  interesse  no 
prosseguimento do presente agravo de instrumento. Caso afirmativo, 
deverá esclarecer as divergências acima relatadas.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

BOLETIM: 119503    

XII - MANDADO DE SEGURANÇA  2011.02.01.013352-0
Nº CNJ :0013352-47.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA 
DA GAMA

IMPETRANTE :VENTURA DA PURIFICAÇÃO MELO
ADVOGADO :ALBERTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO :JUÍZO FEDERAL DA 14A VARA-RJ
ORIGEM :DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (8900038869)

decisão
1. Trata-se de mandado de segurança originário, impetrado por Ventura 
da Purificação Melo, com pedido de concessão de liminar, “em face da 
Apelação, em face da Sentença da 14ª Vara Federal – Processo nº  
0003886-24.1989.4.02.5101 (89.0003886-9)”. (sic)
2. Alega a impetrante que, no processo autuado sob o nº 89.0003886-9, 
na qualidade de esposa do réu Gilberto de Oliveira Melo, “requereu 
embargos de terceiros, c/c a nulidade processual na inocorrência da  
citação a proprietária; para exercer o direito de ampla defesa; pela  
falta de audiência de Conciliação e de Instrução e Julgamento – pelo  
direito de ampla defesa dos réus” (sic)
Sustenta  que  a  sentença  impugnada  está  repleta  de  ilegalidades, 
devendo a mesma ser suspensa. Pugna, ainda, para que “a autor pague 
por Danos Materiais, por não fazer manuteção adequada e constante  
na sua fração” e  para que  “o autor pague por Danos Morais,  por  
trazer  com  os  problemas  materiais  (...)  trazendo  contradição  e  
problemas psico e de saúde ao réu e toda sua família”. (sic)
É o relatório. Decido.
3. Primeiramente,  defiro a gratuidade de justiça requerida, diante do 
docurmento de fl. 34.
4. Luiz Fux, em  Mandato de Segurança, Editora Forense, 1ª edição, 
Rio de Janeiro, 2010, assim define o mandado de segurança: 
“O  mandado  de  segurança  é  tradiconalmente  categorizado  como 
instrumento  processual  constitucional  assegurado  ao  particular,  seja 
pessoa física ou jurídica, brasileiro ou estrangeiro, na defesa de direito 
líquido  e  certo,  individual  ou  coletivo,  não  amparado  por  habeas 
corpus ou habeas data, sempre que este for lesado (tutela repressiva) 
ou  ameaçado  de  lesão  (tutela  preventiva)  por  ato  ilegal,  ou  que 
implique  em abuso de poder,  praticado pela Administração Pública, 
através de seus agentes, na representação direta ou indireta da entidade 
pública”. QUAL A FONTE? TEM QUE COLOCAR
5.  Feita  essa  consideração,  vemos  que  a  presente  petição  inicial  é 
inepta, conforme passo a analisar.

A  simples  leitura  da  exordial,  assim  como  do  relatório  acima, 
demonstra  que  da  narração  dos  fatos  não  decorre  logicamente  a 
conclusão. A redação é confusa e os pedidos não são compatíveis com 
o rito  do mandado de segurança.  A impetrante  sequer aponta o ato 
coator e, muito menos, demonstra seu direito líquido e certo. 
6. Destaco ainda que o mandado de segurança não se presta a desfazer 
sentença transitada em julgado, como pretende a impetrante. Ademais, 
conforme dito  acima,  os  pedidos de danos materiais  e  morais  e  dE 
“citação dos réus para comparecerem a audiência conciliatória” não 
se coadunam com o rito do mandado de segurança.
 6. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base no art. 10 da Lei 
nº 12.016/2009. 
Sem honorários, pois não houve litígio. 
Publique-se e intime-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Relator

IV - APELAÇÃO CÍVEL 526076 2002.51.01.018174-5
Nº CNJ :0018174-20.2002.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA 
DA GAMA

APELANTE :FLAVIO CARVALHO SENRA
ADVOGADOS :ELIEL SANTOS JACINTHO E 

OUTROS
APELADA :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS :GERSON DE CARVALHO FRAGOZO 

E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(200251010181745)

despacho
Junte-se a petição nº 2011082734, protocolizada em 28/10/2011.
Após, dê-se vista à CEF para que, no prazo de dez dias, manifeste-se 
sobre a petição que ora determinei a juntada.
Por fim, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
         GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
        Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014013-4
Nº CNJ :0014013-26.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA 
DA GAMA

AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 
FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CRF/RJ

ADVOGADO :PATRICIA MARIA DOS SANTOS 
SILVA E OUTROS

AGRAVADO :DROGARIA SAO LOURENCO LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DE 

EXECUÇÃO FISCAL - RJ 
(201051015104040)



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

206

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

206

decisão
1.  Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Rio de janeiro - CRF/RJ, contra 
decisão  interlocutória  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Federal  de 
Execução – fls. 46/47, que declinou da competência para processar e 
julgar o feito em favor de uma das Varas do Trabalho do Estado do Rio 
de  Janeiro,  sob  o  fundamento  de  que  a  Justiça  do  Trabalho  possui 
competência  para  apreciar  e  julgar  ações  relativas  às  penalidades 
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalizção 
das relações de trabalho, nos termos do art. 114, VII, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
2. A agravante alega, em síntese, que a competência para processar e 
julgar as execuções fiscais, oriundas dos conselhos profissionais é da 
Justiça  Federal,  conforme   art.  109,  I  da  Constituição  Federal, 
invocando para tanto a Súmula 66 do STJ.   Requer a atribuição do 
efeito suspensivo à decisão recorrida.
É o relato do necessário.
3. Com efeito, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso 
de Agravo de Instrumento, é imperioso que haja o preenchimento dos 
pressupostos relacionados à relevância da fundamentação, bem como à 
lesão grave e de difícil reparação.
4.  Ocorre  que,  em  juízo  provisório,  verifica-se  a  probabilidade  de 
existência da posição jurídica de vantagem afirmada pelo agravante. 
Isto  porque,  embora a Emenda Constitucional 45/2004,  ao dar nova 
redação  ao  art.  114  da  Constituição  Federal,  tenha  ampliado  a 
competência da Justiça do Trabalho, a atividade fiscalizatória exercida 
pelos  conselhos  profissionais,  decorrente  da  delegação  do  poder  de 
polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo 
ser  considerada  relação  de  trabalho  e,  de  conseqüência,  não  está 
incluída na esfera de competência da Justiça Trabalhista.
5. Neste sentido,  confira recente julgado proferido pela 1ª  Seção do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  pela  Ministra  Denise  Arruda,  no 
julgamento do AgRg no CC 80665 : 
“(...)AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  DE 
COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL  E  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CONSELHO  DE 
FISCALIZAÇÃO  PROFISSIONAL.  SÚMULA  66/STJ. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. RECURSO INCAPAZ DE 
INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA. 
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese vertente, discute-se a competência para processamento e 
julgamento  de  execução  fiscal  ajuizada  por  conselho  profissional, 
tendo  em  vista  crédito  decorrente  de  multa  aplicada,  durante  ato 
fiscalizatório, por infração ao disposto no art. 54 da Lei 3.857/60.
2. Permanece incólume a Súmula 66/STJ ("Compete à justiça federal 
processar  e  julgar  execução  fiscal  promovida  por  conselho  de 
fiscalização profissional"), embora a Emenda Constitucional 45/2004, 
ao  dar  nova  redação  ao  art.  114  da  Constituição  Federal,  tenha 
ampliado a competência da Justiça do Trabalho, de maneira expressiva, 
passando  a  estabelecer,  inclusive,  nos  incisos  I  e  VII  do  citado 
dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as 
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" e "as ações relativas 
às  penalidades  administrativas  impostas  aos  empregadores  pelos 
órgãos de fiscalização das relações de trabalho".
3. A Primeira Seção desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de que 
a  atividade  fiscalizatória  exercida  pelos  conselhos  profissionais, 
decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do 
direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho 
e,  de  conseqüência,  não  está  incluída  na  esfera  de  competência  da 
Justiça Trabalhista.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do 
art. 58, §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 7º e 8º, da Lei 9.649/98, no julgamento da ADI 

1.717/DF  (Pleno,  Rel.  Min.  Sydney  Sanches,  DJ  de  28.3.2003), 
entendeu que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas 
constituem atividade típica de Estado, preservando, assim, a natureza 
de  autarquias  federais  dos  conselhos  de  fiscalização  profissional. 
Destarte, "mantida a condição de autarquias federais dos Conselhos de 
Fiscalização  Profissional,  permanece  inalterada  a  competência  da 
Justiça Federal para os casos a eles referentes" (CC 72.703, Rel. Min. 
Castro Meira, DJ de 4.12.2006).
5.  O  suscitado  -  Juízo  de  Direito  de  Campanha/MG,  investido  de 
jurisdição federal, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal 
-,  deve  ser  considerado  o  juízo  competente  para  o  julgamento  da 
demanda.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  CC  80.665/MG,  Rel.  Ministra  DENISE  ARRUDA, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 22/09/2008)
6.  Há,  desse  modo,  relevância  na  fundamentação  apresentada  pelo 
agravante  para que se suspenda o cumprimento da decisão da Juíza 
Federal impugnada através do recurso de Agravo de Instrumento.
7. Assim, DEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à 
decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, nos termos do inciso V, 
do art.  527,  do CPC, para resposta ao recurso.  Oficie-se ao Juiz da 
causa comunicando, “incontinenti” o teor desta decisão.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011. 
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Relator

IV - APELAÇÃO CÍVEL 479290 2000.51.01.006758-7
Nº CNJ :0006758-26.2000.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

GUILHERME CALMON NOGUEIRA 
DA GAMA

APELANTES :FERNANDO JOSÉ DA ROCHA 
CAMARGO E OUTRO

ADVOGADOS :FABIANA RABELLO RANDE STANE 
E OUTROS

APELANTE :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADOS :BRUNO VAZ DE CARVALHO E 

OUTROS
APELADOS :OS MESMOS
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200051010067587)

despacho
1.  Considerando-se  que  na  Audiência  de  Conciliação,  realizada  em 
12/09/2011  (fls.  586/588),  houve  homologação  do  acordo  firmado 
pelas partes bem como a extinção do processo, nos termos do art. 269, 
III,  do  CPC,  sendo  que  as  partes  abdicaram de  eventual  direito  de 
recurso,  julgo  prejudicado  os  recursos  de  apelação  interpostos  pela 
CEF (fls. 516/519) e pelos autores (fls. 523/561).
2. Remetam-se os autos à Vara de Origem, observadas as cautelas de 
estilo. 
 
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
         GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
        Relator
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BOLETIM: 119530    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014992-7
Nº CNJ :0014992-85.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL 

FREDERICO GUEIROS
AGRAVANTE :AFONSO COSTA CALIXTO E 

OUTROS
ADVOGADO :ELIAS OTÁVIO DIAS
AGRAVADO :BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - BNDES

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS 

EMPREGADOS DA VALE - 
INVESTVALE

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
AGRAVADO :MELLON SERVICOS FINANCEIROS 

DTVM - DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
S/A

ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010043039)

Despacho
 Intimem-se os agravados para que respondam o presente recurso (art. 
527, V, do CPC).
 Após, com ou sem resposta, ouça-se o Ministério Público Federal – 
MPF. 
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2011.
FREDERICO GUEIROS
Relator

SUBSECRETARIA DA 7A.TURMA ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119474    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013741-0
Nº CNJ :0013741-32.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
AGRAVANTE :GUILHERME MONTEIRO 

SANT'ANNA REP/ EDUARDO LUIZ 
DA CUNHA SANT'ANNA

ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO :COLEGIO PEDRO II
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(201151010141153)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Guilherme Monteiro 
Sant’anna, contra decisão do MM. Juízo da 23ª Vara Federal da seção 
judiciária do Rio de Janeiro, que indeferiu, nos autos do processo n° 
2011.51.01.014115-3,  o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 
não permitindo que o autor, ora requerente, se inscrevesse no sorteio de 

acesso ao Colégio Pedro II. 
O agravante alega que,  in casu, a regra do edital do processo seletivo 
para  ingresso  no  Colégio  Pedro  II  que  exige  dos  candidatos  terem 
nascido entre 01/04/2005 e 31/03/2006 deve ser mitigada  à  luz  dos 
princípios  constitucionais  do  acesso  à  educação,  da  dignidade  da 
pessoa humana e da razoabilidade, tendo em vista que o requerente está 
fora do padrão exigido apenas por 40 dias.
Argumenta ainda que o óbice ao acesso ao certame determinado pelo 
edital fere a sistemática da Carta Maior e viola o direito fundamental à 
educação.
É o breve relato. Decido.
Primeiramente, cumpre consignar que, apesar de as inscrições para o 
sorteio do qual pretende participar o agravante terem se encerrado em 
11 de outubro de 2011, o pedido de tutela recursal de urgência  não 
perdeu  seu  objeto,  ainda  havendo  interesse  processual  no  presente 
recurso,  pois,  conforme  determina  o  edital  (fl.34),  o  sorteio  em  si 
ocorrerá somente em 30 de novembro de 2011, sendo ainda possível 
eventual inscrição.
Quanto à necessidade de reparo da decisão aqui impugnada, cabe, antes 
de mais nada, a referência ao que dispõem a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, nº 9.394/96, e a Constituição Federal:
Art. 208 da Constituição Federal. O dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de:
(...) IV - educação infantil,  em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; (...)
Art.  32  da  Lei  9.394/96. O  ensino  fundamental  obrigatório,  com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 
(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante:
Art. 87 da Lei 9.394/96. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se 
um ano a partir da publicação desta Lei.
(...)  §  3o  O  Distrito  Federal,  cada  Estado  e  Município,  e, 
supletivamente, a União, devem:
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no 
ensino fundamental; (...)
Destes dispositivos, se depreende que a restrição definida pelo edital 
do  Sorteio  Público  de  candidatos  à  matrícula  no  1º  ano  do  Ensino 
Fundamental no Colégio Pedro II não encontra respaldo legal, vez que 
a Lei  9.394/96 e a própria Lei  Maior fixam (direta e indiretamente, 
respectivamente), para a inscrição no Ensino Fundamental, somente a 
idade genérica de 6 anos, sem qualquer estipulação de outro limite. 
Dessa forma, o balizamento editalício aqui impugnado (fl. 31) viola o 
transcrito preceito constitucional, que, possuindo natureza jurídica de 
direito público subjetivo, assenta-se na idéia de igualdade de condições 
para o acesso ao ensino. 
Além disso, como o edital não se confunde com lei formal, a norma 
por  ele estabelecida não pode trazer inovação jurídica  que contrarie 
mandamento legal já estabelecido, qual seja o disposto pelos artigos 32 
e 87 da Lei 9.394/96.
 Mais ainda, o balizamento editalício parece ir de encontro ao princípio 
da  razoabilidade  (sendo  desnecessário  e  inadequado),  especialmente 
quando se avalia o presente caso, dado que o agravante está fora dos 
limites impostos por meros 38 dias, sendo estes ainda dentro do mesmo 
ano civil (fl. 29).
 Nessa esteira, não há como se deixar de concluir que é injustificável a 
exclusão no agravante em relação ao referido sorteio, vez que o bom 
senso permite  que se perceba que alguns  dias  de diferença não são 
capazes  de  alterar  a  maturidade  e  o  desenvolvimento  necessários  e 
esperados pelo Colégio Pedro II  para  se cursar o  1º  ano do Ensino 
Fundamental.
 Nota-se  que  a  referência  à  maturidade  e  ao  desenvolvimento  da 
criança  torna-se bastante pertinente na medida em que a menção do 



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

208

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

208

Estatuto da Criança e do Adolescente à “capacidade de cada um” é 
uma clara alusão a características como as tais. Vale a transcrição:
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
(...)V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...)
Nesse  mesmo  sentido,  vem decidindo  o  Supremo  Tribunal  Federal, 
cujo entendimento é o de que o limite de idade para a inscrição em 
concurso público legitima-se apenas quando pode ser justificado pelas 
atribuições  da  vaga  a  ser  preenchida  (in  casu,  legitima-se  quando 
estiver realmente relacionado à maturidade e ao desenvolvimento do 
aluno necessários para bem se cursar determinado ano escolar).
 Outrossim,  não  é  admissível  que  o  estudante  que  concluiu  a 
denominada  pré-escola  (ou  seja,  cursou  até  o  Jardim  III)  tenha  de 
aguardar  um  ano  para  estudar  no  1º  ano  do  Ensino  Fundamental, 
apenas  porque  não  completara  a  idade  estabelecida  para  aquele 
determinado ano escolar no momento da matrícula. 
Desse modo, não se afigura outra conclusão senão a de que tal espera 
serviria apenas como um grande desestímulo à criança, que se veria tão 
prejudicada  quanto  aqueles  que  foram  reprovados,  já  que  também 
ficaria  atrasada  em  relação  aos  colegas.  Ademais,  não  se  podem 
ignorar os danos, em relação ao processo de aprendizagem, que poderá 
sofrer  um aluno impedido  de galgar  o acesso natural  ao nível  mais 
elevado por um ano, tendo que aguardar a idade exigida.
A  orientação  adotada  soa,  portanto,  para  o  agravante,  como  uma 
repetência na pré-escola, com base em critério exclusivamente etário, 
em descompaso com o inciso V do artigo 208 da Constituição Federal 
e com o inciso V do artigo 54 do ECA, Lei 8.069/90.
O próprio artigo 87, §3º, I da Lei 9.394/96 propicia interpretação lógica 
e sistemática de que é simples continuidade do inciso IV do artigo 208 
da Carta Magna.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
 ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  CONCURSO 
PÚBLICO.  COLÉGIO  DE  APLICAÇÃO  DA  UFRJ.  LIMITE  DE 
IDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO À EDUCAÇÃO. 
1. O limite de idade contido no item 2.1. “a” do Edital de Admissão de 
Alunos ao Colégio de Aplicação da UFRJ – 2010, que exige que os 
candidatos tenham nascido entre 1o de março de 2003 e 28 de fevereiro 
de 2004, não se mostra razoável, não sendo plausível que alguns dias, 
dentro  do  mesmo  ano  civil  de  nascimento  de uma criança,  possam 
balizar a maturidade e o desenvolvimento necessários para cursar o 1º 
ano do Ensino Fundamental. 2. Não obstante o edital ser tido como “a 
lei do certame”, tal lei não pode extravasar os limites do lógico e do 
razoável, sob pena de violação ao art. 206, I, da CF, que, por sua vez, 
dentre outros, traz o princípio da igualdade de condições para o acesso 
à escola. 3. O art. 32 da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei 
nº  11.274/2006,  dispõe  que  o  ensino  fundamental  obrigatório,  com 
duração de 9 (nove) anos, inicia-se aos 6 (seis) anos de idade, não se 
justificando a restrição etária contida no edital para os candidatos que 
completarem 6 (seis) anos até 28 de fevereiro do ano da realização do 
1º  ano do Ensino Fundamental.  4.  Precedentes  desta  Corte:  TRF-2ª 
Região  –  agravo  de  instrumento  160440  –  proc.  nº 
2007.02.01.015010-0  –  Sexta  Turma  Especializada  –  Juiz  Federal 
Convocado  JOSE  ANTONIO  LISBOA  NEIVA  -  DJU  - 
Data:16/06/2008  -  Página:221;  TRF/2ª  Região,  4ª  Turma,  AC  nº 
41713/RJ, em 01/09/2004, un., rel. Des. Fed. Benedito Gonçalves, DJ 
25/10/2004, pag. 156; TRF/2ª Região, 4ª Turma, AC nº 56055/RJ, em 
13/10/2004, un.,  rel.  Des. Fed. Rogério Carvalho, in DJ 05/11/2004, 
pag.  129;  TRF/2º  Região,  agravo  de  instrumento  nº 
2009.02.01.014516-2, rel. Juiz Federal Convocado Theophilo Miguel, 
decisão  liminar  em  08/10/09;  TRF/2ª  Região,  agravo 
2007.02.01.012344-3,  rel.  Des.  Fed.  Sérgio  Schwaitzer,  decisão  em 
26/09/2007.  4.  Recurso  provido.  Decisão  reformada.
(AG 200902010164089, Desembargadora Federal  Frederico Gueiros, 

TRF2 – Sexta Turma Especializada, DJU 08/02/2010 – página 171)
ADMINISTRATIVO  –  CONSTITUCIONAL  –  CONCURSO 
PÚBLICO  –  COLÉGIO  PEDRO  II  –  LIMITE  DE  IDADE  – 
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 
IGUALDADE  DE  CONDIÇÕES  DE  ACESSO  À  EDUCAÇÃO  - 
ART. 206, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A norma veiculada 
no  Edital  do  Colégio  Pedro  II  ao  exigir,  como  requisito  para  o 
requerimento  de  inscrição  no  concurso,  a  comprovação  de  que  o 
candidato  tenha  nascido  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  1992,  não  se 
apresenta  razoável,  tampouco  possui  amparo  legal.  2.  Deve  ser 
observado  o  princípio  da  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e 
permanência na escola, previsto no artigo 206, I, da Carta Magna. 3. O 
que se afigura relevante é aferir se o estudante obterá êxito no exame 
realizado,  independentemente  de  ter  completado  a  idade  mínima 
exigida no começo do ano letivo ou no decorrer do curso realizado, não 
sendo compreensível que a criança que concluiu a 4ª série do ensino 
fundamental, mas que não completou a idade estabelecida no edital do 
Colégio  Pedro  II,  tenha  que  aguardar  por  mais  um  ano,  vindo, 
inclusive, a perder o ano letivo, para só então poder ingressar no ensino 
público.  4.  Precedentes.  5.  Recurso  provido.
(AG 200702010150100, Desembargador Federal José Antonio Lisbôa 
Neiva, TRF2 – Sexta Turma Especializada, DJU 16/06/2008 – página 
221)
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -  Apelação  E 
REMESSA NECESSÁRIA em Mandado de Segurança – CONCURSO 
PÚBLICO  –  LIMITE  DE  IDADE  IMPOSTO  POR  EDITAL  - 
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 
IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO À EDUCAÇÃO.  I- 
Apelação e Remessa Necessária em Mandado de Segurança em face da 
r.  Sentença  que  concedeu  a  segurança,  confirmando  a  liminar 
anteriormente deferida, em feito no qual a Impetrante objetivava fosse 
determinado que a autoridade impetrada procedesse à sua pré-inscrição 
no sorteio público destinado ao preenchimento de vagas para matrícula 
na 2ª série do Ensino Fundamental. II- “O que se afigura relevante é 
aferir  se  o  estudante  obterá  êxito  no  exame  realizado, 
independentemente  de  ter  completado  a  idade  mínima  exigida  no 
começo do ano letivo ou no decorrer do curso realizado, não sendo 
compreensível  que  a  criança  que  concluiu  a  4ª  série  do  ensino 
fundamental, mas que não completou a idade estabelecida no edital do 
Colégio  Pedro  II,  tenha  que  aguardar  por  mais  um  ano,  vindo, 
inclusive, a perder o ano letivo, para só então poder ingressar no ensino 
público.” (TRF - 2ª Região, AG 2007.02.01.015010-0, UF: RJ, Órgão 
Julgador: Sexta Turma Esp., Data da decisão: 02/06/2008, DJU data: 
16/06/2008,  pág.  221,  Relator  Juiz  Fed.  Conv.  JOSE  ANTONIO 
LISBOA NEIVA) III-  Acresce que, tendo a Impetrante logrado êxito 
no processo seletivo e encontrando-se atualmente  matriculada no 2º 
ano  do  Ensino  Fundamental,  exsurge  in  casu,  situação  de  fato 
consolidada pelo decurso do tempo sendo recomendado a chancela do 
julgado  singular.  IV-  Negado  provimento  à  Apelação  e  à  Remessa 
Necessária.  Mantida  a  r.  Sentença  de  Primeiro  Grau.
(APELRE  200751010268149,  Desembargador  Federal  Raldênio 
Bonifacio  Costa,  TRF2  –  Oitava  Turma  Especializada,  DJU  – 
22/04/2009 – página 280/281)
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 
ACESSO  AO  ENSINO  FUNDAMENTAL  OBRIGATÓRIO  E 
GRATUITO. 1. A Constituição Federal, no art. 208, I, garante o direito 
ao ensino fundamental obrigatório e gratuito, conferindo-lhe a natureza 
de direito público subjetivo (art. 208, § 1º, da CF/88). 2. Não obstante 
o Edital de Admissão de sorteio de seleção dos alunos disponha sobre a 
necessidade  de  contar  o  candidato  com idade  mínima  de  seis  anos 
completos no momento da inscrição ou a completar até o início do ano 
letivo,  não se mostra  razoável  ou proporcional impedir  o acesso ao 
certame de candidato cuja diferença etária com o estipulado no edital 
perfaça  apenas  35  dias,  tendo  em vista  que  tal  diferença  não  pode 
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implicar  em  alterações  significativas  quanto  à  sua  capacidade  de 
freqüentar  o  curso.  3.  Agravo  interno  prejudicado  e  agravo  de 
instrumento  provido.
(AG 200902010133925, Juiz Convocado Theophilo Miguel,  TRF2 – 
Sétima Turma Especializada, DJF 06/04/2010 – página 297)
ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO 
INTERNO EM APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – PEDRO II – 
EDITAL – LIMITE DE IDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO À EDUCAÇÃO I - A 
norma  veiculada  no  Edital  do  Colégio  Pedro  II  ao  exigir,  como 
requisito para o requerimento de inscrição no concurso, a comprovação 
de que o candidato tenha nascido a partir de 1º de janeiro de 1993, não 
se apresenta razoável,  tampouco possui amparo legal.  II  -  O que se 
afigura  relevante  é  aferir  se  o  estudante  obterá  êxito  no  exame 
realizado,  independentemente  de  ter  completado  a  idade  mínima 
exigida no começo do ano letivo ou no decorrer do curso realizado. Se 
o candidato vier a ser aprovado no rigoroso exame seletivo, obtendo 
aprovação dentro do número de vagas  estabelecidas,  não há porque 
obstar  o  seu  ingresso  na  instituição  pública  sob  a  alegação  de  que 
haverá  comprometimento  na  qualidade  de  ensino.  III  -  A  atual 
Constituição  Federal  assegura,  entre  outros  princípios,  igualdade  de 
condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I). IV - Não 
é  compreensível  que  a  criança  que  concluiu  a  4ª  série  do  ensino 
fundamental, mas que não completou a idade estabelecida no edital do 
Colégio  Pedro  II,  tenha  que  aguardar  por  mais  um  ano,  vindo, 
inclusive, a perder o ano letivo, para só então poder ingressar no ensino 
público.  V  -  Recurso  desprovido.
(AMS 200451010213123, Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, 
TRF2 – Sétima Turma Especializada, DJU 20/10/2006 – página 282)
ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SORTEIO 
PÚBLICO  DE  CANDITADOS.  LIMITE  DE  IDADE.  COLÉGIO 
PEDRO II. I – Remédio constitucional objetivando assegurar inscrição 
em  sorteio  público  de  candidatos  à  matrícula  nas  classes  de 
alfabetização do Colégio Pedro II II – Ilegítima a restrição quanto à 
idade  para  efetuar  a  inscrição  pretendida.  III  –  Situação  de  fato 
consolidada. IV – Remessa Necessária e Apelação da Parte Impetrada 
improvida.
(AMS 200251010214313, Desembargador Federal Reis Friede, TRF2 
– Sétima Turma Especializada, DJU 23/08/2005 – página 238)
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. 
COLÉGIO  DE  APLICAÇÃO  DA  UFRJ.  LIMITE  DE  IDADE. 
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 
IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO À EDUCAÇÃO.  1. 
Agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão  que  indeferiu  o 
pedido de liminar para assegurar ao recorrente a inscrição preliminar 
no sorteio de vagas para admissão ao 1° ano do Ensino Fundamental 
(Classe de Alfabetização) para o ano letivo de 2011 do CAP da UFRJ, 
independentemente do contido no artigo 2° do Edital de Admissão. 2. 
O limite de idade contido no item 2.1. •a– do Edital de Admissão de 
Alunos ao Colégio de Aplicação da UFRJ - 2011, que exige que os 
candidatos tenham nascido entre 1o de março de 2004 e 31 de março 
de  2005,  não  se  mostra  razoável,  principalmente  em  relação  ao 
impetrante, que completará 6 anos de idade em 26 de abril de 2011, 26 
dias  após  o  limite  estabelecido  no  edital,  não  sendo  plausível  que 
alguns dias, dentro do 1° semestre do mesmo ano civil de nascimento 
de  uma  criança,  possam balizar  a  maturidade  e  o  desenvolvimento 
necessários para cursar o 1º  ano do Ensino Fundamental  (Classe de 
Alfabetização).  3.  Não  obstante  o  edital  ser  tido  como  •a  lei  do 
certame–, tal ato normativo não pode extravasar os limites do lógico e 
do razoável, sob pena de violação ao art. 206, I,  da CF, que, por sua 
vez, dentre outros, traz o princípio da igualdade de condições para o 
acesso à escola. 4. Ressalte-se que o art. 32 da Lei nº 9.394/96, com a 
redação  dada  pela  Lei  nº  11.274/2006,  dispõe  que  o  ensino 
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, inicia-se aos 6 

(seis) anos de idade, não se justificando a restrição etária contida no 
edital  para  os  candidatos  que  completarem 6  (seis)  anos  até  31  de 
março do ano da realização do 1º ano do Ensino Fundamental.  5. O 
Colendo Supremo Tribunal Federal vem decidindo reiteradamente, em 
hipóteses distintas, mas com a mesma essência jurídica, que o limite de 
idade  para  a  inscrição  em  concurso  público  somente  se  legitima, 
quando  a  restrição  etária  possa  ser  justificada  pela  natureza  das 
atribuições do cargo a ser preenchido. Na falta de justificação razoável, 
a  lei,  ou  o  edital,  será  inconstitucional.  6.  Agravo  de  instrumento 
conhecido  e  provido.
(AG 201002010133538, Desembargador Federal José Antonio Lisbôa 
Neiva,  TRF2 – Sétima  Turma Especializada,  E-DJF2R17/02/2011 – 
páginas 274/275) 
Vale assentar, mais uma vez, que restrições como a determinada pelo 
edital ora em questão não decorrem da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação  Nacional,  devendo  sofrer  o  juízo  de  legalidade.  Existem, 
inclusive, escolas da rede privada de ensino que aceitam, no processo 
de  admissão  ao  1º  ano  do  Ensino  Fundamental  para  2012,  que  o 
candidato complete  6 anos até 31/07/2012 (;),  o  que comprova  que 
balizamentos como o aqui impugnado não têm fonte na referida lei.
Por fim, quanto ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, há de 
se consignar que tal  benefício já foi  deferido pelo Juízo de 1º grau, 
conforme decisão de fl. 39.
Isto posto,
Concedo a atencipação da tutela recursal para autorizar a inscrição do 
recorrente no Sorteio Público de candidatos à matrícula no 1º ano do 
Ensino  Fundamental  no  Colégio  Pedro  II,  regulado  pelo  edital 
009/2011, nos termos da fundamentação.
Comunique-se.
Intime-se o agravado para os fins do inciso V do artigo 527 do CPC.
Após, ao MPF.
P. I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014637-9
Nº CNJ :0014637-75.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
AGRAVANTE :AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO 

GAS NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

PROCURADOR :SUZANA DE BARROS BARRETO
AGRAVADO :POSTO DOURO LITORAL LTDA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1 VARA JUSTIÇA FEDERAL NOVA 

IGUACU/RJ (201051200000795)

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional do 
Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis  –  ANP,  contra  decisão 
proferida pelo MM. Juíza substituta da 1ª Vara Federal de Execução 
Fiscal de Nova Iguaçu, que indeferiu o pleito de inclusão dos atuais 
administradores no pólo passivo da execução, bem como a expedição 
de mandado de citação, penhora e avaliação de seus bens, declinando a 
competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas 
Federais de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista que o 
agravado possui endereço diverso do abrangido pela competência do 
juízo.
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Requer a ora agravante que o Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu 
seja  competente  para  processar  e  julgar  a  execução  fiscal, 
determinando  que  o  mesmo  aprecie  o  pedido  de  inclusão  dos 
administradores no pólo passivo da demanda. Para tanto, argumenta, 
em apertada síntese: (i) que a competência fixada em razão de território 
é relativa, sendo que a mesma deve ser argüida pelo réu por meio de 
exceção sob pena de prorrogar-se; (ii) que consta na Junta Comercial 
que a executada se localiza em Nova Iguaçu e que ao diligenciar no 
referido  endereço o Oficial  de  Justiça  afirmou que as  atividades da 
empresa foram encerradas; (iii) que proposta a execução fiscal como 
foro na jurisdição sobre o município de domicílio fiscal, não é cabível 
o posterior deslocamento de competência.
 
Juntou as peças necessárias à instrução do feito,  na forma do artigo 
525, inciso I, do CPC.
É o breve relato. DECIDO.
Conheço do agravo porque presentes os pressupostos legais.
No mérito, assiste razão à agravante.
A Súmula 58 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“Proposta  a  execução  fiscal,  a  posterior  mudança  de  domicílio  do 
executado não desloca a competência já fixada.”
A certidão de dívida ativa que dá suporte à ação de execução fiscal n° 
2010.51.20.000079-5 indica que a  empresa  executada localiza-se  no 
município de Nova Iguaçu. 
Deve-se ressaltar que o Oficial de Justiça, ao diligenciar no endereço 
do  Rio  de  Janeiro  constante  do  Comprovante  de  Inscrição  e  de 
Situação Cadastral da Receita Federal (fl. 49), não encontrou o número 
indicado na mesma, afirmando ainda que a executada é desconhecida 
no local, conforme certidão de fl. 55.
Ainda que se entenda que houve mudança de domicílio, tal fato não é 
motivo para deslocamento de competência, em razão do disposto na 
Súmula 58 do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, a inclusão de litisconsortes passivos com domicílio no 
Rio de Janeiro não induziria a modificação de competência, por força 
do §4º do art. 94 do CPC.
Isto posto,
Conheço e dou provimento ao presente agravo, nos termos do art. 557, 
§ 1º-A, do CPC, para determinar o regular prosseguimento da execução 
originária na 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu.
Decorrido  in albis  o prazo recursal,  remetam-se os autos à Vara de 
origem, para arquivamento, observadas as devidas cautelas legais.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

BOLETIM: 119479    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 204514 2011.02.01.012718-0
Nº CNJ :0012718-51.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO-CRC/RJ

ADVOGADO :MAURO  ABDON  GABRIEL  E 
OUTROS

AGRAVADO :RODRIGO PEREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO :BRUNO SANTOS PACHECO
ORIGEM :VIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201151010133910)

DESPACHO
Intime-se o agravado (art. 527, V, do CPC).
Após, ao Ministério Público Federal.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 205580 2011.02.01.014378-0
Nº CNJ :0014378-80.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :JOAO MANOEL DE CASTRO 

MARTINS E OUTROS
ADVOGADO :HUGO  LEONARDO  VELLOZO 

PEREIRA E OUTROS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MARIA  CARMEM  CUNHA 

PAMPLONA E OUTROS
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (9000144060)

DESPACHO
Intime-se a agravada para os fins do art. 527-V do CPC.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 532389 2009.50.01.004933-1
Nº CNJ :0004933-41.2009.4.02.5001
RELATOR :JUIZ FED. CONV. FLÁVIO OLIVEIRA 

LUCAS
APELANTE :VALDIR RODRIGUES FRANCO
ADVOGADO :MARCELO MATEDI ALVES
APELANTE :FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - 

FUNASA
PROCURADOR :SHIZUE SOUZA KITAGAWA
APELADO :OS MESMOS
ORIGEM :1ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (200950010049331)

DESPACHO
  Intime-se  o  recorrente  para  que  traga  aos  autos  procuração 
outorgando  poderes  ao  advogado  subscritor  da  apelação  de  fls. 
109/113.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS
Juiz Federal Convocado

II - AÇÃO RESCISÓRIA 3199 2008.02.01.011295-4
Nº CNJ :0011295-61.2008.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FED. CONV. FLÁVIO OLIVEIRA 

LUCAS
AUTOR :HIKMET CALIL JUNIOR
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ADVOGADO :JOSE  EDUARDO  SOARES  DE 
MAGALHAES

REU :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA  SÉTIMA  VARA  FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9701116054)

DESPACHO
Ao autor para efetuar o depósito em juízo da multa prevista no art. 488, 
II, do CPC, em 5 dias, mediante guia de depósito judicial, sob pena de 
extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista que o 
depósito  prévio  foi  realizado  mediante  instrumento  inadequado  à 
finalidade do art. 494 do CPC.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL 523862 2007.51.01.011949-1
Nº CNJ :0011949-08.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :DANIELLE  DE  ALEXANDRE 

LOURENCO E OUTROS
APELADO :MARIA REGINA DE JESUS COELHO 

DA ROCHA
ADVOGADO :MANOEL  CARLOS  MATTOS  DA 

SILVA E OUTRO
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200751010119491)

DESPACHO
Retifico  o  despacho  de  fl.  119,  determinando  o  sobrestamento  do 
presente feito e a baixa dos autos à Subsecretaria da Sétima Turma 
Especializada.
Rio de Janeiro, 27   de   outubro   de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 204689 2011.02.01.013100-5
Nº CNJ :0013100-44.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA 

E OUTRO
ADVOGADO :ALEXANDRE BRAGA E OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :TUTECIO  GOMES  DE  MELLO  E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9200177913)

DESPACHO
Intime-se a agravada (art. 527, V, do CPC).
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2000.02.01.051260-0
Nº CNJ :0051260-27.2000.4.02.0000
RELATOR :JUIZ FED. CONV. FLÁVIO OLIVEIRA 

LUCAS
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELANTE :JOAO BATISTA RIBEIRO E OUTROS
ADVOGADO :GERSON  LUCCHESI  BRITO  DE 

OLIVEIRA
APELADO :OS MESMOS
APELADO :SERGIO DA CONCEICAO
ADVOGADO :LOURENCO  BERNARDINO  DE 

SENNA
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 24A VARA-RJ
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9900157621)

DESPACHO
Considerando que o litisconsorte Sérgio da Conceição possui patrono 
distinto dos demais e que os autos foram retirados da Secretaria da 7ª 
Turma por estagiário que não lhe representa, deve lhe ser devolvido o 
prazo  para  recorrer  do  acórdão  de  fls.  473/477,  publicado  em 
07/10/2011.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS
Juiz Federal Convocado

IV - APELACAO CIVEL 523816 2007.51.01.010893-6
Nº CNJ :0010893-37.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :ALOYSIO DE FREITAS MATTOS
ADVOGADO :TAISSA  MEIRA  COELHO  ARRUDA 

ARAGAO E OUTROS
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :DANIELLE  DE  ALEXANDRE 

LOURENCO E OUTROS
APELADO :OS MESMOS
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200751010108936)

DESPACHO
Tendo em vista as decisões proferidas pelo Exmo. Sr. Ministro Dias 
Toffoli, nos autos dos Recursos Extraordinários nos 626307 e 591797, 
bem como  pelo  Exmo.  Sr.  Ministro  Gilmar  Mendes,  nos  autos  do 
Agravo  de  Instrumento  nº  754745,  determinando  a  suspensão  (ou 
sobrestamento) de todos os processos judiciais que discutem, em grau 
de  recurso,  o  pagamento  de  correção  monetária  dos  depósitos  em 
cadernetas  de  poupança  relativos  aos  Planos  Econômicos  Collor  I 
(valores não bloqueados), Bresser e Verão, determino o sobrestamento 
do presente feito e a baixa dos autos à Subsecretaria da Sétima Turma 
Especializada, para que fiquem arquivados até a decisão definitiva a 
ser proferida nos mencionados recursos. 
Publique-se. Intime-se.
Rio de Janeiro,   21    de outubro   de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal
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IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2010.51.01.010161-8
Nº CNJ :0010161-51.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :DANIELA  MEDEIROS  DE MIRANDA 

FREIRE E OUTROS
ADVOGADO :MELISSA ROCHA SOARES
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 6A VARA-RJ
ORIGEM :SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201051010101618)

DESPACHO
Baixem os autos à Vara de origem, para que se proceda ao juízo de 
admissibilidade do recurso de apelação de fls. 371/376.
                 Rio de Janeiro, 26  de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 529563 
2005.51.01.025375-7
Nº CNJ :0025375-58.2005.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
APELANTE :UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO - UERJ
ADVOGADO :CARLA  MARIA  COELHO  BRANCO 

(RJ060954) E OUTROS
APELADO :UNIAO FEDERAL
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 28A VARA-RJ
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200551010253757)

DESPACHO
Tendo em vista a Certidão de fls.  276, retornem os autos à Vara de 
origem.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.008397-7
Nº CNJ :0008397-70.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
AGRAVANTE :RENATO VILLABOIM NUNES DA 

ROCHA REP/ P/ EDUARDO 
VILLABOIM NUNES DA ROCHA

ADVOGADO :JACKSOHN GROSSMAN E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (9500032724)

DESPACHO
Manifestem-se os agravados sobre o Agravo Interno de fls. 124/133.
Publique-se.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013023-2
Nº CNJ :0013023-35.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
AGRAVANTE :CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - CAARJ

ADVOGADO :ROBERTO  CARDOSO  PONTES  DE 
MIRANDA FILHO E OUTROS

AGRAVADO :GRUPO  MEMORIAL 
ADMINISTRACAO  E PARTICIPACAL 
LTDA

ADVOGADO :CARLA  RENATA  PINTO 
MAGALHAES E OUTROS

ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (200851010175826)

DESPACHO
Ao Agravado. Após, ao MPF.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.013257-5
Nº CNJ :0013257-17.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
AGRAVADO :ATLAS TAXI AEREO LTDA
ADVOGADO :ROGERIO  DE  MIRANDA  TUBINO  E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201151010133200)

DESPACHO
Ao Agravado. Após, ao MPF.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.011892-0
Nº CNJ :0011892-25.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
AGRAVANTE :HAMILTON AZEVEDO REBELLO
ADVOGADO :JOSE  WILLIAM  DE  FREITAS 
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COUTINHO E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :3ª  VARA  FEDERAL  CÍVEL  DE 

VITÓRIA/ES (201150010001067)

DESPACHO
Ao Agravado. Após, ao MPF.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.015920-1
Nº CNJ :0015920-64.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
APELANTE :ALCICLA IND/ E COM/ S/A
ADVOGADO :JOANA  MARIA  DE  OLIVEIRA 

GUIMARAES  E OUTROS
APELADO :UNIAO  FEDERAL  /  FAZENDA 

NACIONAL
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200851010159201)

DESPACHO
Junte-se a petição protocolada sob o nº 2011081711.
Retifique-se a autuação, para fazer constar o nome do novo patrono da 
apelante na capa dos autos, conforme requerido.
Defiro o pedido de vista dos autos, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2009.02.01.017853-2
Nº CNJ :0017853-15.2009.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
AGRAVANTE :FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - 

FNS
PROCURADOR :CLAUDIA  NÓBREGA  DE  ANDRADE 

AMORIM
AGRAVADO :ROBERTO XAVIER E OUTROS
ADVOGADO :ANTONIO CARLOS MACEDO SILVA 

E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (9800603182)

DESPACHO
Diante  da  certidão  de  fl.  158,  regularizem  os  agravados  sua 
representação.
Após, retornem os autos conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

IV - APELACAO CIVEL  1997.51.01.016339-3
Nº CNJ :0016339-70.1997.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
APELANTE :LUIZ RODRIGUES FERREIRA - 

ESPOLIO
ADVOGADO :IEDA JULIATTI DE CARVALHO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :TUTECIO  GOMES  DE  MELLO  E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEXTA  VARA  FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9700163393)

DESPACHO
Desapensem-se  os  autos  da  cautelar  nº  1996.51.01.072890-2  dos 
presentes autos (ação principal), voltando a cautelar em conclusão.
Em seguida, remetam-se estes autos à Vara de origem, a fim de que 
seja feito o juízo de admissibilidade do recurso interposto pela parte 
autora  e  apreciado o pedido de devolução  de prazo formulado  pela 
CEF (fls. 725/726).
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2000.51.01.005081-2
Nº CNJ :0005081-58.2000.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
APELANTE :EDSON ACCIOLY DO NASCIMENTO 

JUNIOR
ADVOGADO :ACCACIO  MONTEIRO  BARROZO  E 

OUTROS
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :OCTAVIO  CAIO  MORA  Y  ARAUJO 

DE COUTO E SILVA E OUTROS
APELADO :OS MESMOS
ORIGEM :VIGÉSIMA  TERCEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200051010050812)

DESPACHO
Ante  o  tempo  decorrido,  defiro  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  para 
manifestação da CEF acerca do alegado às fls. 525/526.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

BOLETIM: 119495    

IV - APELACAO CIVEL  2006.51.01.017744-9
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CIA/ NACIONAL DE 
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ABASTECIMENTO - CONAB
ADVOGADO :DONES M. F. N. DA SILVA E OUTROS
APELADO :JOSE GABRIEL GOMES DIAS
ADVOGADO :NEWTON PINHEIRO DA SILVA
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(200651010177449)

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
1. Alegada a existência de omissão no Acórdão, e presentes os demais 
requisitos de admissibilidade do recurso de embargos de declaração, 
devem os mesmos ser conhecidos,  mas não havendo efetivamente  o 
alegado vício, e sim tentativa de usurpação do recurso adequado para 
atacar as conclusões do julgado, impõe-se o seu não provimento.
2.  Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2002.51.01.014090-1
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CIA/ NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO – CONAB
ADVOGADO :NEI CALDERON E OUTROS
APELADO :DISTRIBUIDORA CHOUPAL DE 

LEGUMES LTDA
ADVOGADO :VERA LUCIA MULINARI VIANNA E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200251010140901)

EMENTA
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. 
1.  Alegada  a  existência  de  contradição  no  Acórdão,  e  presentes  os 
demais  requisitos  de  admissibilidade  do  recurso  de  embargos  de 
declaração,  devem  os  mesmos  ser  conhecidos,  mas  não  havendo 
efetivamente o alegado vício, e sim tentativa de usurpação do recurso 
adequado para atacar as conclusões do julgado,  impõe-se o seu não 
provimento.
2. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2006.51.10.000300-0
Nº CNJ :0000300-53.2006.4.02.5110
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :ANDRE PIRES GODINHO E OUTROS
APELADO :GENILDA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO :JOSE CHAVES DE OLIVEIRA E 

OUTRO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DE MERITI (200651100003000)

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
PREQUESTIONAMENTO.
1. A decisão judicial não precisa, ritualisticamente, enfrentar, um a um, 
os  argumentos  desdobrados  pelas  partes,  bastando  que  analise  as 
questões  essenciais  à  fundamentação  do  decisum,  ou seja,  os  temas 
centrais, suficientes para embasar o julgado e para negar ou acolher, 
em substância, as teses e subteses levantadas pelas partes.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não autoriza o manejo 
dos  embargos  de  declaração,  sendo  imprescindível  a  demonstração 
inequívoca dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, não tendo sido 
apontada  qualquer  contradição,  obscuridade  ou  omissão  capazes  de 
autorizar a revisão do julgado.
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas:  Decide  a  7ª  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional 
Federal  da  Segunda  Região,  por  unanimidade,  negar provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.519947-0
Nº CNJ :0519947-33.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :CARLOS EDUARDO LEITE SABOYA 

E OUTROS
APELADO :ANTONIO CARLOS FERREIRA E 

OUTROS
ADVOGADO :SIBELE WALKIRIA LOPES LERNER 

HODARA E OUTRO
ORIGEM :VIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200851015199470)

EMENTA
FGTS. JUROS. TAXA PROGRESSIVA.
1.  De acordo com a jurisprudência pacífica  do STJ,  tem direito aos 
juros  progressivos  o  trabalhador  que  fez  a  opção  pelo  FGTS  na 
vigência da Lei 5.107/66 (STJ, REsp 852743/PE).
2.  Verifica-se  por  meio  das  cópias  da  CTPS de  alguns  dos  autores 
acostada ao autos, que as opções pelo regime do FGTS foram feitas em 
datas  anteriores  à  publicação  da  Lei  nº  5.705/71  e  quando  ainda 
vigorava a progressividade dos juros nos termos da Lei nº 5.107/66.
3.  A  CEF  comprovou  mediante  a  juntada  de  documentos  em  sua 
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apelação que dois  dos litisconsortes  tiveram suas respectivas  contas 
vinculadas remuneradas com a taxa progressiva de juros,  devendo o 
processo ser julgado improcedente em relação a ambos.
4. Com efeito, de acordo com o STJ, “é possível a juntada a posteriori 
de  documentos  com  a  apelação,  desde  que  tais  documentos  sejam 
acerca de fatos  já  alegados  ou para  contrapor-se  a  outros  fatos  que 
foram produzidos  nos  autos,  nos  termos  do  art.  397  do  Código  de 
Processo  Civil”  (AGA  200902179549).  Assim  sendo,  considerando 
ainda que os apelados tiveram a possibilidade de se manifestar sobre os 
documentos na apresentação de suas contrarrazões, devem os mesmos 
serem aceitos como prova.
5. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas:  Decidem  os  membros  da  7ª  Turma  Especializada  do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar parcial  
provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.009839-7
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :JOAO GUILHERME BAPTISTA 

JUNQUEIRA E OUTRO
ADVOGADO :JOSE GUILHERME SOUTO PEREIRA
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :ROBERTA MURATORI ATHAYDE E 

OUTROS
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200951010210430)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  IMPUGNAÇÃO  À 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.  AUTOS APARTADOS.  RECURSO 
DE APELAÇÃO. CABIMENTO.
1.  A  interposição  de  recurso  contra  decisão  que  viola  frontalmente 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desse TRF 
da  2ª  Região  enquadra-se  dentre  as  hipóteses  que  autorizam que  o 
Relator, por meio de decisão monocrática, a dar provimento ao recurso, 
nos termos do art. 557, §1º-A, do CPC.
2.  Deve  ser  mantida  a  decisão  agravada,  tendo  em  vista  que  o 
entendimento jurisprudencial  que prevalece é no sentido de que o a 
decisão  que  resolve  o  incidente  de  impugnação  do  deferimento  da 
gratuidade  de  justiça,  processada  em  autos  apartados,  desafia  a 
interposição de recurso de apelação.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 198439 2011.02.01.004283-5
Nº CNJ :0004283-88.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :EDUARDO DA CUNHA MONTEIRO
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
AGRAVADO :MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010029328)

EMENTA
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AGRAVO  INTERNO. 
INDEFERIMENTO  DE  LIMINAR.  SENTENÇA.  PERDA  DE 
OBJETO.
1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a 
antecipação dos efeitos  da tutela  perde o objeto com a prolação de 
sentença,  restando,  por  conseguinte,  prejudicado  o  presente  agravo 
interno.
2. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  não  conhecer  do 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 204098 2011.02.01.012216-8
Nº CNJ :0012216-15.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :EDICAR OTICA LTDA
ADVOGADO :ANTONIO PADUA PINTO NETO E 

OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :LEONARDO GONCALVES ALMEIDA 

E OUTROS
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200751010210251)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  GRATUIDADE  DE 
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1.  A  decisão  agravada  negou  seguimento  ao  recurso  porque  a  tese 
recursal  está em conflito  com a jurisprudência  dominante,  tal  como 
autorizado pelo disposto no art. 557, caput,  do CPC, eis que se entende 
que,  para  fazer  jus  ao  benefício  da  gratuidade  de  justiça,  a  pessoa 
jurídica  deve  comprovar,  concretamente,  sua  hipossuficiência 
econômica.
2.  O  documento  juntado  aos  autos  informa,  tão  somente,  que  a 
agravante  manteve  suas  atividades  paralisadas  no  período 
compreendido  entre  01.01.2010  e  31.12.2010,  não  indicando  que 
atualmente  mantém-se nessa situação.  Ademais,  ainda que tal  prova 
tivesse  sido  apresentada,  não  é  a  mesma  suficiente  para  ensejar  a 
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concessão da gratuidade  de justiça,  vez  que a  mera paralisação das 
atividades  de  uma  empresa  não  indica  a  insuficiência  de  bens 
necessária ao auferimento do benefício pretendido.
3. Quanto às demais alegações,  adotada como razão de decidir uma 
orientação que afaste  genericamente  os fundamentos do pedido,  não 
deve o juiz ser acaciano, enfrentando questões superadas.
             4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2010.51.01.000479-0
Nº CNJ :0000479-72.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :EUCLIDES LOPES DE ANDRADE 

NETTO
ADVOGADO :FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 11A VARA-RJ
ORIGEM :DÉCIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201051010004790)

EMENTA
ADMINISTRATIVO. MILITAR. DISPENSA DE INCORPORAÇÃO. 
ESTUDANTE DE MEDICINA.
1. Compete ao agravante demonstrar, inclusive, conforme o caso, para 
o provimento do agravo interno (art. 557, § 1º, do CPC), que as razões 
do recurso não estão em conflito com a jurisprudência dominante (art. 
557, caput), ou que a decisão recorrida não está em manifesta oposição 
com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou do STJ (art. 557, 
§ 1º-A), impugnações específicas quanto à aplicação do art. 557 e § 1º-
A do Código de Processo Civil.
2.  O  impetrante  foi  dispensado  da  incorporação  por  excesso  de 
contingente,  estando  fora  do  alcance  do  art.  4º,  caput,  da  Lei  nº 
5.292/67.
3. A Lei nº 12.336/10, de 26 de outubro de 2010, não é aplicável ao 
presente caso, eis que o autor foi instado a se apresentar para o serviço 
militar  em  13/01/2010,  antes,  portanto,  do  início  da  vigência  da 
referida lei.
4. Agravo inominado desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas:  Decidem  os  membros  da  7ª  Turma  Especializada  do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  negar 
provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 517919 
2008.51.01.022742-5
Nº CNJ :0022742-69.2008.4.02.5101
RELATOR :DES. FEDERAL LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO
PARTE 
AUTORA

:MARIANGELA LEAL DE ANDRADE

ADVOGADO :LUIS CESAR DE SOUSA GUIMARAES 
E OUTROS

PARTE RÉ :UNIAO FEDERAL
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 14ª VARA-RJ
ORIGEM :14ª VARA FEDERAL/RJ 

(2008.51.01.022742-5)

EMENTA
PENSÃO  DE EX-COMBATENTE.  ATRASADOS.  PRESCRIÇÃO. 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.  A propositura de mandado de segurança no qual foi reconhecido o 
direito à pensão, um ano depois do óbito, interrompeu a prescrição, que 
somente voltou a correr a partir do trânsito em julgado. Como menos 
de dois anos depois foi ajuizada a ação objetivando o pagamento dos 
atrasados, não ocorre a prescrição de qualquer parcela.
3.   Os atrasados devem ser corrigidos,  desde quando devida   cada 
parcela, de acordo com a Tabela de Precatórios da Justiça Federal, e os 
juros de mora devem incidir  desde a citação (art.  219 do CPC),  no 
percentual  de  6% ao  ano (artigo  1º-F da  Lei  n° 9.494/1997,  com a 
redação dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001).
4.  A  partir  de  30/6/2009,  data  de  entrada  em  vigor  da  Lei  nº 
11.960/2009, a correção monetária e os juros devem obedecer à nova 
redação do art.  1º-F da Lei  nº 9.494/97,  consoante entendimento do 
STF (AI-AgR 767094, Ricardo Lewandowski, j. em 02/12/2010; RE-
AgR  559445,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  j.  em 26.05.2009)  e  do  STJ 
(EREsp 1207197, j. em 18/05/2011).
5.  Remessa parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  decidem os  Membros  da 
Sétima  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª 
Região,  por  unanimidade,  dar  parcial  provimento à  remessa 
necessária, nos termos do voto do relator.
 Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 520648 
2008.51.02.002441-9
Nº CNJ :0002441-98.2008.4.02.5102
RELATOR :DES. FEDERAL LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO
PARTE 
AUTORA

:JOSEFA NASCIMENTO SENOS

ADVOGADO :KEILA DA SILVA AZEVEDO
PARTE RÉ :UNIAO FEDERAL
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 2ª VARA DE 

NITEROI-RJ
ORIGEM :2ª. VARA FEDERAL - NITEROI/RJ 

(2008.51.02.002441-9)

EMENTA
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO ENTRE PENSÃO ESPECIAL 
DE EX-COMBATENTE E PENSÃO CIVIL.  ADMISSIBILIDADE. 
ATRASADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
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1.  O Excelso Supremo Tribunal Federal admite a cumulação da pensão 
especial de ex-combatente (art. 53, II, do ADCT) com a aposentadoria 
estatutária,  ao  seu  ver  compreendida  na  expressão  benefícios 
previdenciários (cf. RE 236.902/DF e RE nº 483.101 AgR/RJ). A essa 
luz, por identidade de razões, deve-se considerar também cumulável a 
pensão especial com a pensão estatutária deixada pelo ex-combatente, 
sendo  devido,  portanto,  o  restabelecimento  da  pensão  civil  e  o 
pagamento  das  parcelas  anteriores  ao  quinquênio  da  propositura  da 
ação. 
2.   Os  atrasados  devem  ser  corrigidos,  desde  quando  devida  cada 
parcela, de acordo com a Tabela de Precatórios da Justiça Federal, e os 
juros de mora devem incidir  desde a citação (art.  219 do CPC),  no 
percentual  de  6% ao  ano (artigo  1º-F da  Lei  n° 9.494/1997,  com a 
redação dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001).
3.  A  partir  de  30/6/2009,  data  de  entrada  em  vigor  da  Lei  nº 
11.960/2009, a correção monetária e os juros devem obedecer à nova 
redação do art.  1º-F da Lei  nº 9.494/97,  consoante entendimento do 
STF (AI-AgR 767094, Ricardo Lewandowski, j. em 02/12/2010; RE-
AgR  559445,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  j.  em 26.05.2009)  e  do  STJ 
(EREsp 1207197, j. em 18/05/2011).
4.   Agravo retido não conhecido; remessa parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  decidem os  Membros  da 
Sétima  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª 
Região, por unanimidade, não conhecer do agravo retido e dar parcial 
provimento à remessa necessária, nos termos do voto do relator.
 Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 483017 2009.51.01.024779-9
Nº CNJ :0024779-35.2009.4.02.5101
RELATOR :DES. FEDERAL LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :MARIA HELENA DA CONCEICAO
ADVOGADO :LUCI DE JESUS PINTO E OUTROS
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :17ª VARA FEDERAL/RJ 

(2009.51.01.024779-9)

EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. 
1.  Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que sem apreciar o 
pedido  de  produção  de  provas  feito  por  ambas  as  partes  julgou 
improcedente o pedido com fundamento no art. 333, I, do CPC, pois 
neste  caso há cerceamento  de defesa  (STJ,  3ª  T.  AgRg no Resp nº 
1232862/SP, DJe de 01.08.2011).
2. No caso, a Autora pediu na inicial que fosse apresentada cópia do 
processo administrativo de revisão de pensão e a União protestou pela 
juntada das informações que haviam sido solicitadas ao órgão pagador.
  Apelação da Autora provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  decidem os  Membros  da 
Sétima  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª 
Região, por unanimidade,  dar  provimento à apelação, nos termos do 
voto do relator.
 Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 498899 2008.51.01.017632-6
Nº CNJ :0017632-89.2008.4.02.5101
RELATOR :DES. FEDERAL LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :VERA LUCIA DA SILVA LIMA
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :29ª VARA FEDERAL/RJ 

(2008.51.01.017632-6)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  DA  RÉ. 
IMPROCEDÊNCIA  LIMINAR  COM  RELAÇÃO  A  TERCEIRO. 
INEXISTÊNCIA.
1. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da União 
e julgou improcedente o pedido,  liminarmente  (art.  285-A do CPC), 
com relação à FUNASA, que não foi indicada como parte na petição 
inicial nem, por conseguinte, citada, não integrando – passe o truísmo – 
a relação processual.
 2. Assim, em atenção ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do 
CPC), não havendo demanda em face da FUNASA, a rigor não existe 
processo nem julgamento de mérito com relação a ela.
3.  Dessa  forma,  reconhecida  a  ilegitimidade  da  única  ré,  deve  ser 
extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC).
4. Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  dar  parcial  
provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.02.000303-9
Nº CNJ :0000303-61.2008.4.02.5102
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :PERY BARBOSA DO NASCIMENTO 

MONROY E OUTROS
APELADO :MAIRA LACERDA SANTAFE
ADVOGADO :BRUNO DIAS DOS SANTOS E 

OUTROS
ORIGEM :2A. VARA FEDERAL - NITEROI/RJ 

(200851020003039)

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
PREQUESTIONAMENTO.
1. A decisão judicial não precisa, ritualisticamente, enfrentar, um a um, 
os  argumentos  desdobrados  pelas  partes,  bastando  que  analise  as 
questões  essenciais  à  fundamentação  do  decisum,  ou seja,  os  temas 
centrais, suficientes para embasar o julgado e para negar ou acolher, 
em substância, as teses e subteses levantadas pelas partes.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não autoriza o manejo 
dos  embargos  de  declaração,  sendo  imprescindível  a  demonstração 
inequívoca dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, não tendo sido 
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apontada  qualquer  contradição,  obscuridade  ou  omissão  capazes  de 
autorizar a revisão do julgado.
3. Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas:  Decide  a  7ª  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional 
Federal  da  Segunda  Região,  por  unanimidade,  negar provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2002.51.01.004386-5
Nº CNJ :0004386-36.2002.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :MARIA ANTONIA DOS SANTOS 

BAPTISTA
ADVOGADO :NELSON HALIM KAMEL E OUTRO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :CONSUELO CESAR DE O. DRISANG 

E OUTROS
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200251010043865)

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
1.  Os  embargos  de  declaração  são  recurso  de  fundamentação 
vinculada,  consoante  art. 535,  I  e  II,  do  CPC.  Não se  conhece  dos 
embargos declaratórios que não apontam, de forma concreta e definida, 
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
2. Embargos declaratórios não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas:  Decide  a  7ª  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional 
Federal  da  Segunda  Região,  por  unanimidade,  não  conhecer  do 
recurso, nos termos do voto do relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 518484 2009.51.01.025856-6
Nº CNJ :0025856-79.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

PINTO
ADVOGADO :MONICA SALES CABRAL
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :1A. VARA FEDERAL - NITEROI/RJ 

(200951010258566)

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA 
DECIDIDA.
1. Não se prestam os embargos de declaração a reexame da matéria 

decidida,  ainda  que  a  título  de  mero  prequestionamento.  Objetivam 
tão-somente sanar omissão, obscuridade ou contradição, o que inexiste 
no acórdão embargado.
2. A decisão judicial não precisa, ritualisticamente, enfrentar, um a um, 
os  argumentos  desdobrados  pelas  partes,  bastando  que  analise  as 
questões  essenciais  à  fundamentação  do  decisum,  ou seja,  os  temas 
centrais, suficientes para embasar o julgado e para negar ou acolher, 
em substância, as teses e subteses levantadas pelas partes.
3. Embargos de declaração improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

BOLETIM: 119499    

XLVII - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA  2011.02.01.014896-0
Nº CNJ :0014896-70.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
REQUERENTE :VANDERLEY MARTINS DE BRITO
ADVOGADO :ALEXANDRE  DODSWORTH 

BORDALLO E OUTROS
REQUERIDO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  TERCEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010086026)

DECISÃO
Trata-se  de medida cautelar,  com pedido de liminar  inaudita altera 
parte,  ajuizada  por  VANDERLEY  MARTINS  DE  BRITO, 
objetivando a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, recebida 
no  duplo  efeito,  interposta  nos  autos  do  mandado  de  segurança  n.º 
2011.51.01.008602-6,  impetrado  contra  ato  do  Superintendente 
Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro – SR/
DPF/RJ.
Salienta que o Juízo  a quo indeferiu o pedido liminar, por entender 
aplicável à espécie a Lei n.º 8.112/90, sendo certo que o indeferimento 
causou graves  danos ao autor,  na  medida  em que sofreu,  de  forma 
imediata, o primeiro desconto em seus vencimentos, na ordem de R$ 
1.969,98.  Dessa forma, interpôs agravo de instrumento, no qual foi 
deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a 
suspensão dos descontos nos vencimentos do autor.  Entretanto, antes 
do julgamento do mérito do agravo, foi proferida sentença denegatória 
da segurança, razão pela qual foi negado seguimento ao recurso, por 
perda  de objeto.   Destaca  que,  “o MM.  Juízo de  primeiro grau  de  
jurisdição,  antes  mesmo da  interposição  do  recurso  de  apelo  pelo  
autor, decidiu por oficiar de forma urgente o Ilustríssimo Delegado de  
Polícia  Federal  Superintendente  Regional  no  Estado  do  Rio  de 
Janeiro,  comunicando  a  denegação  da  segurança,  tendo,  naquela  
oportunidade, instruído o ofício com a cópia integral da sentença” (fls. 
08/09) e, em decorrência disso, “o Departamento de Polícia Federal  
entrou em contato telefônico com o autor, tendo lhe comunicado que 
os descontos em seus vencimentos voltariam a ocorrer em razão da  
denegação da segurança” (fl. 10).
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Alega que “ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da  
medida encontram-se devidamente preenchidos, uma vez que o risco  
de lesão grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de o  
autor sofrer indevidamente descontos em seus vencimentos, tornando-
se imperioso o deferimento da liminar para que não se torne inútil o 
pronunciamento final a seu favor” (fl. 11).
Enumera, ainda, as razões de fato e de direito do pedido ad cautelam: a 
nulidade da decisão administrativa por falta de fundamentação; que o 
ato impugnado, que determina a reposição dos vencimentos percebidos 
pelo autor, através de descontos na folha de pagamento, no período de 
desincompatibilização  imposto  por  lei,  constitui  ilegalidade  a  ser 
reparada pela via do mandado de segurança; ainda que o pagamento 
fosse  indevido,  corresponderia  a  erro  praticado  pela  administração 
pública, não imputável ao autor.  
Requer,  por  fim,  seja  concedida medida  liminar,  “no sentido de se 
atribuir efeito suspensivo ativo, concernente a antecipação de tutela  
recursal  para  se  determinar  que  a  autoridade  ré  se  abstenha  de  
continuar a promover descontos nos vencimentos do autor até o final  
do  julgamento  do  apelo”  e,  “ao  final,  seja  julgada  procedente  a  
presente ação cautelar, no sentido de determinar que a autoridade ré,  
definitivamente, se abstenha de continuar a promover descontos nos  
vencimentos do autor até o final do julgamento do apelo” (fls. 20/21).
É o breve relato.  Decido.
O  objeto  da  ação  principal  (mandado  de  segurança  n.º 
2011.51.01.008602-6)  é  a  suspensão  dos  efeitos  da  decisão 
administrativa que determinou descontos nos vencimentos percebidos 
pelo impetrante percebidos no período de 05/06/2008 até 10 dias após 
as  eleições  de  2008,  período  esse  em  que  deveria  haver  a 
desincompatibilização das funções.
O propósito da tutela cautelar é coibir situações de perigo que possam 
comprometer a eficácia e a utilidade do processo principal. Enquanto 
este  busca  assegurar  o  direito  da  parte,  o  cautelar  visa  garantir 
unicamente que o processo principal alcance um resultado útil.
A  tutela  cautelar  é  sempre  fundamentada  na  urgência  e  tem como 
características  a  referibilidade  em relação ao  processo principal  e  a 
temporaneidade.
Os requisitos da cautelar são o fumus boni iuris (cognição superficial) e 
o periculum in mora (Art. 801, IV, do CPC). 
In  casu,  encontrando-se  o  mandado  de  segurança  n.º 
2011.51.01.008602-6 ainda em fase recursal, e diante dos fundamentos 
da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento 
n.º  2011.02.01.008453-3,  onde  destaquei  que  “as  atribuições  do 
agravante, Delegado de Polícia Federal, ocupando, à época, a função  
de Chefe da Interpol no Estado do Rio de Janeiro, não se restringiam  
ao Município do Rio de Janeiro, mas abrangiam todo o Estado do Rio  
de  Janeiro,  inclusive  o  Município  de  São  Gonçalo,  no  qual  era  
candidato à Vice-Prefeito, sendo aplicável, ao que tudo indica, o art.  
1o, inciso IV, alínea c, da LC 64/90” (fl. 153), presente encontra-se o 
fumus boni iuris, pela possibilidade de vitória no recurso de apelação 
interposto  da  sentença  denegatória  da  segurança  (fls.  167/176).   A 
propósito,  vale  conferir  os  fundamentos  do  decisum  que  deferiu  a 
antecipação  da  tutela  recursal,  para  determinar  a  suspensão  dos 
descontos nos vencimentos do agravante, ora requerente (fls. 150/155), 
os quais se aplicam para o deferimento da presente medida liminar:
“(...) 
A  Lei  Complementar  Federal  nº.  64,  de  18  de  maio  de  1990,  que 
estabelece,  de  acordo com o art.  14,  §  9º,  da  Constituição Federal, 
casos  de  inelegibilidade  e  os  prazos  de  sua  concessão,  além  de 
determinar outras providências, trata, em seu art. 1º, inciso II, alínea l, 
c/c o inciso IV, alínea c, ainda c/c o inciso VII, alínea b, dos prazos de 
desincompatibilização  da  autoridade  policial,  civil  ou  militar,  nos 
seguintes termos, litteris:
“Art. 1º. São inelegíveis:
…………………………………………………………………………………

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:
…………………………………………………………………………………
l)  os  que,  servidores  públicos,  estatutários  ou  não,  dos  órgãos  ou  
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados,  
do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das  
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três)  
meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus 
vencimentos integrais;
…………………………………………………………………………………
IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:
…………………………………………………………………………
c)  as  autoridades  policiais,  civis  ou  militares,  com  exercício  no  
Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;
…………………………………………………………………………………
VII – para a Câmara Municipal:
…………………………………………………………………………………
b) em cada Município,  os  inelegíveis  para os  cargos de Prefeito  e  
Vice-Prefeito,  observado  o  prazo  de  6  (meses)  para  
desincompatibilização.”
A lei especifica alguns servidores, destinando-se-lhes atenção especial 
e prazos diversos, frente à importância das funções por eles exercidas, 
dentre  os  quais  estão  inseridas  as  autoridades  policiais,  civis  ou 
militares. Para estes, portanto, os prazos de desincompatibilização para 
concorrerem  aos  cargos  de  vereador,  prefeito  ou  vice-prefeito,  no 
município em que estão servindo, são de seis meses para o primeiro e 
de quatro meses para o segundo e terceiro.
Destarte,  para  desincompatibilizar-se,  a  autoridade  policial,  civil  ou 
militar, que deseja disputar o cargo de vice-prefeito no município onde 
exerce o seu mister, deverá afastar-se de suas funções até quatro meses 
antes  do  pleito,  ficando-lhe,  além de  sua  elegibilidade,  garantido  o 
direito à percepção de seus vencimentos integrais.
Sublinhe-se, portanto,  que a necessidade de afastamento do servidor 
público para garantir-lhe a elegibilidade está ligada,  sem sombra de 
dúvidas,  à  sua  atuação  profissional  no  município  a  que  pretende 
concorrer.  Ou seja, o fato de estar o servidor  lotado em município 
diverso  daquele  em  que  é  candidato,  leva,  a  contrario  sensu,  ao 
entendimento da inexistência de inelegibilidade, e, por conseqüência, à 
desnecessidade de desincompatibilização. 
A citada lei complementar, ao referir-se à autoridade policial, fê-lo de 
forma técnica, ou seja, restringiu naquela locução apenas os ocupantes 
de funções de comando na atividade policial, isto é, que tenham poder 
de decisão administrativo-policial.
In  casu,  as  atribuições  do  agravante,  Delegado  de  Polícia  Federal, 
ocupando, à época, a função de Chefe da Interpol no Estado do Rio de 
Janeiro,  não  se  restringiam  ao  Município  do  Rio  de  Janeiro,  mas 
abrangiam todo o Estado do Rio de Janeiro, inclusive o Município de 
São Gonçalo, no qual era candidato a Vice-Prefeito, sendo aplicável, 
ao que tudo indica, o art. 1º, inciso IV, alínea c, da LC 64/90.
Por  outro  lado,  a  Lei  nº.  8.112/90,  o  Estatuto  dos  Funcionários 
Públicos Civis da União e de suas Autarquias e Fundações Públicas 
Federais,  em seu  art.  86,  §§1o e  2o,  trata  da  licença  para  atividade 
política, nestes termos, litteris:
“Art. 86.  O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante  
o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária,  
como  candidato  a  cargo  eletivo,  e  a  véspera  do  registro  de  sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral. 
§  1o  O  servidor  candidato  a  cargo  eletivo  na  localidade  onde  
desempenha  suas  funções  e  que  exerça  cargo  de  direção,  chefia,  
assessoramento,  arrecadação ou  fiscalização,  dele  será  afastado,  a 
partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a 
Justiça Eleitoral,  até o décimo dia seguinte ao do pleito.  (Redação  
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 2o  A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte  
ao  da  eleição,  o  servidor  fará  jus  à  licença,  assegurados  os  
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vencimentos  do cargo efetivo,  somente  pelo período de três  meses.  
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).”
Depreende-se  dos  excertos  do  texto  da  lei  transcritos  que  há  um 
aparente conflito entre aqueles dispositivos e os da Lei Complementar 
Federal nº. 64/90, devendo prevalecer, em exame perfunctório, quanto 
ao  prazo  e  remuneração,  o  previsto  na  lei  complementar  federal 
supramencionada.
Com efeito, a LC 64/90 e a Lei 8.112/90 tratam de situações distintas. 
A primeira, cuidando especificamente de inelegibilidade, disciplina o 
afastamento obrigatório  do servidor  público,  civil  ou militar,  de seu 
cargo ou função, exigindo-se a sua desincompatibilização, dentro dos 
prazos respectivos, sob pena de torná-lo inelegível para o pleito, o que, 
em princípio,  parece ser a  hipótese  do agravante;  o segundo dispõe 
sobre o licenciamento facultativo do servidor público, civil e efetivo, 
que não está obrigado a se afastar, ou seja, que não está vinculado às 
regras  de  desincompatibilização,  mas  que  pode,  para  dedicar-se  à 
atividade política, licenciar-se e resguardar a remuneração em período 
que permeia o registro de sua candidatura e o décimo dia seguinte à 
eleição.
O  periculum  in  mora resta  caracterizado,  na  medida  em  que  o 
agravante já sofreu desconto em seu contracheque (verba de natureza 
alimentar).
Isto posto,
Defiro a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para 
determinar  a  suspensão  dos  descontos  nos  vencimentos  do  ora 
agravante, nos termos da fundamentação.
Comunique-se ao juízo a quo.
Intime-se o agravado, nos termos do art. 527, inciso V, do CPC.
Ao Ministério Público Federal.
P. I.”
Presente também o periculum in mora, que decorre da possibilidade de 
o  requerente  sofrer  descontos  em  seus  vencimentos,  tornando-se 
necessário  o  deferimento  da  liminar  para  que  não  se  torne  inútil 
eventual pronunciamento final a seu favor.
Com efeito,  visando o provimento cautelar garantir  a efetividade  de 
decisão  judicial  no  processo  principal,  que  no  caso  sub  examen 
encontra-se pendente de decisão de julgamento em recurso de apelação 
interposto da sentença denegatória da segurança, e recebido no duplo 
efeito, e existindo a probabilidade de sucesso, face a plausibilidade do 
direito  invocado,  terá  o  requerente  sofrido  dano  irreparável  ou  de 
difícil reparação, ante o decurso do tempo até o julgamento final.
Presentes, assim, os requisitos imprescindíveis à sua concessão, impõe-
se o deferimento da liminar requerida.
Isto posto,
Concedo a liminar, determinando que o Superintendente Regional do 
Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro – SR/DPF/RJ se 
abstenha de promover descontos nos vencimentos do requerente até o 
julgamento  do  apelo  nos  autos  do  mandado  de  segurança  n.º 
2011.51.01.008602-6, nos termos da fundamentação supra. 
Comunique-se ao juízo a quo.
Cite-se o requerido para, querendo, responder à presente ação.
Após, ao Ministério Público Federal.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

IV - APELACAO CIVEL  1997.51.01.073220-0
Nº CNJ :0073220-67.1997.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
APELANTE :FELISBERTO CERQUEIRA DE JESUS 

FILHO E OUTROS
ADVOGADO :MARIA  DAS  GRACAS  CORREIA 

LIMA DE ANDRADE E OUTROS
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MARCIO  LUIZ  DE  CAMPOS 

MATHIAS E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA  OITAVA  VARA  FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9700732207)

DECISÃO
Homologo,  para  que  produza  seus  efeitos  legais,  a  renúncia 
manifestada  à  fl.  845,  em relação  ao  autor  Felisberto  Cerqueira  de 
Jesus Filho, na forma prevista no art. 269, inciso V, do CPC.
Tendo  em  vista  que  a  apelação  interposta  às  fls.  787/800  restou 
prejudicada,  preclusa a  presente  decisão,  certifique-se  o  trânsito  em 
julgado e baixem os autos ao Juízo de Origem.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

XLVII - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA  2007.02.01.010843-0
Nº CNJ :0010843-85.2007.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
REQUERENTE :CROLL EMPREENDIMENTOS 

COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO :HUMBERTO  DE  MATOS  MAIOLI  E 

OUTRO
REQUERIDO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :QUARTA  VARA  FEDERAL  DE 

VOLTA REDONDA (200651040022675)

DECISÃO
Trata-se  de  medida  cautelar  interposta  por  CROLL 
EMPREENDIMENTOS  COMERCIAIS  E  SERVIÇOS  LTDA 
objetivando a suspensão do processo administrativo instaurado contra o 
requerente,  bem  como  de  qualquer  ato  ou  determinação  de 
encerramento  de  serviços  prestados  por  esta  junto  à  Prefeitura 
Municipal de Angra dos Reis.
A presente medida cautelar foi distribuída por dependência à apelação 
no mandado de segurança nº 2006.51.04.002267-5.
Percebe-se, todavia, às fls. 186/190 do processo principal que este já 
foi  julgado,  tendo  a  eminente  Desembargadora  Salete  Maccaloz, 
negado seguimento ao apelo.  Devidamente intimado,  o apelante não 
recorreu.
A  eficácia  da  medida  liminar  é  temporária.  Esta  possui  natureza 
acessória e provisória, enquanto no aguardo de solução de prestação 
jurisdicional  cognitiva  e  executória,  que  é  o  processo  principal. 
Portanto, a ausência deste, ou a sua extinção, motiva a perda da função 
da cautelar, restando a mesma prejudicada, nos termos do art. 808, III, 
do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR.  TRÂNSITO  EM 
JULGADO  DA  AÇÃO  PRINCIPAL.  PERDA  DO  OBJETO.  1.  É 
pacífico no STJ o entendimento de que não há como se perpetuar o 
processo cautelar quando a ação principal transita em julgado, gerando 
a  perda  do  objeto  da  lide  acautelatória.  2.  Agravo  Regimental  não 
provido.”
(AGA 200901267421, HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA, 
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DJE DATA:19/05/2010.)
“AGRAVO  REGIMENTAL.  MEDIDA  CAUTELAR. 
JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE 
OBJETO. 1. Tendo em conta o julgamento definitivo da ação principal, 
não obstante inexistir o respectivo trânsito em julgado, resta esgotado o 
ofício  jurisdicional  desta  Seção e  prejudicada  a  medida  cautelar.  2. 
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(AGRMC  200702201072,  PAULO  GALLOTTI  -  TERCEIRA 
SEÇÃO, DJE DATA:21/05/2009.)
“PROCESSUAL  CIVIL  –  RECURSO  ESPECIAL  –  MEDIDA 
CAUTELAR  –  JULGAMENTO  DEFINITIVO  DA  AÇÃO 
PRINCIPAL  –  PERDA  DE  OBJETO  –  RECURSO  ESPECIAL 
PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 796 do CPC, a cautelar é sempre dependente do 
processo principal.
2. Decidida a ação principal, nada mais há que ser dirimido no recurso 
especial  interposto em sede de cautelar,  ante à perda de seu objeto. 
Precedentes.
3. Recurso especial prejudicado.”
(STJ  -  RESP  -  Processo:  200500247868  UF:  RJ  Órgão 
Julgador:SEGUNDATURMA Data da decisão: 20/09/2007 – Relatora: 
Ministra Eliana Calmon)
“PROCESSUAL CIVIL  –  MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – 
APELAÇÃO – JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO.
1. O recurso especial combate o acórdão que extinguiu, sem resolução 
do mérito, ação cautelar incidental aforada, com base no art. 800 do 
CPC, objetivando atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em 
sede de mandado de segurança.
2.  Consoante  noticia  a  própria  recorrente  (fl.  339),  o  recurso  de 
apelação  foi  julgado,  tendo  sido  interpostos  recursos  especial  e 
extraordinário  pela  Fazenda  Pública  do  Estado  de  São  Paulo.  A 
resolução  do  mérito,  ao  final,  por  acórdão,  esgotou  a  finalidade  da 
medida cautelar incidental.
3. Esvaziou-se, portanto, o mérito recursal pela perda superveniente do 
interesse.
Recurso especial prejudicado.”
(REsp  702.904/SP,  Rel.  Ministro   HUMBERTO  MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 29/11/2006 p. 187)
“MEDIDA  CAUTELAR.  PROCESSUAL  CIVIL.  EFEITO 
SUSPENSIVO.  JULGAMENTO  DO  RECURSO.  PERDA  DE 
OBJETO.  1.  O  autor  pretende,  via  medida  cautelar  incidental,  a 
concessão de efeito  suspensivo  ao agravo  regimental  interposto nos 
autos da ação principal, já julgado. 2. Exaurimento da competência da 
6ª Turma no que tange ao mérito do agravo regimental. Não há que se 
cogitar o seguimento desta medida cautelar, cuja eficácia se perde com 
a extinção do processo principal.  Precedentes do STJ. 3. Ademais, a 
medida cautelar tem por finalidade assegurar a eficácia do resultado do 
processo  principal,  fazendo-se  necessário,  para  a  sua  concessão,  a 
presença simultânea do fumus boni juris e do periculum in mora; o que 
não se  vislumbra  na espécie.  4.  Nos termos do art.  796 do CPC, a 
medida cautelar é sempre dependente do processo principal. Assim, o 
julgamento do agravo regimental implica na perda de objeto da medida 
cautelar  incidentalmente  ajuizada  para  atribuir  efeito  suspensivo  ao 
referido recurso (art. 808, inc. III,  do CPC). 5. Extinção do processo, 
sem julgamento  do mérito.  Ônus sucumbenciais  a  serem suportados 
pelo  autor.”
(MCI  200802010208131,  Desembargador  Federal  GUILHERME 
CALMON  NOGUEIRA  DA  GAMA,  TRF2  -  SEXTA  TURMA 
ESPECIALIZADA, DJU - Data::29/09/2009 - Página::148.)
Isto posto,
Declaro extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 
inciso VI do artigo 267 do Código de Processo Civil.
Transitada  em julgado  esta  decisão,  arquivem-se  os  autos,  após  as 
anotações de estilo.

P. I.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014240-4
Nº CNJ :0014240-16.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ 

ANTONIO NEIVA
AGRAVANTE :ANA MARIA FREITAS ALMADA E 

OUTRO
ADVOGADO :DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :HENRIQUE  REZENDE  DE 

ALBUQUERQUE CESAR
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201051010165256)

DECISÃO
Trata-se de agravo  de instrumento interposto por Ana Maria Freitas 
Almada  e  Cristiano  de  Oliveira  Almeida,  contra  provimento 
jurisdicional do MM. Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que 
considerou  ter  havido  perda  do  objeto  dos  embargos  de  declaração 
opostos  pelos  ora  recorrentes,  ante  a  efetivação  da  reintegração  de 
posse.
Referem-se os  agravantes,  em síntese,  à  essencialidade do  direito  à 
moradia,  à  função  social  da  posse  e  ao  princípio  da  dignidade  da 
pessoa humana. Aduzem que o caráter ilícito da ocupação do imóvel 
exclui-se porque este estava absolutamente abandonado.
Alegam estarem preenchidos os requisitos para obtenção da concessão 
de uso especial para fins de moradia, pois, além de terem residido no 
cômodo em questão por mais de cinco anos, em posse ininterrupta e 
pacífica, não têm posse de outro imóvel. Ademais, se trata de imóvel 
urbano  cuja  área  construída  e  ocupada  não  ultrapassa  o  limite  de 
250m².
É o breve relato. Decido.
A partir da análise da decisão impugnada por meio de Embargos de 
Declaração,  me  parece  que  o  pedido  elaborado  pelos  réus  em  sua 
petição que objetivara a suspensão da liminar de reintegração de posse 
(fls. 122/135) não fora apreciado pelo Juízo  a quo. Assim, a decisão 
seria  extra  petita,  visto  que  apreciou  pedido  diverso  do  que  o 
formulado, o que imporia a sua anulação.
Com efeito, o pedido envolveu a obtenção do título de concessão de 
uso especial para fins de moradia, que, segundo o artigo 6º da Medida 
Provisória 2.220/2001, pode ser obtido pela via judicial.
A  decisão,  no  entanto,  julgou  improcedente  o  pedido,  entendendo 
tratar-se de ação na qual se discute a ocorrência ou não de usucapião. 
Dessa  forma,  nem  sequer  apreciou  se  se  configuravam  in  casu os 
requisitos necessários para que os réus pudessem obter o mencionado 
título.
No entanto, por ora, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos 
da tutela recursal, eis que, como já houve a efetivação da reintegração 
de  posse,  inexiste  situação  de  risco  que  exija  provimento  inaudita 
altera parte. 
Vale consignar, entretanto, que eventual nulidade da decisão referida 
será apreciada quando do julgamento do agravo de instrumento, depois 
do processamento dos autos.
Intime-se o agravado nos termos do art. 527, V, do CPC.
Após, ao MPF.
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Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator

BOLETIM: 119504    

IV - APELACAO CIVEL 502165 2010.51.01.006164-5
Nº CNJ :0006164-60.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :EVANDRO DE MELO SANTOS
ADVOGADO :ADRIANO PEREIRA ANUNCIACAO E 

OUTROS
APELADO :FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – 

FUNASA
PROCURADOR :MARIO ROBERTO BARBOZA BRUM
ORIGEM :DÉCIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201051010061645)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL.  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1.  O deferimento  do benefício  da gratuidade de justiça não afasta a 
condenação nos ônus da sucumbência da parte beneficiária vencida no 
processo,  que  estará  obrigada  ao  respectivo  pagamento,  desde  que 
possa fazê-lo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, dentro no 
lapso prescricional de 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em 
julgado da sentença (art. 12 da Lei 1.060/50)
2. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2010.51.01.005794-0
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DA 5ª REGIAO
ADVOGADO :PAULO HENRIQUE TELES 

FAGUNDES E OUTROS
APELADO :ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :MARIANA DE SOUSA CARVALHO
ORIGEM :VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(201051010057940)

EMENTA
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA  MILITAR. 

PSICÓLOGO. LIMITES DE ALTURA E IDADE.
1.  Não  existe  ilegalidade  no  estabelecimento  de  limites  de  altura  e 
idade  para  ingresso  no  serviço  militar,  desde  que  tais  exigências 
encontrem previsão em lei formal, que, no caso da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, consistem nas Leis Estaduais nºs 441/1981, 
1.032/1986  e  5.630/2009.  A  unidade  militar  deve  se  sobrepor  à 
natureza da atividade exercida pelo militar, na medida em que, mesmo 
os  profissionais  da  saúde  que  integram  os  quadros  das  Polícias 
Militares dos Estados ou das Forças Armadas, são, em última análise, 
servidores militares, sujeitos a princípios e regramento próprios, razão 
pela qual o estabelecimento de requisitos diferenciados para o ingresso 
na carreira, a depender da atividade a ser exercida, revela-se atentatório 
ao princípio da isonomia.
2.  Tendo  em  vista  que  o  concurso  cujo  edital  é  impugnado  já  se 
encerrou,  eventual  provimento  favorável  ao  apelante  se  mostraria 
prejudicial ao interesse público.
3. Recurso e remessa necessária considerada realizada improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso e à remessa necessária considerada realizada, na forma do voto 
do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 477525 2007.51.01.029305-3
Nº CNJ :0029305-16.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :JOAO ALFREDO CROSSETTI
ADVOGADO :EVANDRO SOUTO MAIOR
ORIGEM :DÉCIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200751010293053)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.  JUROS DA 
MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.  O  STF  posicionou-se  no  sentido  de  que  o  art.  1°-F  da  Lei  n
° 9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Medida  Provisória 
2.180-35/2001, em razão de seu conteúdo de direito processual, aplica-
se aos processos em curso a partir de sua vigência. O mesmo raciocínio 
se aplica para a Lei n° 11.960/2009 que recentemente alterou a redação 
do mencionado dispositivo.
2.  Em razão deste entendimento,  o Superior Tribunal de Justiça,  no 
julgamento  dos  embargos  de  divergência  no  recurso  especial  nº 
1207197, em sessão de 18/05/2011, reviu seu posicionamento acerca 
da eficácia da alteração em questão, adotado no julgamento do recurso 
especial  nº 1086944/SP,  pela  3ª  Seção,  Rel.  Min.  Maria  Thereza de 
Assis Moura, DJ de 04.05.2009, pela sistemática do artigo 543-C do 
CPC.
3.  Em  relação  ao  período  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Medida 
Provisória  n° 2.180-35/2001,  consoante entendimento jurisprudencial 
tranquilo, aplica-se o disposto no art.  3º  do Decreto-Lei nº 2.322/87 
para  as  causas  que  envolvam  créditos  de  natureza  alimentar, 
independentemente  do  regime  de  contratação,  se  estatutário  ou 
celetista.
4. Nas hipóteses em que não há condenação, ainda que vencedora a 
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Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 20, § 4º, do CPC, devendo 
ser  fixada  a  verba  sucumbencial  consoante  apreciação eqüitativa  do 
juiz, admitindo-se, pela praxe jurisprudencial, a adoção de percentual 
sobre  o  valor  atribuído  à  causa.  Precedentes  do  STJ  (ERESP 
747013/MG e ERESP.  
5. Apelação parcialmente provida e recurso adesivo improvido.
ACÓRDÃO
 Vistos,  relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  dar  parcial  
provimento  à  apelação  e  negar  provimento  ao  recurso  adesivo,  na 
forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 527934 2009.50.01.004934-3
Nº CNJ :0004934-26.2009.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - 

FUNASA
PROCURADOR :LEONARDO QUEIROZ BRINGHENTI
APELADO :THEREZINHA DE JESUS BROSTEL 

CORREA BORBA
ADVOGADO :ANGELO RICARDO LATORRACA E 

OUTRO
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (200950010049343)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DA MORA. 
1. O agravo retido não deve ser conhecido por falta de interesse, pois o 
seu mérito se confunde com a apelação. 
2. A sentença recorrida não é  extra petita,  pois versa apenas sobre as 
matérias objeto dos embargos à execução opostos pela ora recorrente.
3.  Em  relação  ao  período  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Medida 
Provisória  n° 2.180-35/2001,  consoante entendimento jurisprudencial 
tranquilo, aplica-se o disposto no art.  3º  do Decreto-Lei nº 2.322/87 
para  as  causas  que  envolvam  créditos  de  natureza  alimentar, 
independentemente  do  regime  de  contratação,  se  estatutário  ou 
celetista.
4.  O  STF  posicionou-se  no  sentido  de  que  o  art.  1°-F  da  Lei  n
° 9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Medida  Provisória 
2.180-35/2001, em razão de seu conteúdo de direito processual, aplica-
se aos processos em curso a partir de sua vigência. O mesmo raciocínio 
se aplica para a Lei n° 11.960/2009 que recentemente alterou a redação 
do mencionado dispositivo.
5.  Em razão deste entendimento,  o Superior Tribunal de Justiça,  no 
julgamento  dos  embargos  de  divergência  no  recurso  especial  nº 
1207197, em sessão de 18/05/2011, reviu seu posicionamento acerca 
da eficácia da alteração em questão, adotado no julgamento do recurso 
especial  nº 1086944/SP,  pela  3ª  Seção,  Rel.  Min.  Maria  Thereza de 
Assis Moura, DJ de 04.05.2009, pela sistemática do artigo 543-C do 
CPC.
6. Agravo retido não conhecido e apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  não conhecer do 

agravo  retido e  negar provimento à  apelação,  na  forma do voto  do 
Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 519017 2010.50.01.007042-5
Nº CNJ :0007042-91.2010.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPIRITO SANTO - UFES
PROCURADOR :HELEN FREITAS DE SOUZA JUDICE
APELADO :DALTON MARTINS DA COSTA E 

OUTROS
ADVOGADO :RENATO BERTOLA MIRANDA E 

OUTROS
ORIGEM :6ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201050010070425)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.  JUROS DA 
MORA. 
1.  O  STF  posicionou-se  no  sentido  de  que  o  art.  1°-F  da  Lei  n
° 9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Medida  Provisória 
2.180-35/2001, em razão de seu conteúdo de direito processual, aplica-
se aos processos em curso a partir de sua vigência. O mesmo raciocínio 
se aplica para a Lei n° 11.960/2009 que recentemente alterou a redação 
do mencionado dispositivo.
2.  Em razão deste entendimento,  o Superior Tribunal de Justiça,  no 
julgamento  dos  embargos  de  divergência  no  recurso  especial  nº 
1207197, em sessão de 18/05/2011, reviu seu posicionamento acerca 
da eficácia da alteração em questão, adotado no julgamento do recurso 
especial  nº 1086944/SP,  pela  3ª  Seção,  Rel.  Min.  Maria  Thereza de 
Assis Moura, DJ de 04.05.2009, pela sistemática do artigo 543-C do 
CPC.
3.  Em  relação  ao  período  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Medida 
Provisória  n° 2.180-35/2001,  consoante entendimento jurisprudencial 
tranquilo, aplica-se o disposto no art.  3º  do Decreto-Lei nº 2.322/87 
para  as  causas  que  envolvam  créditos  de  natureza  alimentar, 
independentemente  do  regime  de  contratação,  se  estatutário  ou 
celetista.
4. Apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  dar  parcial  
provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 499581 2009.50.01.000776-2
Nº CNJ :0000776-25.2009.4.02.5001
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
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APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :MARILENE BRANDAO COUTINHO
ADVOGADO :EUSTACHIO DOMICIO LUCCHESI 

RAMACCIOTTI E OUTROS
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (200950010007762)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DA MORA. 
1.  O agravo  retido não deve  ser  conhecido,  pois  não requerida sua 
apreciação nas razões de apelação (art. 523, § 1º, do CPC). 
2.  Em  relação  ao  período  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Medida 
Provisória  n° 2.180-35/2001,  consoante entendimento jurisprudencial 
tranquilo, aplica-se o disposto no art.  3º  do Decreto-Lei nº 2.322/87 
para  as  causas  que  envolvam  créditos  de  natureza  alimentar, 
independentemente  do  regime  de  contratação,  se  estatutário  ou 
celetista.
3.  O  STF  posicionou-se  no  sentido  de  que  o  art.  1°-F  da  Lei  n
° 9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Medida  Provisória 
2.180-35/2001, em razão de seu conteúdo de direito processual, aplica-
se aos processos em curso a partir de sua vigência. O mesmo raciocínio 
se aplica para a Lei n° 11.960/2009 que recentemente alterou a redação 
do mencionado dispositivo.
4.  Em razão deste entendimento,  o Superior Tribunal de Justiça,  no 
julgamento  dos  embargos  de  divergência  no  recurso  especial  nº 
1207197, em sessão de 18/05/2011, reviu seu posicionamento acerca 
da eficácia da alteração em questão, adotado no julgamento do recurso 
especial  nº 1086944/SP,  pela  3ª  Seção,  Rel.  Min.  Maria  Thereza de 
Assis Moura, DJ de 04.05.2009, pela sistemática do artigo 543-C do 
CPC.
5. Agravo retido não conhecido e apelação parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  não conhecer  do 
agravo retido e dar parcial provimento à apelação, na forma do voto do 
Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 521049 2009.51.01.028577-6
Nº CNJ :0028577-04.2009.4.02.5101
RELATOR :DES. FEDERAL LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CECILIA MARIA DA GAMA LIMA 

VALENTINO
ADVOGADO :ROBERTA DA GAMA LIMA PEREZ 

ESTEVES E OUTROS
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :30ª VARA FEDERAL/RJ 

(2009.51.01.028577-6)

EMENTA
ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  PROVENTOS  DE  REFORMA  E 
PENSÃO  ESPECIAL  DE  EX-COMBATENTE.  CUMULAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. É ex-combatente, para fins da percepção da pensão especial, todo 
aquele  que  tenha  participado  efetivamente  de  operações  bélicas,  na 
Segunda Guerra Mundial, como integrante das Forças Armadas, e que, 

no caso de militar,  haja sido licenciado do serviço ativo e com isso 
retornado  à  vida  civil  definitivamente  (art.  1º  da  Lei  nº  5.315/67). 
Assim, o militar que prossegue na vida castrense, nela permanecendo 
até  a  reserva  remunerada,  não tem direito  à  pensão especial  de  ex-
combatente cumulada com proventos de reforma de militar. 
2. Apelação improvida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  decidem os  Membros  da 
Sétima  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª 
Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da Autora, nos 
termos do voto do relator.
 Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELAÇÃO CÍVEL  2007.51.01.029509-8
Nº CNJ :0029509-60.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :R W FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA
ADVOGADO :JOSE EDUARDO DE ALMEIDA 

CARRICO E OUTROS
APELADO :CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRACAO - RJ
ADVOGADO :GIOVANNI FRANGELLA MARCHESE 

E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(200751010295098)

EMENTA
ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ADMINISTRAÇÃO.  LEI  Nº  4.769/65,  ARTS.  2º  E  15.  LEI  Nº 
6.839/80,  ART.  1º.  EMPRESA  EXERCENDO  ATIVIDADE  DE 
FACTORING. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STJ.
1. É cediço que os conselhos regionais de fiscalização profissional são 
entidades dotadas de poder de polícia. Este fato, no entanto, não exime 
a  autoridade  administrativa  do  dever  de  atuar  dentro  dos  lindes  da 
legalidade, bem como de atentar para a razoabilidade de seus atos, de 
modo  a  evitar  arbitrariedades  e  abuso  de  poder,  não  se  podendo 
considerar prática de embaraço à fiscalização do ente profissional por 
aquele  que  não  possui  qualquer  vínculo  ou  submissão  ao  conselho 
profissional.  Havendo,  porém,  obrigatoriedade  de  registro  junto  ao 
órgão fiscalizador, resta evidenciado o obstáculo ao exercício da sua 
função quando houver negativa por parte da empresa na apresentação 
de documentação exigida para tal fim.
2.  A  Lei  nº  4.769/65,  ao  dispor  sobre  o  controle  do  exercício  da 
profissão  de  Administrador,  estabeleceu  em  seu  art.  15  que  serão 
obrigatoriamente  registrados  nos  Conselhos  Regionais  de 
Administração  as  empresas,  entidades  e  escritórios  técnicos  que 
explorem,  sob  qualquer  forma,  atividades  de  Administrador, 
enunciadas nos termos do artigo 2º do referido diploma legal.
3.  Os  supracitados  dispositivos  deve  ser  interpretados 
concomitantemente com o art. 1º da Lei nº 6.839/80, de modo que o 
Conselho Regional de Administração somente tem competência para 
utilizar-se de seu poder de polícia, conferido pela Constituição Federal 
e  pela  legislação  específica,  quando  se  tratar  de  empresa  cuja 
atividade-fim  seja  a  de  administração,  determinada  pela  atividade 
básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa a terceiros.
4.  No  caso  em  tela,  a  sociedade  empresária  tem  como  atividade 
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preponderante “aquisição de direitos creditícios decorrentes de vendas 
mercantis ou prestação de serviços a prazo em caráter cumulativo e  
contínuo  (factoring).  Prestação  de  serviços  de  gestão  comercial  e  
prestação de serviços de cobrança extrajudicial por conta própria ou  
de terceiros”.
5. Esta Colenda Turma Especializada vem adotando a jurisprudência 
firmada  pela  Segunda  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no 
sentido de que as empresas  que exercem a atividade de “factoring” 
estão sujeitas a registro junto ao Conselho Regional de Administração.
6.  Precedentes:  STJ,  AGA  200901635895,  Castro  Meira,  Segunda 
Turma,  26/03/2010;  STJ,  RESP  200702951517,  Herman  Benjamin, 
Segunda  Turma,  24/03/2009;  STJ,  RESP  200700014931,  Eliana 
Calmon,  Segunda  Turma,  10/11/2008;  e  TRF  2ª  Região,  AC 
200850010078144, Desembargador Federal Reis Friede, Sétima Turma 
Especializada, 01/04/2009.
7. Apelo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas, decide a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2a. Região, por maioria, negar provimento ao recurso, na 
forma  do  Voto  do  Desembargador  Federal  José  Antonio  Neiva. 
Vencido o Relator Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo 
Filho, que dava provimento ao recurso.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011. (data do julgamento).
JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA
Desembargador Federal
Relator para Acórdão

IV - APELACAO CIVEL 497118 2010.51.01.002884-8
Nº CNJ :0002884-81.2010.4.02.5101
RELATOR :DES. FEDERAL LUIZ PAULO DA 

SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :ANA CRISTINA SILVA BAPTISTA
ADVOGADO :ELISA MOTTA AZEDO E OUTROS
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :7ª VARA FEDERAL/RJ 

(2010.51.01.002884-8)

EMENTA
CONSTITUCIONAL.  PENSÃO MILITAR. FILHA MAIOR ÓBITO 
DO INSTITUIDOR APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
1. A Carta da República de 1988 foi expressa ao assegurar a igualdade 
de todos perante a lei e, em especial, entre homens e mulheres, “iguais 
em direitos  e  obrigações,  nos  termos  desta  Constituição”  (art.  5º  e 
inciso I), sendo certo, portanto, que a própria Carta revogou a vetusta 
legislação  que,  equiparando  a  mulher  ao  filho  incapaz  ou  inválido, 
concedia pensão a filhas maiores e válidas.
2.  As  normas  constitucionais,  sem  distinção,  são  dotadas  de  uma 
eficácia  superior  a  todas  as  demais  normas  que  compõem a ordem 
jurídica  nacional.  Trata-se  de  uma  eficácia  ab-rogativa  das  normas 
inferiores  incompatíveis,  e  construtiva  da  ordem  jurídica  sucessiva 
(José Afonso da Silva.  Aplicabilidade das normas constitucionais. 3ª 
ed. 3ª tir. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 263).
3. Assim, se o instituidor da pensão militar faleceu em 09.08.1995, a 
filha  ou  enteada maior  e  capaz  na  data  do  óbito  não  têm direito  à 
pensão nos termos do art. 7º da Lei nº 3.765/1960, não recepcionado 
pela nova Ordem Constitucional.
4.  Apelação da Autora improvida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  decidem os  Membros  da 
Sétima  Turma  Especializada  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª 

Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da Autora, nos 
termos do voto do relator.
 Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

II - AÇÃO RESCISÓRIA 3799 2011.02.01.003263-5
Nº CNJ :0003263-62.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AUTOR :MARIA THERESA BARBOSA 

CAMINHA
ADVOGADO :TAICE TEIXEIRA ACATAUASSU 

NUNES E OUTRO
REU :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200951010201120)

EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA.  INÉPCIA.  CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM 
JULGADO.  DECADÊNCIA.  ERRO  DE  FATO.  VIOLAÇÃO  À 
COISA JULGADA.
1. A inicial não é inepta, permitindo o exercício do direito de defesa 
por  parte  da  ré,  além  de  apresentar  pedido  de  rescisão  e  de  novo 
julgamento da causa.
2. A autora juntou cópia integral da demanda originária e dos embargos 
à  execução,  inclusive  com  a  certidão  de  trânsito  em  julgado  da 
sentença rescindenda.
3. Não há prescrição, vez que a ação rescisória submete-se ao prazo 
decadencial específico de dois anos a contar do trânsito em julgado da 
demanda  originária,  nos  termos  do  art.  495  do  CPC,  o  que  foi 
observado na hipótese.
4.   Inaplicável  o  verbete  343 da  Súmula  do STF,  eis  que o pedido 
rescisório se baseia nos incisos IV e IX do art. 485 do CPC.
5.  Não  se  enquadra  na  noção  de  erro  de  fato  a  análise  de 
tempestividade da juntada de documentos na demanda  originária  ou 
mesmo a aplicação de questões de direito pelo magistrado.
6. A sentença proferida em embargos à execução não ofende a coisa 
julgada da ação de conhecimento, na medida em que foi reconhecido à 
autora o direito de incorporar o percentual de 28,86%, ressalvando-se, 
entretanto, o direito da União de compensar os valores já pagos.
7. Pedido julgado improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, julgar improcedente 
o pedido, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2008.51.01.021050-4
Nº CNJ :0021050-35.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :COLEGIO PEDRO II
PROCURADOR :ALEX TAVARES DOS SANTOS
APELADO :EDILENE ARGOLLO VIEIRA
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ADVOGADO :LEONARDO DE CARVALHO 
BARBOZA E OUTROS

REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 7ª VARA-RJ
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200851010210504)

EMENTA
ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO 
DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL. 
DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a repercussão 
geral sobre a nomeação de candidato aprovado entre as vagas previstas 
no edital de concurso público, no Recurso Extraordinário nº 598099, de 
relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes,  assinalou  tratar-se  de  direito 
subjetivo,  apenas  permitindo  à  Administração,  dentro  do  prazo  de 
validade  do  concurso,  escolher  o  momento  no  qual  realizaria  a 
nomeação, salvo no caso de situações excepcionalíssimas, devidamente 
motivadas de acordo com o interesse público.
2. No caso, a autora, classificada em 4º lugar em concurso público para 
o  cargo  de  Fonoaudióloga,  regido  pelo  Edital  nº  14/2007  para  o 
preenchimento de 04 vagas,  embora  aprovada dentro do número de 
vagas e convocada para análise de perfil profissional, não foi nomeada, 
não  tendo  o  Colégio  Pedro  II  apresentado  razão  excepcional, 
devidamente motivada, para não proceder à sua nomeação e posse.
3.  “A  partir  da  veiculação  expressa  da  necessidade  de  prover 
determinado  número  de  cargos,  através  da  publicação  de  edital  de 
concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas 
ofertadas transmuda-se de mera expectativa em direito subjetivo. Tem-
se  por  ilegal  o  ato  omissivo  da  Administração  que  não  assegura  a 
nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas 
previstas  no  edital,  por  se  tratar  de  ato  vinculado.”  (AROMS 
200902196513, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - QUINTA 
TURMA, DJE DATA:06/09/2010)
4. Questão idêntica à tratada nestes autos foi recentemente julgada pela 
Quinta Turma Especializada desta Corte (AC nº 2009.51.01.025862-1, 
Juiz Federal Convocado Ricardo Perlingeiro, 29/09/2011), tendo sido 
determinado  ao  Colégio  Pedro  II  a  nomeação  e  posse  da candidata 
classificada em 3º lugar no mesmo concurso.
5. Apelação e remessa necessária improvidas.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade,  negar provimento à 
apelação e à remessa necessária, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2003.51.10.008791-6
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ANDRE PIRES GODINHO E OUTROS
APELADO :VALCIR FERREIRA SOARES JUNIOR
ADVOGADO :JOSE LUIZ MESQUITA DA SILVA E 

OUTRO
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DE MERITI (200351100087916)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  USUCAPIÃO.  POSSE  MANSA, 

PACÍFICA E ININTERRUPTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Nos termos do art. 2.028 do Código Civil, aplica-se ao caso concreto 
as disposições do Código Civil de 1916, pois, ao tempo do ajuizamento 
da ação já havia  transcorrido mais  da metade do prazo estabelecido 
para o reconhecimento da usucapião, considerando que a posse alegada 
remonta ao ano de 1984.
2.  Apesar  do  autor  afirmar  que  exerce  a  posse  mansa,  pacífica  e 
ininterrupta do imóvel que pretende usucapir há, pelo menos, vinte e 
nove  anos,  a  inexistência  nos  autos  de  quaisquer  documentos  que 
comprovem tal assertiva impede o reconhecimento do direito alegado, 
nos termos do art. 333, I, do CPC.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade,  dar provimento  ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2005.51.01.006124-8
Nº CNJ :0006124-54.2005.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :MARIA LIZABETH LOPES MELO
ADVOGADO :ANTONIO QUINTINO DE SOUZA 

FILHO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :GERSON DE CARVALHO FRAGOZO 

E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200551010061248)

EMENTA
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  SAQUE  DE  PIS.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO DO DANO.
1.  A  instrução  probatória  permite  concluir  pela  ausência  de 
verossimilhança das alegações da autora, que não trouxe aos autos nem 
mesmo  um  extrato  demonstrando  a  ocorrência  do  saque  indevido, 
demonstrando-se  a  inexistência  dE  defeito  no  serviço  prestado,  na 
forma do art. 14, § 3º, I, do CDC.
2. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 463340 2006.51.03.002506-0
Nº CNJ :0002506-61.2006.4.02.5103
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :TUTECIO GOMES DE MELLO E 
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OUTROS
APELADO :EDALMA BARRETO DAVID
ADVOGADO :GERALDO ANTONIO CRESPO 

BEYRUTH E OUTROS
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DE 

CAMPOS (200651030025060)

EMENTA
SFH.  LEGITIMIDADE  DA  CEF.  QUITAÇÃO  PELO  FCVS. 
DUPLICIDADE FINANCIAMENTOS. HONORÁRIOS.
1. A Caixa é parte legítima para figurar no pólo passivo das demandas 
que versem sobre questões concernentes ao Fundo de Compensação de 
Variações Salariais – FCVS, pelo fato de o gerenciamento do mesmo 
ser de sua responsabilidade. Precedentes.
2. O STJ, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou 
e entendimento de que "A alteração promovida pela Lei n.º 10.150, de 
21  de  dezembro  de  2000,  à  Lei  n.º  8.100/90  tornou  evidente  a 
possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento 
pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990." (1ª Seção, REsp nº 
1.133.769/RN, Rel.Min.Luiz Fux, DJe 18/12/2009).
3. A autora foi sucumbente quanto ao pedido de indenização por danos 
morais, sendo vitoriosa com relação ao pedido de  reconhecimento do 
direito à incidência do Fundo de Compensação de Variações Salariais – 
FCVS sobre o saldo devedor do financiamento em questão, bem como 
a  efetivação  da  baixa  no  ônus  real  que  grava  o  imóvel  objeto  da 
demanda. Não houve, assim, sucumbência parcial mínima na forma do 
art. 21, parágrafo único, do CPC e, sim, recíproca.  
4. Apelação da CEF parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  dar  parcial  
provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 507697 2006.51.01.005925-8
Nº CNJ :0005925-95.2006.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :FERNANDA RODRIGUES 

D'ORNELAS E OUTROS
APELADO :JOSIMAR PAULINO DE 

ALBUQUERQUE E OUTROS
ADVOGADO :PAULO SERGIO DA COSTA 

MARTINS E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200651010059258)

EMENTA
SFH.  LEGITIMIDADE  DA  CEF.  QUITAÇÃO  PELO  FCVS. 
DUPLICIDADE FINANCIAMENTOS.
1. A Caixa é parte legítima para figurar no pólo passivo das demandas 
que versem sobre questões concernentes ao Fundo de Compensação de 
Variações Salariais – FCVS, pelo fato de o gerenciamento do mesmo 
ser de sua responsabilidade. Precedentes.
2. O STJ, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou 

e entendimento de que "A alteração promovida pela Lei n.º 10.150, de 
21  de  dezembro  de  2000,  à  Lei  n.º  8.100/90  tornou  evidente  a 
possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento 
pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990." (1ª Seção, REsp nº 
1.133.769/RN, Rel.Min.Luiz Fux, DJe 18/12/2009).
3. Tendo a ré, em contestação, deixado de sustentar a inaplicabilidade 
do CDC, em observância  ao princípio da eventualidade,  encontra-se 
preclusa  a  questão,  sendo  vedada  a  formulação  de  tal  pleito  nesse 
momento processual.
4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos,  relatados e  discutidos  os  autos  em que  são  partes  as  acima 
indicadas: decidem os membros da 7ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso, na forma do voto do Relator.
Rio  de  Janeiro,  ____  de  _________________  de  2011  (data  do 
julgamento).
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

BOLETIM: 119505    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 203670 2011.02.01.011694-6
Nº CNJ :0011694-85.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :BANCO CENTRAL DO BRASIL
PROCURADOR :DENISE  DOMINGUES  SANTIAGO  E 

OUTRO
AGRAVADO :JESSÉ SOARES FIGUEIRA
ADVOGADO :MARCOS  VERISSIMO  BANDEIRA 

BASTOS
ORIGEM :TERCEIRA  VARA  FEDERAL  DE 

EXECUÇÃO  FISCAL  -  RJ 
(201151015024564)

DECISÃO
1.   Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo  BANCO 
CENTRAL  DO  BRASIL  contra  decisão  que,  em  execução  fiscal, 
indeferiu  o  pedido  de  penhora  on  line dos  ativos  financeiros  do 
executado,  bem  como  realização  de  consulta  ao  sistema  da  Recita 
Federal (Infojud), ao  fundamento de que o executado não reside em 
bairro nobre e que é dever do exequente a persecução de elementos de 
localização dos executados e de seus bens. 
  Em suas razões (fls. 02/08), o recorrente sustenta que a decisão não 
observou as disposições dos arts. 655 e 655-A, do CPC, bem como os 
ditames das Resoluções 524 e 61 do Conselho Nacional de Justiça e a 
jurisprudência recente dos TRFs e do STJ; que deve ser priorizada a 
penhora de dinheiro; que restou comprovada a necessidade de consulta 
ao sistema da Receita Federal.
É o breve relatório. DECIDO.
2.   Assentou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sede  de  recurso 
repetitivo (art. 543-C do CPC), que:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. 
PENHORA.  ART.  655-A  DO  CPC.  SISTEMA  BACEN-JUD. 
ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO 
REPETITIVO.
I  -  JULGAMENTO  DAS  QUESTÕES  IDÊNTICAS  QUE 
CARACTERIZAM  A  MULTIPLICIDADE.  ORIENTAÇÃO  – 
PENHORA ON LINE.



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

228

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

228

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, 
configura-se  como  medida  excepcional,  cuja  efetivação  está 
condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as 
diligências  no sentido de localizar  bens livres  e  desembaraçados  de 
titularidade do devedor.
b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da 
realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte 
do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a 
serem penhorados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.
- Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para 
tanto,  titularizar  determinado  crédito  documentado  por  contrato  de 
adesão ao “Crédito Direto Caixa”, produto oferecido pela instituição 
bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio 
de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de 
modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial 
em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.
- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido 
de penhora  on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o 
agravo  regimental  em agravo  de instrumento,  sob o  fundamento  de 
que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar 
que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.
-  Na  espécie,  a  decisão  interlocutória  de  primeira  instância  que 
indeferiu  a  medida  constritiva  pelo  sistema  Bacen-Jud,  deu-se  em 
29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 
06  de  dezembro  de  2006,  que  alterou  o  CPC  quando  incluiu  os 
depósitos  e  aplicações  em  instituições  financeiras  como  bens 
preferenciais  na  ordem  da  penhora  como  se  fossem  dinheiro  em 
espécie  (art.  655,  I)  e  admitiu  que  a  constrição  se  realizasse 
preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).
(Corte  Especial,  REsp.  1.112.943/MA,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi, 
unânime, DJe 23/11/2010).
  Em  seguida,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  estendendo  essa 
orientação à execução fiscal, consagrou:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ARTIGO 543-C, DO CPC.  PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  ELETRÔNICA.  SISTEMA 
BACEN-JUD.  ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA 
A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 
11,  DA  LEI  6.830/80.  ARTIGO  185-A,  DO  CTN.  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  INOVAÇÃO  INTRODUZIDA  PELA  LEI 
11.382/2006.  ARTIGOS  655,  I,  E  655-A,  DO  CPC. 
INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA  DAS  LEIS.  TEORIA  DO 
DIÁLOGO DAS FONTES.  APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE 
ÍNDOLE PROCESSUAL.
1.  A  utilização  do  Sistema  BACEN-JUD,  no  período  posterior  à 
vacatio  legis da  Lei  11.382/2006  (21.01.2007),  prescinde  do 
exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim 
de  se  autorizar  o  bloqueio  eletrônico  de  depósitos  ou  aplicações 
financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. 
Ministro  Hamilton  Carvalhido,  Primeira  Seção,  julgado  em 
12.05.2010,  DJe  26.05.2010.  Precedentes  das  Turmas  de  Direito 
Público: REsp 1.194.067/PR, Rel.  Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma,  julgado  em  22.06.2010,  DJe  01.07.2010;  AgRg  no  REsp 
1.143.806/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma, 
julgado  em  08.06.2010,  DJe  21.06.2010;  REsp  1.101.288/RS,  Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, 
DJe  20.04.2009;  e  REsp  1.074.228/MG,  Rel.  Ministro  Mauro 
Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  07.10.2008,  DJe 
05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese 
para  a  execução  civil:  REsp  1.112.943/MA,  Rel.  Ministra  Nancy 
Andrighi, julgado em 15.09.2010).
2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é 

regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo 
Civil.
3. A Lei 6.830/80,  em seu artigo 9º, determina que, em garantia  da 
execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, 
observada a ordem prevista no artigo 11, na qual o "dinheiro" exsurge 
com primazia.
4.  Por  seu turno,  o  artigo  655,  do  CPC,  em sua  redação  primitiva, 
dispunha  que  incumbia  ao  devedor,  ao  fazer  a  nomeação  de  bens, 
observar a ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência genérica a 
"dinheiro".
5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei 11.382, 
que  alterou  o  artigo  655  e  inseriu  o  artigo  655-A  ao  Código  de 
Processo  Civil,  verbis:  "Art.  655.  A  penhora  observará, 
preferencialmente,  a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em 
depósito ou aplicação em instituição financeira;  II  -  veículos  de via 
terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V - navios e 
aeronaves;  VI  -  ações  e  quotas  de  sociedades  empresárias;  VII  - 
percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais 
preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito 
Federal com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com 
cotação  em  mercado;  XI  -  outros  direitos.  (...)  Art.  655-A.  Para 
possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 
o  juiz,  a  requerimento  do  exeqüente,  requisitará  à  autoridade 
supervisora  do  sistema  bancário,  preferencialmente  por  meio 
eletrônico,  informações  sobre  a  existência  de  ativos  em  nome  do 
executado,  podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, 
até o valor indicado na execução. § 1o As informações limitar-se-ão à 
existência  ou não de depósito  ou aplicação até  o  valor  indicado na 
execução. (...)"
6.  Deveras,  antes  da  vigência  da  Lei  11.382/2006,  encontravam-se 
consolidados,  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  os  entendimentos 
jurisprudenciais no sentido da relativização da ordem legal de penhora 
prevista  nos artigos  11,  da  Lei  de Execução Fiscal,  e 655,  do CPC 
(EDcl  nos  EREsp  819.052/RS,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins, 
Primeira  Seção,  julgado  em  08.08.2007,  DJ  20.08.2007;  e  EREsp 
662.349/RJ,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra 
Eliana  Calmon,  Primeira  Seção,  julgado  em  10.05.2006,  DJ 
09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações 
financeiras  (mediante  a  expedição  de  ofício  à  Receita  Federal  e  ao 
BACEN)  pressupunha  o  esgotamento,  pelo  exeqüente,  de  todos  os 
meios de obtenção de informações sobre o executado e seus bens e que 
as diligências restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel. Ministro 
José Delgado, Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ 17.11.1997; 
AgRg  no  Ag  202.783/PR,  Rel.  Ministro  Carlos  Alberto  Menezes 
Direito, Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ 22.03.1999; AgRg 
no  REsp  644.456/SC,  Rel.  Ministro  José Delgado,  Rel.  p/  Acórdão 
Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  julgado  em 
15.02.2005,  DJ 04.04.2005;  REsp 771.838/SP,  Rel.  Ministro  Castro 
Meira,  Segunda  Turma,  julgado  em  13.09.2005,  DJ  03.10.2005;  e 
REsp  796.485/PR,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma, 
julgado em 02.02.2006, DJ 13.03.2006).
7.  A  introdução  do  artigo  185-A  no  Código  Tributário  Nacional, 
promovida  pela  Lei  Complementar  118,  de  9 de fevereiro  de 2005, 
corroborou  a  tese  da  necessidade  de  exaurimento  das  diligências 
conducentes  à  localização  de  bens  passíveis  de  penhora  antes  da 
decretação  da  indisponibilidade  de  bens  e  direitos  do  devedor 
executado,  verbis: "Art.  185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 
devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 
legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
indisponibilidade  de  seus  bens  e  direitos,  comunicando  a  decisão, 
preferencialmente  por  meio  eletrônico,  aos  órgãos  e  entidades  que 
promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 
público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário 
e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 
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façam cumprir a ordem judicial. § 1o A indisponibilidade de que trata 
o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz 
determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou 
valores  que excederem esse  limite.  § 2o Os órgãos e entidades aos 
quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão 
imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja 
indisponibilidade houverem promovido."
8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos 
e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados 
bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em 
espécie  (artigo  655,  I,  do  CPC),  tornando-se  prescindível  o 
exaurimento  de  diligências  extrajudiciais  a  fim  de  se  autorizar  a 
penhora on line (artigo 655-A, do CPC).
9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da 
decretação  de  indisponibilidade  de  bens  e  direitos  do  devedor 
executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em 
depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria 
pós-moderna  do  Dialógo  das  Fontes,  idealizada  pelo  alemão  Erik 
Jayme  e  aplicada,  no  Brasil,  pela  primeira  vez,  por  Cláudia  Lima 
Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa 
do Consumidor e o novo Código Civil.
10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas 
gerais  mais  benéficas  supervenientes  preferem  à  norma  especial 
(concebida  para  conferir  tratamento  privilegiado  a  determinada 
categoria), a fim de preservar a coerência do sistema normativo.
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir hipótese 
de privilégio do crédito tributário, não se revelando coerente "colocar o 
credor  privado  em  situação  melhor  que  o  credor  público, 
principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que 
deriva do dever fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes 
da Constituição Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro 
Mauro Campbell  Marques,  Segunda Turma,  julgado em 07.10.2008, 
DJe 05.11.2008).
12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com 
os  artigos  11,  da  Lei  6.830/80 e  655  e  655-A,  do  CPC,  autoriza  a 
penhora  eletrônica  de  depósitos  ou  aplicações  financeiras 
independentemente  do  exaurimento  de  diligências  extrajudiciais  por 
parte do exeqüente.
13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza a aplicação 
imediata da lei nova de índole processual, infere-se a existência de dois 
regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro 
em depósito ou aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 
11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis de 45 
dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD 
pressupunha a demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em 
suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens; 
e  (ii)  período  posterior  à  vacatio  legis da  Lei  11.382/2006 
(21.01.2007), a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de 
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de 
depósitos ou aplicações financeiras.
14.  In casu,  a  decisão proferida pelo Juízo Singular  em 30.01.2008 
determinou,  com base no poder  geral  de  cautela,  o  "arresto  prévio" 
(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores 
existentes  em  contas  bancárias  da  empresa  executada  e  dos  co-
responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de 
que  "nos  processos  de  execução  fiscal  que  tramitam  nesta  vara, 
tradicionalmente,  os  executados  têm  se  desfeito  de  bens  e  valores 
depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da 
citação".
15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio 
eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não 
dos  requisitos  autorizadores  da  medida  provisória  (em  tese,  apta  a 
evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 
798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-

probatório  valorado  pelo  Juízo  Singular,  providência  obstada  pela 
Súmula 7/STJ.
16.  Destarte,  o  bloqueio  eletrônico  dos  depósitos  e  aplicações 
financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à 
vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da 
realização  de  todas  as  diligências  possíveis  para  encontrar  bens  do 
devedor.
17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores 
depositados  nas  contas  bancárias  não  pode  descurar-se  da  norma 
inserta  no  artigo  649,  IV,  do  CPC  (com  a  redação  dada  pela  Lei 
11.382/2006),  segundo  a  qual  são absolutamente  impenhoráveis  "os 
vencimentos,  subsídios,  soldos,  salários,  remunerações,  proventos  de 
aposentadoria,  pensões,  pecúlios  e  montepios;  as  quantias  recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua 
família,  os  ganhos  de  trabalhador  autônomo  e  os  honorários  de 
profissional liberal".
18.  As  questões  atinentes  à  prescrição  dos  créditos  tributários 
executados  e  à  ilegitimidade  dos  sócios  da  empresa  (suscitadas  no 
agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na 
instância  ordinária,  no  âmbito  do  meio  processual  adequado,  sendo 
certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, 
pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida 
na origem.
19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da 
ordem  judicial  que  importou  no  bloqueio  liminar  dos  depósitos  e 
aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. 
Acórdão  submetido  ao  regime  do  artigo  543-C,  do  CPC,  e  da 
Resolução STJ 08/2008.
  Assim,  no  caso  vertente,  considerando  que  a  requisição  de 
informações e indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação 
financeira  (art.  655-A  do  CPC)  foi  indeferida  por  decisão  de 
24.08.2011, depois, portanto, da vigência da Lei nº 11.382/2006 (em 
21.01.2007),  deve  ser  dado  parcial  provimento  ao  agravo  de 
instrumento.
 Registre-se,  por  fim,  que  a  presunção  adotada  pela  magistrada  de 
primeiro  grau  deve  ser  afastada,  pois  não  encontra,  em  princípio, 
amparo legal. O simples fato  de o executado “não residir  em bairro 
nobre”  e  inexistir  “qualquer  indício  de  que  o  executado  possua 
condição financeira privilegiada” não leva à conclusão de que a conta 
corrente  que  se  pretende  bloquear  se  destine  exclusivamente  ao 
recebimento de verbas salariais. 
3.   Por outro lado,  quanto à expedição de ofício  à Receita Federal, 
verifica-se que a autorização judicial requerida pelo agravante somente 
é cabível após a comprovação de que ele diligenciou suficientemente, 
na esfera administrativa, para a localização dos bens do executado, o 
que não ocorreu in casu. 
 Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE 
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INCABÍVEL. 
1.  A  utilização  do  sistema  INFOJUD  deve  ser  excepcional,  face  à 
garantia constitucional ao sigilo de dados. 
2.  É ônus do credor esgotar  todos os  meios  legais  disponíveis  para 
localizar o devedor, não sendo cabível transferir para o Judiciário tal 
encargo, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que a Justiça 
tem o dever  de  oficiar  a  órgãos  públicos  no intuito  de  encontrar  o 
demandado, secretariando o exeqüente. 
3.  Verifica-se  das  peças  juntadas pelo recorrente que a  decisão não 
merece censura, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos 
qualquer  tentativa  de  esgotamento  de  diligências  extrajudiciais  para 
localização do réu, ao contrário do alegado.
[…] 
6.  Agravo  interno  conhecido  e  desprovido.
(TRF2,  7ª  Turma  Esp.;  AG  201002010168450,  Juiz  Fed.  Conv. 
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EUGENIO  ROSA  DE  ARAUJO,  E-DJF2R  de  19/08/2011,  p. 
468/469).
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
CONSULTA  AO  INFOJUD.  INDEFERIMENTO.  NECESSIDADE 
DE  ESGOTAMENTO  DE  DILIGÊNCIAS.  INDISPONIBILIDADE 
DE  BENS.  ARTIGO  185-A  DO  CTN.  COMUNICAÇÃO. 
INCUMBÊNCIA DO JUÍZO. PROVIMENTO PARCIAL. […]
2.  A utilização do sistema INFOJUD não deve  ser  imposta  quando 
nada  diligenciou,  por  meio  próprio,  o  interessado.  Não  se 
demonstraram quaisquer diligências extrajudiciais para localização de 
bens do devedor.  3. A teor do art.  185-A do CTN, cabe ao Juiz da 
execução comunicar, por meio dos auxiliares da Justiça em serviço na 
Vara, a determinação de indisponibilidade de bens do executado, de 
modo  a  atribuir  efetividade  à  medida  e  dar  publicidade  ao  ato.  4. 
Agravo  de  instrumento  conhecido  e  parcialmente  provido.
(TRF2,  6ª  Turma  Esp.,  AG  201102010022964,  Juíza  Fed.  Conv. 
CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, E-DJF2R de 19/07/2011, p. 
497).
4.  Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do 
art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, apenas para autorizar a 
realização da penhora on line, uma vez que a decisão recorrida está em 
manifesto  contraste  com  a  jurisprudência  dominante  do  Superior 
Tribunal de Justiça.
Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
autos à vara de origem.
   
P.I.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal
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PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :NANCY RIBEIRO TEIXEIRA
ADVOGADO :MARIA  DILVANI  MEDEIROS  DE 

SOUSA
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201151010119196)

D E C I S Ã O
1.   Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  NANCY 
RIBEIRO TEIXEIRA contra decisão que, no curso de ação ordinária 
proposta  em  face  da  CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL  -  CEF  E 
OUTRO,  que  tinha  como  objetivo  a  revisão  de  contrato  de  mútuo 
habitacional, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da recorrente, 
tendo em vista a modicidade das custas no âmbito da Justiça Federal, 
bem como não restar  comprovado nos autos a  alegada  insuficiência 
financeira. 
Em suas razões (fls. 02/16), a agravante sustenta, em síntese, que (i) a 
decisão agravada obsta seu acesso à justiça, vez que todas as provas 
exigidas  por  lei  para  comprovar  seu  estado  de  necessidade  estão 
presentes nos autos; (ii) vive com sua mãe, tendo como renda somente 
os proventos que recebe do INSS; (iii) a legitimidade para contestar o 
pedido de justiça gratuita é prerrogativa exclusiva da parte contrária, 
que terá ônus de provar que a autora não preenche os requisitos da lei 
para  obtenção  do  benefício  desejado;  (iv)  nos  termos  da  Lei  nº 

1.060/50,  apresentado  o  pedido  de  gratuidade,  acompanhado  de 
declaração  de  pobreza,  há  presunção  legal  da  veracidade  desta,  de 
maneira que cabe ao juiz deferir a gratuidade de justiça, excetuando-se 
o caso em que há elementos nos autos que comprovem a inveracidade 
da referida alegação.
2.  Deve ser dado provimento ao presente recurso.
 
  Com efeito:  a  concessão  do  benefício  de  gratuidade  de  justiça  é 
prevista no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, que exige, apenas, a afirmação 
feita pela parte de que não está em condições de arcar com as custas do 
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 
família. 
Esta afirmação possui presunção relativa de veracidade, podendo ser 
afastada por prova em contrário produzida pela parte adversária, ou se 
houver nos autos prova inequívoca que convença o juiz de que a parte 
requerente possui condições de arcar com os custos processuais, o que 
não ocorreu in casu.
Nesse sentido:
PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSOS  ESPECIAIS.  SERVIDOR 
PÚBLICO. EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
PRESUNÇÃO  DE  POBREZA.  SIMPLES  DECLARAÇÃO. 
CABIMENTO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SÚMULA 
345/STJ.  INCIDÊNCIA.  CUMULAÇÃO.  POSSIBILIDADE. 
RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE 
CARMELINA  BORBA  BEHLING  E  OUTROS  CONHECIDO  E 
PROVIDO.
1. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito em qualquer 
fase  do  processo,  sendo  suficiente  para  a  sua  obtenção  a  simples 
afirmação do estado de pobreza. 
[…]
(STJ, QUINTA TURMA, RESP 1108218/RS, REL. MIN. ARNALDO 
ESTEVES LIMA, DJE 15/03/2010)
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NOS  EMBARGOS 
DEDECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  PEDIDO PERANTE O 
TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ESTADO DE POBREZA. PROVA. 
DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE AFASTADA.
[…]
- A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se 
condiciona  à  prova  do  estado  de  pobreza  do  requerente,  mas  tão-
somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato de o 
pedido  haver  sido  formulado  na  petição  inicial  ou  no  curso  do 
processo.
Negado provimento ao agravo. (STJ, 3ª Turma, AgRg nos EDcl no Ag 
728657/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Unân.,  DJ de 02.05.2006, 
p. 314).
RECURSO  ESPECIAL.  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA  E 
NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50.
Devem ser concedidos os benefícios da gratuidade judicial mediante 
mera afirmação de ser o postulante desprovido de recursos para arcar 
com as despesas do processo e a verba de patrocínio.
Recurso conhecido e provido.(STJ, 5ª Turma, REsp 253528/RJ,  Rel. 
Ministro José Arnaldo da Fonseca, Unân.,  DJ de 18.09.2000, p. 153).
Vale  esclarecer  que  inexiste  nos  autos  elementos  objetivos  que 
demonstrem que a agravante possui aporte econômico suficiente para o 
pagamento de custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 
pois os rendimentos por ela percebidos, em torno de R$ 1.200,00 (cf. 
fl.  22), não são capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência 
apresentada  à  fl.  21,  pelo  que  deve  ser  concedido  o  benefício  de 
gratuidade de justiça.
3.   Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do 
artigo 557,  § 1º-A,  do  CPC,  para,  reformando  a  decisão  agravada, 
conceder a gratuidade de justiça ao agravante.
Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
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autos à vara de origem.
P. I.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2011. 
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  1998.51.08.900965-5
Nº CNJ :0900965-31.1998.4.02.5108
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO :WILLIANS  LIMA  DE  CARVALHO  E 

OUTROS
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MARILDA  AMORIM  VIANNA  E 

OUTROS
ORIGEM :VARA  ÚNICA  DE  SÃO  PEDRO  DA 

ALDEIA (9809009658)

DECISÃO
1.  Trata-se  de  apelação  interposta  por  MARCIO  DOUGLAS  DE 
OLIVEIRA  contra  sentença  (fl.  156)  que  extinguiu  a  execução, 
homologando o termo de adesão firmado pelo autor e juntado pela CEF 
à fl. 155.
 Em suas razões (fls. 159/161) sustenta o autor que o termo de adesão 
viola a coisa julgada e que foi induzido a erro pela CEF. Narrou que foi 
coagido pela CEF a assinar o acordo, ocasião em que estava ausente 
seu procurador.
 Contrarrazões da CEF (fls. 163/169) defendendo a validade do termo 
de  adesão da LC nº110/2001 e  sustentando a  ausência  de  interesse 
processual do autor.
 É o relatório.
2.  O Supremo Tribunal  Federal  aprovou a  Súmula Vinculante  nº  1, 
pacificando a matéria, que contém o seguinte enunciado:
“Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão  
que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a  
validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído  
pela Lei Complementar nº 110/2001.”
 No caso concreto, a CEF trouxe aos autos documento informando a 
adesão do autor (fl.  155),  pelo qual teria confirmado a aceitação às 
condições apresentadas na Lei Complementar n.º 110/01 ocorrida antes 
do trânsito em julgado, o que acarreta a extinção do feito em relação 
aos expurgos de junho de 1987,  fevereiro de 1989,  abril  e maio de 
1990 e fevereiro de 1991.
 Ressalte-se  que,  “ao realizar  o  acordo  previsto  na LC 110/01,  as 
partes  deram  plena  quitação  e  reconheceram  satisfeitos  os  seus  
direitos,  renunciando de forma irretratável  aos índices  relativos ao 
período de junho/87 a fevereiro/91” (AC 200651080010453, Des. Fed. 
Guilherme Couto, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 22/11/2010).
 Igualmente,  não  houve  ofensa  à  coisa  julgada,  uma  vez  que  “é 
possível  às  partes  firmarem acordo após o trânsito  em julgado da  
sentença, sabendo-se que o Código de Processo Civil, prevê, inclusive,  
como causa de extinção da execução a hipótese de o devedor obter por  
transação a remissão total da dívida (inciso II, do artigo 794)” (AG 
200802010192159,  Desembargador  Federal  Guilherme  Calmon 
Nogueira da Gama, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 28/07/2010).
 Ora,  a  transação  extrajudicial  visa  a  prevenir  ou  terminar  litígio, 
mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), e somente se anula por 
dolo,  coação ou erro essencial  (art.  849 do CC),  circunstâncias não 
demonstradas  pelo  autor.  É  certo  ainda  que  “é  válida  a  transação 
realizada  entre  as  partes  extrajudicialmente  sem  a  presença  dos  

respectivos  procuradores,  cuja  intervenção  somente  se  torna 
imprescindível  no  momento  da  homologação  judicial”  (RESP 
200702426967, Eliana Calmon, STJ - Segunda Turma. 22/08/2008.).
 Assim, e considerando que “a anulabilidade não tem efeito antes de  
julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício” (art. 177 do CC), 
não pode o apelante pretender simplesmente desconsiderar a transação 
firmada,  para  obter  os  índices  pleiteados.  Ao revés,  a  sorte  de  seu 
pedido  somente  poderá  ser  examinada  depois  de  eventualmente 
desconstituído o negócio jurídico por ele celebrado.
3. Ante o exposto,  nego provimento ao recurso, na forma do art. 557, 
caput, do CPC.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 531288 2007.51.13.000536-1
Nº CNJ :0000536-59.2007.4.02.5113
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :ESPÓLIO DE JOEL REIS MONNERAT 

REP/ POR EDINA DE MATTOS 
MONNERAT

ADVOGADO :SERGIO LUIS ANK PIRES E OUTROS
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :OCTAVIO  CAIO  MORA  Y  ARAUJO 

DE COUTO E SILVA E OUTROS
ORIGEM :VARA  ÚNICA  DE  TRÊS  RIOS 

(200751130005361)

DECISÃO
1.   Trata-se  de apelação interposta  pelo ESPÓLIO DE JOEL REIS 
MONNERAT REP/ POR EDINA DE MATTOS MONNERAT contra 
sentença  (fls.  173/175)   que  julgou  improcedentes  os  pedidos  de 
aplicação de expurgos inflacionários aos saldos de suas cadernetas de 
poupança mantidas junto à CEF, com o pagamento das diferenças daí 
decorrentes. 
  Em suas razões (fls. 179/189), o  recorrente alega, em síntese, que o 
pedido  formulado  na  presente  ação  encontra-se  compreendido  no 
objeto  da  ADPF 165-0  (STF),  requerendo  a  suspensão  do  presente 
recurso até o julgamento dos referidos processos.
  A apelada apresenta  contrarrazões às  fls.  193/212,  pugnando pela 
manutenção da sentença. 
   
2.  In casu, a sentença foi publicada em 06.07.2011 (fl 177), depois da 
suspensão decretada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,  sendo, 
consequentemente, nula, por violação do art. 266 do CPC, conforme a 
escorreita decisão proferida pelo doutíssimo Des.  Fed.  José Antonio 
Lisbôa Neiva:
“No  caso  em tela,  a  sentença  é  nula  por  error  in  procedendo,  na 
medida  em que  descumpriu  a  decisão  liminar  proferida  pelo  Exmº 
Ministro  Dias  Toffoli,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  Recursos 
Extraordinários  591.797/SP  e  626.307/SP,  publicados  no  DJE  de 
01/09/2010, determinando a suspensão de todos os processos judiciais 
em tramitação que discutem o pagamento de correção monetária dos 
depósitos  em  cadernetas  de  poupança,  afetados  pelos  Planos 
Econômicos Collor I, Bresser e Verão.
A  suspensão,  indiscutivelmente,  incide  nos  processos  em  primeira 
instância, eis que a exclusão do sobrestamento envolveria apenas “as 
ações  em  sede  executiva  (decorrente  de  sentença  transitada  em 
julgado)  e  as  que  se  encontrem em fase  instrutória”,  aplicáveis  ao 
primeiro grau de jurisdição.
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O error in procedendo justifica a decretação de nulidade do ato (STJ, 
RESP - RECURSO ESPECIAL - 915805, 1ª Turma, rel. Min. Denise 
Arruda, DJE 01/07/2009; RESP - RECURSO ESPECIAL – 1048734, 
3ª  Turma,  rel.  Min.  Sidnei  Beneti,  DJE  16/12/2008;  RESP  - 
RECURSO ESPECIAL – 695445, 5ª Turma, rel. Min. Arnaldo Lima, 
DJE 12/05/2008).
Isto posto,
Conheço e dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e 
determinar  o  retorno  dos  autos  à  Vara  de  origem,  onde  deverão 
permanecer  sobrestados,  até  ulterior  pronunciamento  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  no  que  se  refere  aos  Recursos  Extraordinários 
591.797/SP e 626.307/SP, nos termos da fundamentação.
As  partes  ficam  advertidas  de  que  incidirá  multa  sobre  eventuais 
recursos contra esta decisão, sem demonstrar, de forma cabal, que o 
presente caso não se amolda à decisão do Supremo Tribunal Federal” 
(TRF2, AC 2008.51.01.004366-1, Des. Fed. José Antônio Neiva, DJe 
06.09.2011).
3.   Diante  do  exposto,  dou  provimento  à  apelação  para  declarar  a 
nulidade da sentença,  determinando o retorno dos presentes autos à 
Vara de origem, onde, conforme a fundamentação, deverá o processo 
ter seu andamento sobrestado até a manifestação do Supremo Tribunal 
Federal  sobre  o  tema,  reiterando  a  correta  advertência  da  precitada 
decisão quanto a eventual recurso.
  P.I.
 Rio de Janeiro,  26  de  outubro  de  2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 525812 2008.51.01.022255-5
Nº CNJ :0022255-02.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :OCTAVIO  CAIO  MORA  Y  ARAUJO 

DE COUTO E SILVA E OUTROS
APELADO :WASHINGTON  LUIZ  FERNANDES 

DIAS
ADVOGADO :WASHINGTON  LUIZ  FERNANDES 

DIAS
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200851010222555)

DECISÃO
1.   Trata-se  de  apelação  interposta  pela  CAIXA  ECONÔMICA 
FEDERAL e  recurso  adesivo  interposto  por  WASHINGTON  LUIZ 
FERNANDES  DIAS,  contra  sentença  (fls.  102/104)  que   julgou 
“procedente o pedido para condenar a CEF a pagar ao autor o valor 
correspondente às perdas decorrentes do expurgo dos índices relativos 
aos meses  de janeiro de 1989 e  março  de 1990,  descontado(s)  o(s) 
valore(s)  efetivamente  creditado(s),  acrescido  de  atualização 
monetária  pelos  índices  da  poupança,  com  inclusão  dos  juros 
remuneratórios e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. 
(fl. 104)
  Em  suas  razões  (fls.  105/119),  a  CEF/apelante  alega, 
preliminarmente, que “o pedido formulado na presente ação encontra-
se  compreendido  no  objeto  da  ADPF  165-0  (STF)”,  requerendo  a 
suspensão  do  presente  recurso  até  o  julgamento  dos  referidos 
processos.
O autor/recorrente, em suas razões de fls. 124/128, requer, em síntese, 
que  seja  provido  o   recurso adesivo  para  incluir  na  r.  sentença,  os 
índices de 44,80% - Plano Collor I – abr/90 e a diferença de 10,14% - 

fevereiro de 1989.
Às  fls.  152/166,  o  autor/recorrente  apresentou  suas  contrarrazões, 
pugnando pelo não provimento do recurso da CEF. 
  
A CEF/apelada apresentou suas contrarrazões às fls.132/146, pugnando 
pelo improvimento do recurso do autor.
  2. In casu, a sentença foi proferida em 29.06.2011 (fl. 104), depois da 
suspensão decretada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,  sendo, 
consequentemente, nula, por violação do art. 266 do CPC, conforme a 
escorreita decisão proferida pelo doutíssimo Des.  Fed.  José Antonio 
Lisbôa Neiva:
“No  caso  em tela,  a  sentença  é  nula  por  error  in  procedendo,  na 
medida  em que  descumpriu  a  decisão  liminar  proferida  pelo  Exmº 
Ministro  Dias  Toffoli,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  Recursos 
Extraordinários  591.797/SP  e  626.307/SP,  publicados  no  DJE  de 
01/09/2010, determinando a suspensão de todos os processos judiciais 
em tramitação que discutem o pagamento de correção monetária dos 
depósitos  em  cadernetas  de  poupança,  afetados  pelos  Planos 
Econômicos Collor I, Bresser e Verão.
A  suspensão,  indiscutivelmente,  incide  nos  processos  em  primeira 
instância, eis que a exclusão do sobrestamento envolveria apenas “as 
ações  em  sede  executiva  (decorrente  de  sentença  transitada  em 
julgado)  e  as  que  se  encontrem em fase  instrutória”,  aplicáveis  ao 
primeiro grau de jurisdição.
O error in procedendo justifica a decretação de nulidade do ato (STJ, 
RESP - RECURSO ESPECIAL - 915805, 1ª Turma, rel. Min. Denise 
Arruda, DJE 01/07/2009; RESP - RECURSO ESPECIAL – 1048734, 
3ª  Turma,  rel.  Min.  Sidnei  Beneti,  DJE  16/12/2008;  RESP  - 
RECURSO ESPECIAL – 695445, 5ª Turma, rel. Min. Arnaldo Lima, 
DJE 12/05/2008).
Isto posto,
Conheço e dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e 
determinar  o  retorno  dos  autos  à  Vara  de  origem,  onde  deverão 
permanecer  sobrestados,  até  ulterior  pronunciamento  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  no  que  se  refere  aos  Recursos  Extraordinários 
591.797/SP e 626.307/SP, nos termos da fundamentação.
As  partes  ficam  advertidas  de  que  incidirá  multa  sobre  eventuais 
recursos contra esta decisão, sem demonstrar, de forma cabal, que o 
presente caso não se amolda à decisão do Supremo Tribunal Federal” 
(TRF2, AC 2008.51.01.004366-1, Des. Fed. José Antônio Neiva, DJe 
06.09.2011).
3.   Diante do exposto,  dou provimento  aos recursos para declarar a 
nulidade da sentença,  determinando o retorno dos presentes autos à 
Vara de origem, onde, conforme a fundamentação, deverá o processo 
ter seu andamento sobrestado até a manifestação do Supremo Tribunal 
Federal  sobre  o  tema,  reiterando  a  correta  advertência  da  precitada 
decisão quanto a eventual recurso.
  P.I.
Rio de Janeiro, 27  de  outubro   de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 531315 2008.51.01.521176-6
Nº CNJ :0521176-28.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :OCTAVIO  CAIO  MORA  Y  ARAUJO 

DE COUTO E SILVA E OUTROS
APELADO :MARCIO  GOMES  DA  SILVA  E 

OUTRO
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ADVOGADO :LUCIANA MALLET TEIXEIRA LYRA 
DE MATTOS E OUTROS

ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (200851015211766)

DECISÃO
1.   Trata-se  de  apelação  interposta  pela  CAIXA  ECONÔMICA 
FEDERAL contra  sentença  (fls.  96/97)  que,  nos  autos  da  demanda 
proposta por  MÁRCIO GOMES DA SILVA E MÁRCIA GOMES 
DA SILVA ALMEIDA,  julgou “procedente o pedido, para condenar a 
CEF a pagar à parte autora o valor correspondente à perda decorrente 
do expurgo do índice de 42,72%, em janeiro de 1989, descontado(s) 
o(s)  valore(s)  efetivamente   creditado(s),  acrescido  de  atualização 
monetária  pelos  índices  da  poupança,  com  inclusão  dos  juros 
remuneratórios e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. 
(fl. 97)
  Em suas razões (fls. 98/108), a recorrente alega, em síntese, que o 
pedido  formulado  na  presente  ação  encontra-se  compreendido  no 
objeto  da  ADPF 165-0  (STF),  requerendo  a  suspensão  do  presente 
recurso até o julgamento dos referidos processos.
  Os apelados apresentaram  contrarrazões às fls. 112/120, pugnando 
pela manutenção da sentença. 
   
2.  In casu, a sentença foi proferida em 26.08.2011 (fl. 97), depois da 
suspensão decretada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,  sendo, 
consequentemente, nula, por violação do art. 266 do CPC, conforme a 
escorreita decisão proferida pelo doutíssimo Des.  Fed.  José Antonio 
Lisbôa Neiva:
“No  caso  em tela,  a  sentença  é  nula  por  error  in  procedendo,  na 
medida  em que  descumpriu  a  decisão  liminar  proferida  pelo  Exmº 
Ministro  Dias  Toffoli,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  Recursos 
Extraordinários  591.797/SP  e  626.307/SP,  publicados  no  DJE  de 
01/09/2010, determinando a suspensão de todos os processos judiciais 
em tramitação que discutem o pagamento de correção monetária dos 
depósitos  em  cadernetas  de  poupança,  afetados  pelos  Planos 
Econômicos Collor I, Bresser e Verão.
A  suspensão,  indiscutivelmente,  incide  nos  processos  em  primeira 
instância, eis que a exclusão do sobrestamento envolveria apenas “as 
ações  em  sede  executiva  (decorrente  de  sentença  transitada  em 
julgado)  e  as  que  se  encontrem em fase  instrutória”,  aplicáveis  ao 
primeiro grau de jurisdição.
O error in procedendo justifica a decretação de nulidade do ato (STJ, 
RESP - RECURSO ESPECIAL - 915805, 1ª Turma, rel. Min. Denise 
Arruda, DJE 01/07/2009; RESP - RECURSO ESPECIAL – 1048734, 
3ª  Turma,  rel.  Min.  Sidnei  Beneti,  DJE  16/12/2008;  RESP  - 
RECURSO ESPECIAL – 695445, 5ª Turma, rel. Min. Arnaldo Lima, 
DJE 12/05/2008).
Isto posto,
Conheço e dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e 
determinar  o  retorno  dos  autos  à  Vara  de  origem,  onde  deverão 
permanecer  sobrestados,  até  ulterior  pronunciamento  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  no  que  se  refere  aos  Recursos  Extraordinários 
591.797/SP e 626.307/SP, nos termos da fundamentação.
As  partes  ficam  advertidas  de  que  incidirá  multa  sobre  eventuais 
recursos contra esta decisão, sem demonstrar, de forma cabal, que o 
presente caso não se amolda à decisão do Supremo Tribunal Federal” 
(TRF2, AC 2008.51.01.004366-1, Des. Fed. José Antônio Neiva, DJe 
06.09.2011).
3.   Diante  do exposto,   dou provimento  à apelação para  declarar  a 
nulidade da sentença,  determinando o retorno dos presentes autos à 
Vara de origem, onde, conforme a fundamentação, deverá o processo 
ter seu andamento sobrestado até a manifestação do Supremo Tribunal 
Federal  sobre  o  tema,  reiterando  a  correta  advertência  da  precitada 
decisão quanto a eventual recurso.

  P.I.
 Rio de Janeiro,  25  de  outubro  de  2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 496474 2010.51.01.009736-6
Nº CNJ :0009736-24.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :FATIMA MARIA CORDEIRO 

RODRIGUES
ADVOGADO :MARCELO  LUIS 

BROMONSCHENKEL E OUTRO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MARIO  AUGUSTO  MURIAS  DE 

MENEZES JUNIOR E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201051010097366)

DECISÃO
1. Trata-se de apelação interposta por FATIMA MARIA CORDEIRO 
RODRIGUES contra sentença (fls.  81/85) que extinguiu o feito sem 
exame  do  mérito  em  relação  aos  expurgos  de  junho/87  (8,04%), 
janeiro/89  (20,37%),  abril/90  (44,80%),  maio/90  (2,49%)  e 
fevereiro/91 (14,87%). Foi apresentada pela CEF prova da adesão da 
autora aos termos da LC nº 110/2001 à fl. 60.
 Em  suas  razões  (fls.  87/94),  a  autora/apelante  requer  a 
desconsideração e anulação do acordo firmado entre as partes com a 
dedução das parcelas recebidas.
 A CEF/apelada apresentou contrarrazões às fls. 97/110, defendendo a 
validade do termo de adesão da LC nº 110/2001 e reiterando as razões 
de sua defesa.
 É o relatório. DECIDO.
2.  O Supremo Tribunal  Federal  aprovou a  Súmula Vinculante  nº  1, 
pacificando a matéria, que contém o seguinte enunciado:
“Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão  
que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a  
validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído  
pela Lei Complementar nº 110/2001.”
 No caso concreto, a CEF trouxe aos autos documento informando a 
adesão da autora (fl.  60),  pelo qual teria  confirmado a  aceitação às 
condições apresentadas na Lei Complementar n.º 110/01 ocorrida antes 
do ajuizamento da ação, tornando indevidos os expurgos de junho de 
1987, fevereiro de 1989, maio de 1990 e fevereiro de 1991.
 Ressalte-se  que,  “ao realizar  o  acordo  previsto  na LC 110/01,  as 
partes  deram  plena  quitação  e  reconheceram  satisfeitos  os  seus  
direitos,  renunciando de forma irretratável  aos índices  relativos ao 
período de junho/87 a fevereiro/91” (AC 200651080010453, Des. Fed. 
Guilherme Couto, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 22/11/2010).
 Ora,  a  transação  extrajudicial  visa  a  prevenir  ou  terminar  litígio, 
mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), e somente se anula por 
dolo,  coação ou erro essencial  (art.  849 do CC),  circunstâncias não 
demonstradas pelo autor. 
 Assim, e considerando que “a anulabilidade não tem efeito antes de  
julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício” (art. 177 do CC), 
não pode o apelante pretender simplesmente desconsiderar a transação 
firmada,  para  obter  os  índices  pleiteados.  Ao revés,  a  sorte  de  seu 
pedido  somente  poderá  ser  examinada  depois  de  eventualmente 
desconstituído o negócio jurídico por ele celebrado.
3. Ante o exposto,  nego provimento ao recurso, na forma do art. 557, 
caput, do CPC.
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Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
autos à vara de origem.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.17.002216-7
Nº CNJ :0002216-33.2008.4.02.5117
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :JOSE HENRIQUE DE FREITAS
ADVOGADO :ROBERTO LUIZ N. MOREIRA
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CRISTINA  CIDADE  DA  SILVA 

GUIMARAES E OUTROS
ORIGEM :2A.  VARA  FEDERAL  DE  SAO 

GONCALO/RJ (200851170022167)

DECISÃO
1.  Trata-se  de  apelação  interposta  por  JOSE  HENRIQUE  DE 
FREITAS contra sentença (fl. 80/83) que extinguiu o feito sem exame 
do mérito em relação aos expurgos de janeiro de 1989 e abril de 1990 e 
julgou improcedente o pedido em relação aos expurgos de junho de 
1987 e março de 1990. Foi apresentada pela CEF prova da adesão do 
autor aos termos da LC nº 110/2001 às fls. 71/72 e 75/77.
 Em suas razões (fls. 86/102) sustenta o autor, em resumo, que o termo 
de adesão deve ser anulado, uma vez que importa em ato unilateral da 
CEF.
 Contrarrazões da CEF (fls. 105/108) defendendo a validade do termo 
de adesão da LC nº110/2001.
 É o relatório.
2.  O Supremo Tribunal  Federal  aprovou a  Súmula Vinculante  nº  1, 
pacificando a matéria, que contém o seguinte enunciado:
“Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão  
que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a  
validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído  
pela Lei Complementar nº 110/2001.”
 No caso concreto, a CEF trouxe aos autos documento informando a 
adesão  do  autor  (fls.  71/72  e  75/77),  pelo  qual  teria  confirmado  a 
aceitação às condições apresentadas na Lei Complementar n.º 110/01 
ocorrida antes do ajuizamento da ação, tornando indevidos os expurgos 
de junho de 1987, janeiro de 1989, março e abril de 1990.
 Ressalte-se  que,  “ao realizar  o  acordo  previsto  na LC 110/01,  as 
partes  deram  plena  quitação  e  reconheceram  satisfeitos  os  seus  
direitos,  renunciando de forma irretratável  aos índices  relativos ao 
período de junho/87 a fevereiro/91” (AC 200651080010453, Des. Fed. 
Guilherme Couto, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 22/11/2010).
 Ora,  a  transação  extrajudicial  visa  a  prevenir  ou  terminar  litígio, 
mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), e somente se anula por 
dolo,  coação ou erro essencial  (art.  849 do CC),  circunstâncias não 
demonstradas pelo autor. 
 Assim, e considerando que “a anulabilidade não tem efeito antes de  
julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício” (art. 177 do CC), 
não pode o apelante pretender simplesmente desconsiderar a transação 
firmada,  para  obter  os  índices  pleiteados.  Ao revés,  a  sorte  de  seu 
pedido  somente  poderá  ser  examinada  depois  de  eventualmente 
desconstituído o negócio jurídico por ele celebrado.
3. Ante o exposto,  nego provimento ao recurso, na forma do art. 557, 
caput, do CPC.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.

LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 476800 2009.51.01.005195-9
Nº CNJ :0005195-79.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO :MARCUS  ALEXANDRE  SIQUEIRA 

MELO E OUTROS
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CONSUELO  CESAR  DE  OLIVEIRA 

DRISANG E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200951010051959)

DECISÃO
1. Trata-se  de apelação interposta por  RICARDO CARVALHO DE 
OLIVEIRA  contra  sentença  (fls.  72/75)  que  julgou  procedente  o 
pedido  para  condenar  a  CEF  a  creditar  na  sua  conta  fundiária  os 
expurgos relativos aos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990. O 
Juízo a quo deixou de condenar a CEF em honorários advocatícios, por 
força do art. 29-C da Lei nº 8.036/90.
 Em suas razões (fls. 49/78), o autor/apelante defendeu que é devida a 
condenação da CEF em honorários advocatícios.
 A CEF/apelante apresentou contrarrazões às fls. 80/86, pugnando pelo 
improvimento do recurso.
 É o relatório. DECIDO.
2.  O STF julgou  procedente  o  pedido formulado  na  ADI nº  2.736, 
declarando  inconstitucional  o  art.  9º  da  Medida  Provisória  nº 
2.164-41/2001,  que acrescentou o art.  29-C à  Lei  nº  8.036/90,  com 
efeito  ex  tunc,  o  qual  suprime  a  condenação  em  honorários 
advocatícios nas ações envolvendo o FGTS. Veja-se o acórdão:
INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.  Art.  9.°  da  Medida 
Provisória  n.°  2.164-41/2001.  Introdução  do  art.  29-C  na  Lei  n.° 
8.036/1990.  Edição de  medida  provisória.  Sucumbência.  Honorários 
advocatícios.  Ações  entre  FGTS  e  titulares  de  contas  vinculadas. 
Inexistência de relevância e de urgência. Matéria, ademais,  típica de 
direito  processual.  Competência  exclusiva  do  Poder  Legislativo. 
Ofensa  aos  arts.  22,  inc.  I,  e  62,  caput,  da  CF.  Precedentes.  Ação 
julgada  procedente.  É  inconstitucional  a  medida  provisória  que, 
alterando  lei,  suprime  condenação  em  honorários  advocatícios,  por 
sucumbência,  nas  ações  entre  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de 
Serviço (FGTS) e titulares de contas vinculadas, bem como naquelas 
em  que  figurem  os  respectivos  representantes  ou  substitutos 
processuais.
(ADI  2736/DF.  Rel.  Min.  Cezar  Peluso.  Tribunal  Pleno.  DJe-058 
publicado 29-03-2011)
3. Ante o exposto,  dou provimento  ao recurso, na forma do art. 557, 
caput,  do  CPC,  para  condenar  a  CEF ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
autos à vara de origem.
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal
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IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.008217-4
Nº CNJ :0008217-82.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :EDVAL MUNIZ SAMPAIO
ADVOGADO :DENIZE TELES DE SOUZA E OUTRO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :JUSSARA REGINA DOS SANTOS DE 

FREITAS E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200851010082174)

DECISÃO
1.  Trata-se  de  apelação  interposta  por  EDVAL MUNIZ SAMPAIO 
contra sentença (fl. 64/66) que extinguiu o feito sem exame do mérito 
em relação aos expurgos de janeiro de 1989 e abril de 1990 e julgou 
improcedente  o pedido em relação aos expurgos  de junho de 1987, 
fevereiro de 1989, maio de 1990 e fevereiro de 1991. Foi apresentada 
pela CEF prova da adesão do autor aos termos da LC nº 110/2001 às 
fls. 40/47.
 Em suas razões (fls. 69/72) sustenta o autor que o termo de adesão não 
abrange os expurgos  de junho de 1987,  fevereiro de 1989,  maio de 
1990 e fevereiro de 1991.
 Contrarrazões da CEF (fls. 75/87) defendendo a validade do termo de 
adesão da LC nº110/2001 e reiterando as razões de sua defesa.
 É o relatório.
2.  O Supremo Tribunal  Federal  aprovou a  Súmula Vinculante  nº  1, 
pacificando a matéria, que contém o seguinte enunciado:
“Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão  
que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a  
validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído  
pela Lei Complementar nº 110/2001.”
 No caso concreto, a CEF trouxe aos autos documento informando a 
adesão do autor (fl. 40/47), pelo qual teria confirmado a aceitação às 
condições apresentadas na Lei Complementar n.º 110/01 ocorrida antes 
do ajuizamento da ação, tornando indevidos os expurgos de junho de 
1987, fevereiro de 1989, maio de 1990 e fevereiro de 1991.
 Ressalte-se  que,  “ao realizar  o  acordo  previsto  na LC 110/01,  as 
partes  deram  plena  quitação  e  reconheceram  satisfeitos  os  seus  
direitos,  renunciando de forma irretratável  aos índices  relativos ao 
período de junho/87 a fevereiro/91” (AC 200651080010453, Des. Fed. 
Guilherme Couto, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 22/11/2010).
 Ora,  a  transação  extrajudicial  visa  a  prevenir  ou  terminar  litígio, 
mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), e somente se anula por 
dolo,  coação ou erro essencial  (art.  849 do CC),  circunstâncias não 
demonstradas pelo autor. 
 Assim, e considerando que “a anulabilidade não tem efeito antes de  
julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício” (art. 177 do CC), 
não pode o apelante pretender simplesmente desconsiderar a transação 
firmada,  para  obter  os  índices  pleiteados.  Ao revés,  a  sorte  de  seu 
pedido  somente  poderá  ser  examinada  depois  de  eventualmente 
desconstituído o negócio jurídico por ele celebrado.
3. Ante o exposto,  nego provimento ao recurso, na forma do art. 557, 
caput, do CPC.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 497432 2004.51.01.007103-1

Nº CNJ :0007103-50.2004.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :AZIZA CUBA BITTENCOURT
ADVOGADO :MONICA  LINHARES  PEREIRA 

SOUTO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :TUTECIO  GOMES  DE  MELLO  E 

OUTROS
ORIGEM :OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200451010071031)

DECISÃO
1. Trata-se de apelação interposta por AZIZA CUBA BITTENCOURT 
contra sentença (fls. 111/112) que extinguiu a execução, homologando 
o termo de adesão firmado pela autora e juntado pela CEF à fl. 110.
 Em suas razões (fls. 113/117), a autora/apelante sustenta que o termo 
de adesão viola a coisa julgada. 
 A CEF/apelada apresentou contrarrazões às fls. 120/125, defendendo a 
validade do termo de adesão da LC nº110/2001.
 É o relatório. DECIDO.
2.  O Supremo Tribunal  Federal  aprovou a  Súmula Vinculante  nº  1, 
pacificando a matéria, que contém o seguinte enunciado:
“Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão  
que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a  
validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído  
pela Lei Complementar nº 110/2001.”
 No caso concreto, a CEF trouxe aos autos documento informando a 
adesão da autora (fl.  110), pelo qual teria confirmado a aceitação às 
condições apresentadas na Lei Complementar n.º 110/01 ocorrida antes 
do ajuizamento da ação, o que acarreta a extinção do feito em relação 
aos expurgos de janeiro de 1989 e abril de 1990.
 Ressalte-se  que,  “ao realizar  o  acordo  previsto  na LC 110/01,  as 
partes  deram  plena  quitação  e  reconheceram  satisfeitos  os  seus  
direitos,  renunciando de forma irretratável  aos índices  relativos ao 
período de junho/87 a fevereiro/91” (AC 200651080010453, Des. Fed. 
Guilherme Couto, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 22/11/2010).
 Igualmente,  não  houve  ofensa  à  coisa  julgada,  uma  vez  que  “é 
possível  às  partes  firmarem acordo após o trânsito  em julgado da  
sentença, sabendo-se que o Código de Processo Civil, prevê, inclusive,  
como causa de extinção da execução a hipótese de o devedor obter por  
transação a remissão total da dívida (inciso II, do artigo 794)” (AG 
200802010192159,  Desembargador  Federal  Guilherme  Calmon 
Nogueira da Gama, TRF2 - Sexta Turma Especializada, 28/07/2010).
 Ora,  a  transação  extrajudicial  visa  a  prevenir  ou  terminar  litígio, 
mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), e somente se anula por 
dolo,  coação ou erro essencial  (art.  849 do CC),  circunstâncias não 
demonstradas  pelo  autor.  É  certo  ainda  que  “é  válida  a  transação 
realizada  entre  as  partes  extrajudicialmente  sem  a  presença  dos  
respectivos  procuradores,  cuja  intervenção  somente  se  torna 
imprescindível  no  momento  da  homologação  judicial”  (RESP 
200702426967, Eliana Calmon, STJ - Segunda Turma. 22/08/2008.).
 Assim, e considerando que “a anulabilidade não tem efeito antes de  
julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício” (art. 177 do CC), 
não pode a apelante pretender simplesmente desconsiderar a transação 
firmada,  para  obter  os  índices  pleiteados.  Ao revés,  a  sorte  de  seu 
pedido  somente  poderá  ser  examinada  depois  de  eventualmente 
desconstituído o negócio jurídico por ela celebrado.
3. Ante o exposto,  nego provimento ao recurso, na forma do art. 557, 
caput, do CPC.
Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
autos à vara de origem. 
P.I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
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LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 205137 2011.02.01.013775-5
Nº CNJ :0013775-07.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :ELISABETH ROLO GOMES
ADVOGADO :JOSEVALDA SILVA DIAS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA  NONA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010131238)

DECISÃO
1.  Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  ELISABETH 
ROLO GOMES contra decisão que,  no curso da ação ordinária que 
objetiva  a  correção  das  cláusulas  do  contrato  de  financiamento 
habitacional, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 
sob o fundamento de que não há previsão legal para o pagamento por 
meio de “guia de depósito”. 
Em suas razões (fls. 02/14), a agravante sustenta, em síntese, que “não 
se pode limitar a discussão na consignatória à liquidez e à certeza da 
dívida  a  ser  depositada,  sendo  pacificada  a  jurisprudência  quanto  à 
possibilidade de se discutir,  de modo incidente, motivação,  questões 
relativas à validade e extensão de cláusulas contratuais, existência de 
saldo  devedor  e  tudo  mais  que  diga  respeito  ao  contrato”;  que  é 
impossível  depositar  o  valor  controverso,  como  determinou  a 
magistrada, sem comprometimento do sustento de sua família;  que a 
Lei nº 10.931/04 não se aplica ao presente caso. 
2.  Deve ser negado seguimento ao recurso.
 
Com efeito: considerando que a recorrente não é a mutuária originária, 
eis que adquiriu os direitos e obrigações decorrentes do contrato de 
mútuo  do  Sistema  Financeiro  de  Habitação  por  meio  de  “Contrato 
Particular  de  Promessa  de  Compra  e  Venda”  (fls.  48/49), 
caracterizando assim o chamado “contrato  de gaveta”,  em tese,  não 
possui  legitimidade  para  pretender  a  revisão  dos  valores  cobrados, 
visto que tal cessão de direitos é inoponível à CEF. 
  Nesse sentido é a jurisprudência desta Eg. Corte:
SISTEMA  FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO  -  SFH.  AÇÃO  DE 
REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  LEGITIMIDADE 
DO CESSIONÁRIO. "CONTRATO DE GAVETA". 
I.  O cessionário de contrato de mútuo imobiliário vinculado ao SFH, 
transferido  sem  prévia  anuência  do  agente  financeiro,  não  ostenta 
legitimidade  ad causam ativa para  a  propositura  de ação,  visando  a 
postular  em  juízo  a  anulação  do  procedimento  de  execução 
extrajudicial. 
II. Agravo Interno improvido.
(TRF –2 ª  Região,  Sétima Turma Esp.,  AC 451481,  Des.  Fed.  Reis 
Friede, E-DJF2R: 23/11/2009, pág. 90)
PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE GAVETA. REVISÃO 
DO  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  ILEGITIMIDADE 
ATIVA. 
1.  O  sub-adquirente  de  imóvel  hipotecado  em  garantia  de 
financiamento, nos moldes do SFH, que firmou contrato de gaveta com 
o mutuário original, sem a intervenção da CEF, é parte ilegítima para 
pleitear, em nome próprio, direitos decorrentes do contrato de mútuo 
habitacional  originalmente  firmado.  O  contrato  de  gaveta  envolve 
verdadeira assunção de débito, e, como sempre o disse a doutrina, e 

como disciplinado no atual Código Civil, é inviável opô-lo ao credor, 
sem o seu assentimento. 
2. Apelação desprovida. Sentença confirmada.
(TRF –2 ª Região, Sexta Turma Esp., AC 510154, Des. Fed. Guilherme 
Couto, E-DJF2R: 26/05/2011, pág. 129)
3.  Ante o exposto, nego seguimento ao presente agravo, nos termos do 
art. 557 do Código de Processo Civil e art. 44, § 1º, II, do Regimento 
Interno desta Corte.
Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
autos à vara de origem.
P. I.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
 
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 204927 2011.02.01.013430-4
Nº CNJ :0013430-41.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO-CRC/RJ

ADVOGADO :MAURO  ABDON  GABRIEL  E 
OUTROS

AGRAVADO :TELMO NAVARRO JUNIOR
ADVOGADO :ROBERTA  CUNHA  MARINHO  E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010137125)

DECISÃO
1.   Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pelo CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO – CRC/
RJ contra decisão que, no curso do mandado de segurança impetrado 
por TELMO NAVARRO JÚNIOR, “deferiu a liminar para determinar 
que a autoridade Impetrada efetue o registro definitivo do Impetrante 
nos quadros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 
de  Janeiro,  independente  de  aprovação  em  Exame  de  Suficiência, 
desde que atendidos os demais requisitos legais”.
Em  suas  razões  (fls.  02/05),  o  recorrente  aduz,  em  síntese,  que  o 
agravado obteve o registro  provisório  junto ao Conselho Agravante; 
que o registro provisório é deferido aos profissionais que concluem o 
curso de contabilidade, mas que ainda não dispõem do diploma e tem 
validade  de  2  anos;  que  nesse  prazo  de  2  anos  é  possível  que  a 
instituição de ensino providencie o diploma (desde que requerido pelo 
interessado)  e  o  contador  habilite-se  ao  registro  definitivo;  que  o 
registro provisório do Agravado expirou em 31.12.10 e o seu diploma 
foi expedido em 18.05.11; que o exame de suficiência é uma avaliação 
obrigatória  a  todos os  profissionais  da contabilidade que pretendem 
exercer a profissão,  sendo pré-requisito para a expedição da carteira 
profissional, ante o advento da Lei nº 12.249/10.
2.  Deve ser negado seguimento ao recurso.
 Com efeito: a reforma de decisão interlocutória em sede de agravo de 
instrumento  é  medida excepcional,  visto  que o juiz da causa detém 
maior proximidade com o feito, pelo que sua decisão, a princípio, deve 
ser prestigiada. 
Desse modo, consoante a jurisprudência predominante desta Eg. Corte, 
somente é possível a modificação de decisão teratológica ou fora da 
razoabilidade jurídica, ou em casos de flagrante ilegalidade ou abuso 
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de poder  (Nesse sentido:  AG nº  200702010026279,  5ª  Turma Esp., 
Rel.  Des.  Fed.  Fernando  Marques,  DJ  de 10.11.2010;  AG  nº 
201002010057070, 7ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa 
Neiva,  DJ de 19.11.2010; AG nº 201002010104368, 6ª  Turma Esp., 
Rel.  Des.  Fed.  Guilherme  Calmon  Nogueira  da  Gama,  DJ  de 
14.12.2010).
No caso em tela,  a  decisão agravada  não se  mostra  teratológica  ou 
ilegal,  pois,  conforme  consignado  pelo  juízo  a  quo,  o  agravado 
preencheu os requisitos para obter o registro definitivo no Conselho 
Regional de Contabilidade antes da vigência da Lei nº 12.249/10 (cf. 
fls. 67/72), a qual condicionou o registro nos quadros dos Conselhos de 
Contabilidade aos aprovados em exame de suficiência. 
Assim, ante a verossimilhança das alegações do agravado, e presente o 
periculum in mora, o qual decorre do fato de o agravante necessitar do 
registro para fins profissionais (fl. 86) deve ser mantida a decisão que 
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
3.  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 557, 
§ 1º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida 
está  em  manifesto  contraste  com  a  jurisprudência  dominante  do 
Superior Tribunal de Justiça.
Preclusa  esta  decisão,  dê-se  baixa  na  distribuição  e  remetam-se  os 
autos à vara de origem.
  
P.I.
Rio de Janeiro, 24  de outubro  de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.012385-9
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :MARIA HERMENEGILDA DE 

ALMEIDA - ESPOLIO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :DÉCIMA  SÉTIMA  VARA  FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (0002080400)

DECISÃO
1.  Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra 
decisão  (fl.  76)  que,  no curso de execução  do  julgado  em ação de 
desapropriação, indeferiu requerimento da União de concessão de novo 
prazo para sanar dúvida acerca da titularidade do imóvel expropriado, 
junto à Secretaria de Patrimônio da União, ante a possibilidade de se 
tratar de terreno de marinha,  bem como determinou a expedição de 
carta de adjudicação do imóvel em favor da União, sob o fundamento 
de  que  não cabe  neste  feito  qualquer  discussão  sobre  se  o  imóvel  
objeto de desapropriação estava ou não em terreno de marinha, como 
faz a União há mais de 10 anos, desde o petitório de fls. 197/198 (e,  
até  o  momento,  em  que  pese  o  longo  tempo  já  decorrido,  não 
conseguiu confirmar).   
  Em suas razões de recurso (fls. 02/14), a recorrente requer a reforma 
da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a questão acerca da 
titularidade do bem expropriado não transita em julgado,  não sendo 
possível  a  condenação  da  União  ao  pagamento  de  indenização  de 
imóvel de sua propriedade, sob pena de violação ao art. 884 do Código 
Civil.
2.  Deve ser indeferido o requerimento de efeito suspensivo ao recurso, 
ante a ausência de relevância das razões recursais (art. 527, inc. III, c/c 
558,  do CPC),  na  medida  em que,  desde 13/03/2001,  a  União vem 
tentando,  sem  sucesso,  comprovar  que  o  bem  expropriado  foi 

construído em terreno de marinha (fls. 54/60).
  Não  bastasse,  considerando  que  os  registros  de  imóveis  são 
inoponíveis  à  União,  se  após o pagamento  do valor  da indenização 
restar  cabalmente  comprovado  que  o  bem  objeto  da  ação  de 
desapropriação  originária  foi  mesmo  construído  em  terreno  de 
marinha,  é  cabível  o  ajuizamento  de  ação  judicial  para  reaver  o 
montante indevidamente pago ou pago a maior.
3.   Ante  o  exposto,  indefiro  a  suspensão  da  eficácia  da  decisão 
recorrida,  por  não  se  mostrar  suficientemente  relevante  a 
fundamentação do recurso (art. 527, III c/c 558 ambos do CPC)..
   Intime-se os agravados (art. 527, V, do CPC).
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.026984-5
Nº CNJ :0026984-71.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  LUIZ 

PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ROGEL CARMAN GOMES BARBOSA 

E OUTROS
APELADO :MARIA  PROVIDENCIA  DE  SOUZA 

BARBOSA E OUTROS
ADVOGADO :ORNEY MARTINS CORREA
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200851010269845)

DECISÃO
1.  Trata-se  de  apelação  interposta  pela  CAIXA  ECONOMICA 
FEDERAL - CEF contra sentença (fls. 73/75) que julgou procedente o 
pedido para condenar a CEF a aplicar à conta fundiária dos autores os 
expurgos de janeiro de 1989 e abril de 1990, condenando-a ainda ao 
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor 
da condenação.
 Em  suas  razões  (fls.  83/85),  a  CEF  defende  que  é  indevida  sua 
condenação em honorários advocatícios.
 Contrarrazões dos autores às fls. 93/95 pugnando pelo improvimento 
do recurso.
 É o relatório.
2.  O  STF  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  ADI  2736, 
declarando  inconstitucional  o  art.  9º  da  Medida  Provisória 
2.164-41/2001,  que  acrescentou  o  art.  29-C à  Lei  8.036/90,  o  qual 
suprime  a  condenação  em  honorários  advocatícios  nas  ações 
envolvendo o FGTS, fixados em percentual adequado na espécie. Veja-
se o acórdão:
INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.  Art.  9.°  da  Medida 
Provisória  n.°  2.164-41/2001.  Introdução  do  art.  29-C  na  Lei  n.° 
8.036/1990.  Edição de  medida  provisória.  Sucumbência.  Honorários 
advocatícios.  Ações  entre  FGTS  e  titulares  de  contas  vinculadas. 
Inexistência de relevância e de urgência. Matéria, ademais,  típica de 
direito  processual.  Competência  exclusiva  do  Poder  Legislativo. 
Ofensa  aos  arts.  22,  inc.  I,  e  62,  caput,  da  CF.  Precedentes.  Ação 
julgada  procedente.  É  inconstitucional  a  medida  provisória  que, 
alterando  lei,  suprime  condenação  em  honorários  advocatícios,  por 
sucumbência,  nas  ações  entre  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de 
Serviço (FGTS) e titulares de contas vinculadas, bem como naquelas 
em  que  figurem  os  respectivos  representantes  ou  substitutos 
processuais.
(ADI  2736/DF.  Rel.  Min.  Cezar  Peluso.  Tribunal  Pleno.  DJe-058 
publicado 29-03-2011)
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3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 557, 
caput, do CPC.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011.
LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Desembargador Federal

IV - APELACAO CIVEL 521617 2005.51.08.000081-9
Nº CNJ :0000081-80.2005.4.02.5108
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
APELANTE :MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
APELADO :AGUIDA DA COSTA FERNANDES
ADVOGADO :RACINE  LIMA  DOS SANTOS  FILHO 

(RJ080111)
ORIGEM :VARA  ÚNICA  DE  SÃO  PEDRO  DA 

ALDEIA (200551080000819)

DECISÃO
Trata-se de Apelação em Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério 
Público  Federal,  contra  Sentença  de  fls.  410/421,  que  julgou 
parcialmente procedente a pretensão por ele deduzida.
Pretendeu o MPF, em síntese, a condenação da Parte Ré na obrigação 
de  dar,  de  fazer  e  de  não  fazer,  consistentes  na  desocupação  do 
quiosque TOCA AZUL, abstenção de edificação de novo quiosque ou 
ampliação do já existente. Requer, ainda, a condenação na obrigação 
de  não  realizarem  qualquer  modificação  na  área  de  preservação 
permanente objeto da pretende semana, bem como de não negociarem 
o quiosque em liça. Pugna, ao final,  pelo pagamento de indenização 
por danos ambientais, morais e materiais em virtude da ocupação da 
Praia de Geribá.
O  MM.  JUízo  a  quo prolatou  Sentença,  cuja  parte  dispositiva 
transcreve-se adiante:
“(...)  Nessa  conformidade,  TORNO  DEFINITIVA  A  DECISÃO 
LIMINAR  ANTERIORMENTE  DEFERIDA  e  JULGO 
PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados no sentido de que sejam os 
réus  condenados  a  abster-se  de  erigir  novo  quiosque  na  Praia  de 
Geribá, bem como de não realizarem qualquer ação antrópica no local 
(queima de vegetação, enterro de lixo, latas de alumínio, etc...) na área 
de preservação permanente objeto desta ACP;
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados nos itens ‘B’ e 
‘C’, relativamente às obrigações de dar, consistente em pagamentos de 
indenização pela ocupação irregular da área objeto destes autos e pelos 
danos materiais e morais  decorrentes da ocupação,  bem como pelos 
danos ambientais tecnicamente irrecuperáveis;
JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO  de  condenação  do  Réu  na 
obrigação  de fazer  consistente  em adotar  medidas  compensatórias  e 
mitigatórias,  visando  à  recuperação  do  dano  ambiental  ocorrido  na 
praia de Geribá.
DETERMINO que, respeitando o TAC celebrado com o MPF, deve o 
Município de Armação dos Búzios adotar as medidas compensatórias e 
mitigatórias do dano ambietnal, assim como implementar o Projeto de 
Ordenamento Definitivo do Uso da Praia de Geribá, responsabilizando-
se  pela  fiscalização  contínua  da  referida  área  de  preservação 
permanente, impedindo a ocorrência de novos esbulhos, fulcrado nos 
arts. 23, VI e 170, VI, ambos da Constituição Federal.”
O MPF, irresignado, opôs a Apelação de fls. 422/431, onde requer a 
condenação da Parte Ré ao pagamento  de indenização em razão da 
ocupação irregular da área em testilha.
Contrarrazões às fls. 435/436.
O MPF opina, à fl. 441, pela manutenção da Sentença recorrida.
É o relatório.

Não merece prosperar a Apelação do MPF.
E isto  porque,  da  detida análise  dos autos,  a  Parte  Ré vinha  sendo 
cobrada pelo uso da área pública (fls. 280/281), sendo certo que tal fato 
é capaz de outorgar aparência de regularidade à situação, afastando a 
má-fé do ocupante.
Neste sentido, este E. TRF:
“ADMINISTRATIVO  E  CIVIL.  REIVINDICATÓRIA.  ESBULHO.  
QUIOSQUE.  PRAIA  DE  GERIBÁ.  DEMOLIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  
INDENIZAÇÃO. 1. Uma vez constatado que o estabelecimento do réu  
(quiosque) foi construído sobre a faixa de areia da praia, ou sobre  
terreno  de  marinha,  sem  autorização  da  União  para  sua  regular  
ocupação, caracterizada está a ocorrência de esbulho. Ocorre que o 
imóvel  já  foi  desocupado,  o  quiosque  demolido  e  nestes  autos  a  
questão  devolvida  ao  Tribunal  cinge-se  ao  debate  sobre  a  
caracterização da má-fé  do réu,  ao ocupar indevidamente  faixa de 
areia da praia e permanecer com o quiosque no local. 2. Não se pode  
negar que existia a boa-fé, no momento que antecede o ajuizamento da  
ação civil pública nº 2004.51080000971-5, proposta pelo Ministério  
Público  Federal.  Não  obstante,  após  a  citação  para  responder  a  
mencionada ação civil pública, em janeiro de 2005, o réu tenha sido  
cientificado  quanto  à  irregularidade  da  ocupação,  o  fato  é  que,  
consoante  o  Auto  de  Demolição  nº  001,  em  dezembro  de  2005,  o  
quiosque  já  foi  demolido  e  os  destroços  e  instalações  removidos.  
Embora  se  pudesse  dizer  que  nesse  intervalo,  entre  a  citação  e  a 
efetiva demolição, deveria incidir alguma reparação pelo uso, deve-se 
assinalar  que,  em verdade,  o  quiosque já  estava interditado,  desde 
fevereiro de 2005. 3. De todo o modo, deve ser afastada a pretendida  
condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no artigo  
10, parágrafo único, da Lei nº 9.636/98. No caso, ausente a má-fé do  
réu, torna-se irrelevante a discussão quanto à entrada em vigor da Lei  
nº 9.636/98. 4. Ainda que não tenha havido expressa autorização da  
União para construção de um quiosque no local, certo é que houve  
anuência, mesmo que tácita, com a ocupação do réu. A ocupação no  
local  se  manteve por anos a fio em decorrência de dois  fatores:  a  
autorização remunerada (e indevida) pela autoridade municipal e a  
inércia da União em zelar pelo seu patrimônio. Por isso, não se pode 
reconhecer que houve ilicitude na conduta do ocupante. 5. Também  
não  houve  comprovação  de  qualquer  dano  sofrido  pela  União  em 
decorrência da ocupação pelo réu, sendo certo que a União se limitou 
a formular pedido de perdas e danos de forma genérica,  sem fazer  
qualquer menção aos supostos prejuízos por ela suportados em razão 
da  ocupação  da  área,  ou,  ainda,  à  existência  de  danos  a  serem 
ressarcidos. Tampouco fez prova a amparar a sua pretensão, razão  
pela qual não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do  
art.  333,  I,  do  CPC,  pelo  que  entendo  improcedente  o  pedido  de 
condenação dos  réus em perdas e  danos.  6.  Remessa necessária  e  
apelo  conhecidos  e  desprovidos.”(  APELRE  200551080006159 
APELRE  -  APELAÇÃO/REEXAME  NECESSÁRIO  –  502311 
Relator(a) Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA 
Sigla  do  órgão  TRF2  Órgão  julgador  SÉTIMA  TURMA 
ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::24/05/2011 - Página::314)
“ADMINISTRATIVO  E  CIVIL.  REIVINDICATÓRIA.  ESBULHO.  
QUIOSQUE.  PRAIA  DE  GERIBÁ.  DEMOLIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  
INDENIZAÇÃO. 1.  O artigo  10,  parág.  único,  da Lei  nº  9.636/98,  
prevê reparação em favor da União, a título de ocupação irregular de  
áreas em faixa de areia da praia, privando a posse do ente federativo 
maior.  Mas não se aplica o dispositivo quando ausente a má-fé do 
ocupante e existente autorização do Município de Cabo Frio para o  
quiosque.  Réu  que  recolhia  “taxa  de  uso  do  solo”  à  Prefeitura  e  
acreditava agir conforme as exigências legais. De outro lado, a União  
não pode alegar qualquer privação de posse, ao tempo em que nada  
fazia, de modo que sua inércia legitimava a situação de aparência.  
Após  a  citação  para  responder  a  ação  civil  pública  nº  
2004.51.08.000972-7,  o  réu  restou  ciente  da  irregularidade  da 
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ocupação,  mas  o  local  já  fora  interditado,  por  decisão  judicial  
liminar.  Quiosque  depois  demolido  e  instalações  removidas,  sem 
qualquer óbice à efetivação da medida, e nem contestação de mérito 
nestes  autos.  2.  Remessa  e  apelo  desprovidos.”  (APELRE 
200551080005441 APELRE - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 
– 502509 Relator(a) Desembargador Federal GUILHERME COUTO  
Sigla  do  órgão  TRF2  Órgão  julgador  SEXTA  TURMA 
ESPECIALIZADA Fonte E-DJF2R - Data::18/02/2011 - Página::179)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do MPF, mantendo na 
íntegra a r. sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011.
Reis Friede
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2008.51.01.019323-3
Nº CNJ :0019323-41.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR  FEDERAL  REIS 

FRIEDE
APELANTE :RENATO CESAR VALPASSO DOS 

SANTOS
ADVOGADO :VALTER  BERTANHA  VALADAO 

(RJ025883)
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(200851010193233)

DECISÃO
Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Parte  Autora,  contra 
Sentença, às fls.  360/366, proferida pela 11a Vara Federal do Rio de 
Janeiro, na qual se julgou improcedentes os pedidos, com resolução do 
mérito.
A Parte  Autora,  na  Exordial,  às  fls.  02/17,  apresentou os  seguintes 
pedidos:
“(...)
b) reinclusão do desconto em folha de pagamento dos empréstimos  
excluídos;
(...)
e)  seja,  ao  final,  reconhecida  a  procedência  do  pedido,  para 
consequentemente decretar a reforma dos autores na forma do Inciso  
V do art. 108 da Lei 6.880/80, com remuneração calculada com base 
no soldo do grau hierárquico imediato, na forma do art. 110 & 1º, do 
mesmo diploma legal, com a confirmação da decisão antecipadamente  
proferida, até a efetiva modificação da reforma;
f)  ao  condenação  ao  pagamento,  por  danos  morais  na  ordem  de  
equivalência a 200 (duzentos salários mínimos), para os dois autores,  
na proporção de 50% para cada;
g)  das  remunerações  e  vantagens  vencidas,  retroagidas,  
respectivamente  a  março\2003  para  o  segundo  autor,  Alexandre  
Guedes, acrescida de juros e correção legal;
(...)”
O  Juízo  de  primeiro  grau,  na  Sentença  às  fls.  360/366  julgou 
improcedentes os pedidos, havendo resolução de mérito, com fulcro no 
art. 269, I do CPC.
Pretende o Autor, em recurso de Apelação às fls. 369/372 a reforma da 
sentença a quo, para que seja concedida a indenização por dano moral; 
para  que  sejam  julgados  procedentes  os  demais  pedidos  feitos  à 
exordial e a condenação da apelada nas custas processuais e honorários 
advocatícios da sucumbência e a procedência do pedido.
A União Federal apresentou contrarrazões às fls. 377/383, requerendo 

em suma que o recurso de Apelação da Parte Autora seja desprovido, 
mantendo-se a sentença a quo in totum.
É o relatório. Passo a Decidir.
O cerne da questão envolve o pedido autoral em que a União Federal 
seja condenada a reformá-lo na forma do art. 108, inciso V da Lei nº 
6.880/80,  com  remuneração  calculada  com  base  no  soldo  do  grau 
hierárquico imediato,  na  forma  do art.  110,  §1º  do mesmo diploma 
legal. O Autor pleiteia ainda indenização por danos morais no valor de 
200 (duzentos) salários mínimos, bem como o pagamento de todas as 
diferenças salariais decorrentes da aposentadoria em tela, desde o mês 
de março do ano de 2003, acrescido de juros de correção monetária.
A Sentença merece ser mantida.
Vejamos.
A reforma do militar vem traçada na Seção II, da Lei nº 6.880/80, e o 
art. 108, trata dos casos que determinam a incapacidade definitiva: 
“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência  
de: 
I  -  ferimento  recebido  em campanha ou  na  manutenção  da  ordem 
pública; 
II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem 
pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas  
situações; 
III - acidente em serviço; 
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com  
relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; 
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,  
lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de 
Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e  
outras  moléstias  que  a  lei  indicar  com  base  nas  conclusões  da  
medicina especializada; e 
VI  -  acidente  ou doença,  moléstia  ou enfermidade,  sem relação de  
causa e efeito com o serviço.“ (grifo nosso)
Já o art. 110 e seus parágrafos prevêem que: 
“Art.  110.  O  militar  da  ativa  ou  da  reserva  remunerada,  julgado  
incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e  
II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base  
no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir  
ou que possuía na ativa, respectivamente.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III,  
IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for 
o  militar  considerado  inválido,  isto  é,  impossibilitado  total  e  
permanentemente para qualquer trabalho. 
§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: 
 a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial 
e Suboficial ou Subtenente; 
b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento  
e Terceiro-Sargento; e 
c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do 
Quadro a que se refere o artigo 16.”
      
 Como se pode extrair da Portaria 1291/2007 (fls. 130), de fato o Autor 
foi  reformado com base no disposto nos art.  56 parágrafo único, 94 
inciso II, 104 inciso II, 106 inciso II, 108 inciso VI e 111 inciso I, da 
Lei nº 6.880/80. 
Tal reforma se deu em consonância com inspeção de saúde de fls. 125, 
onde  a  Junta  de  Saúde  chegou  a  seguinte  conclusão  a  respeito  do 
estado de saúde  do militar:
“INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SAM POR SOFRER DE 
INSUFICÊNCIA  VENOSA  CRÔNICA  PERIFÉRICA  (I87.2 
CID10/95), DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM 
O SERVIÇO, NÃO ESTANDO INVÁLIDO, NÃO NECESSITANDO DE 
INTERNAÇÃO  PERMANTETE,  NÃO  NECESSITANDO  DE 
ASSISTÊNCIA  OU  CUIDADOS  PERMANENTES  DE 
ENFERMAGEM.”
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Desta forma, a Administração Militar agiu dentro da legalidade, tendo 
em vista que foi certificado que o Autor estaria apto para desenvolver 
outras  atividades  laborativas  e,  por  meio  destas  garantir  sua 
subsistência.
Contudo, o Autor, vem nestes autos, pleiteando que sua reforma lhe 
seja  concedida  nos  termos  do  artigo  108,  V,  da  Lei  nº  6.880/80, 
transcrito acima.
É válido ressaltar que a apreciação da prova, como pilar de sustentação 
da  decisão  judicial,  é  a  forma  pela  qual  o  juiz  pode  aferir  a 
verossimilhança  das  alegações  das  partes,  de  modo  que  lhe  seja 
possível realizar um juízo de probabilidade acerca da correspondência 
entre estas alegações e aquilo que emerge do mundo dos fatos.  Em 
termos processuais, o elevado grau de verossimilhança tem o valor de 
verdade e é isto que pode ser exigido da prova.
Nessa esteira, verifica-se que as partes não requereram a produção de 
provas,  notadamente o autor,  maior interessado na comprovação das 
situações que poderiam gerar o reconhecimento do seu direito, quais 
sejam: que sua disfunção venosa trata-se de cardiopatia grave a ponto 
de ser enquadrada no art. 108, V, da Lei nº 6.880/80.
Logo,  não se pode extrair  tais conclusões dos autos,  tendo em vista 
que, como a própria Sentença afirma: “...o Juiz não possui capacidade 
técnica  para  aferir  se  doença  do  Autor  pode  ser  resultado  de  um  
distúrbio congênito ou possui relação de causa efeito com a vida na  
caserna, tampouco se tem tratamento que leve à cura, se trata-se de  
cardiopatia  grave  ou,  enfim,  se  culmina  na  invalidez  total  e  
permanente do Autor para qualquer trabalho.”
“ADMINISTRATIVO  –  PROCESSUAL  CIVIL  -  MILITAR  – 
REFORMA -  NULIDADE DA SENTENÇA –  CERCEAMENTO DE 
DEFESA  NÃO  VERIFICADA  –  LIVRE  CONVENCIMENTO 
MOTIVADO  DO  JUIZ  –  ART.  131,  CPC  -  INEXISTÊNCIA  DE 
RELAÇÃO  DE  CAUSA  E  EFEITO  ENTRE  O  ACIDENTE  EM 
SERVIÇO SOFRIDO PELO AUTOR E A ENFERMIDADE DA QUAL 
PADECE – NÃO INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E V, DO ART. 108,  
DA  LEI  6.880/80  –  ÔNUS  DA  ADMINISTRAÇÃO  QUANTO  À  
PRESTAÇÃO  DE  ASSISTÊNCIA  MÉDICO-HOSPITALAR  E  AO 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO AUTOR – AUSÊNCIA 
DE  AMPARO  LEGAL  A  EX-MILITARES,  LICENCIADOS  EX 
OFFICIO, POR CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – ART. 50,  
IV,  “E”,  LEI  6.880/80  -  APELO  DO  AUTOR  DESPROVIDO  –  
APELO  DA  UNIÃO  FEDERAL  E  REMESSA  NECESSÁRIA  
PROVIDOS - A hipótese em tela refere-se à controvérsia quanto ao  
alegado  direito  do  autor  à  declaração  de  nulidade  do  ato  de  sua  
exclusão das fileiras do Exército, para que seja reformado na mesma 
graduação que possuía na ativa, a contar da data em que foi excluído  
ou da data em que for declarada por sentença, com a percepção dos  
proventos integrais da graduação de Terceiro-Sargento, a partir da  
data  da  reforma,  mais  gratificações,  indenizações  e  vantagens  
correspondentes a essa graduação, bem como do auxílio-invalidez, a  
partir da data da reforma declarada por sentença, além dos atrasados,  
acrescidos  de  juros  e  atualização  monetária,  como  apurado  em  
execução, e de outros benefícios a que venha a fazer jus na condição  
de incapacitado.  - Inicialmente,  rejeito a preliminar de nulidade da 
sentença, por cerceamento de defesa, argüida pela parte autora. Com 
efeito,  não  obstante  a  ausência  de  realização  de  diligências  e  
produção das provas que o autor pretendia produzir, não há que se 
olvidar que o magistrado julga segundo o seu livre  convencimento  
motivado  (art.  131,  CPC),  não  estando  vinculado  à  apreciação  de  
todos os elementos probatórios invocados pelas partes. - Ademais, ao 
militar  que  se  julga  merecedor  de  reforma cabe  comprovar  a  sua  
incapacidade  definitiva  na  forma  do  art.  106,  II,  da  Lei  6.880/80,  
decorrente de uma das causas mencionadas nos incisos do art.  108  
desta mesma lei, com relação de causa e efeito com o serviço militar 
ativo,  salvo  a  referente  ao  inciso  VI.  Pela  fundamentação  de  sua  
inicial,  o  autor  enquadra  sua  incapacidade  precisamente  no  que 

dispõem os incisos IV e V do artigo 108 do Estatuto dos Militares, ou  
seja, respectivamente “doença, moléstia ou enfermidade adquirida em 
tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao  
serviço” e “tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna,  
cegueira,  lepra,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  
cardiopatiagrave,  mal  de  Parkinson,  pênfigo,  espondiloartrose  
anquilosante,  nefropatia  grave e  outras  moléstias  que a lei  indicar 
com base nas conclusões da medicina especializada”. - Compulsando 
os  autos  (fls.  08,  verso,  e  84),  verifica-se  que  o  apelante  foi 
incorporado  às  fileiras  do  Exército  em  08.02.1988,  tendo  sido  
licenciado  ex  officio,  por  conclusão  do  tempo  de  serviço,  em  
07.02.1994. - Todavia, depreende-se do conjunto probatório carreado  
aos autos (mormente, fls. 83/85) que, embora tenha sofrido acidente  
em serviço, o autor não logrou êxito em demonstrar que haja relação  
de causa e efeito entre aquele fato e a enfermidade da qual padece,  
tampouco que esta se  enquadre no rol indicado no art.  108,  V,  do  
Estatuto dos Militares. -  Do mesmo modo, não há provas de que o  
autor se encontre impossibilitado de desenvolver quaisquer atividades  
laborativas. Ao contrário,  o laudo pericial  acostado às fls.  126/127  
atesta  que  o  autor  “não  é  inválido,  necessitando  manter-se  em 
tratamento ortopédico, porém, em regime ambulatorial, sem cuidados 
especiais (aparelhos, internação ...)” e que “poderá ser adaptado às  
funções com menor grau de esforço físico, na vida militar ou civil”. -  
Com  efeito,  não  se  verificou  qualquer  ilegalidade  no  ato  
administrativo que determinou o desligamento do autor das Forças  
Armadas,  por se  tratar  de militar  temporário que,  à  época de seu 
desligamento,  contava  com  menos  de  dez  anos  de  serviço  efetivo,  
submetido,  assim,  aos  critérios  de  conveniência  e  oportunidade  da  
Administração para sua permanência no serviço ativo do Exército. -  
Noutro  giro,  assiste  razão  à  União  Federal  no  tocante  à  
impossibilidade  de  ser  condenada  a  prestar  assistência  médico-
hospitalar ao autor, através de suas instituições especializadas (para  
consultas,  exames,  internações  etc.),  bem  como  a  lhe  fornecer  os  
medicamentos de que necessitar. Não obstante o reconhecimento de  
que  o  autor  sofreu  acidente  em  serviço,  resultando  em  sua  baixa 
hospitalar (fls. 83), o mesmo foi submetido a tratamentos médicos e  
conseqüentes  inspeções  de  saúde,  sendo  que,  à  época  de  seu  
desligamento, quando já se encontrava em alta do Hospital Central do  
Exército,  foi  considerado  apto para  o serviço  do Exército  e  Tropa 
Pára-quedista  pela  Junta  de  Saúde  daquele  Comando  Militar.  -  
Destarte,  não  fazendo jus  à  reforma  e,  na  condição  de  ex-militar,  
licenciado ex officio, por conclusão do tempo de serviço – sem que  
estivesse  baixado  em  Órgão  de  Saúde,  não  faz  jus  aos  benefícios 
concedidos  exclusivamente  aos  militares  e  aos  seus  dependentes,  
previstos no art. 50, IV, “e”, da Lei 6.880/80, dentre os quais estão  
inseridas  a  assistência  médico-hospitalar  e  fornecimento  de  
medicamentos. - Apelo do autor desprovido. Apelo da União Federal e  
remessa necessária providos.”
(TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL – 397856 - QUINTA TURMA 
ESPECIALIZADA - Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA)
No que tange às parcelas remuneratórias decorrentes da passagem do 
Autor à reserva remunerada não cabe ao Autor optar pelo regime mais 
favorável.
Desta forma, não restam dúvidas de que o ato da Administração restou 
perfeito.
Por fim, não se vislumbra cabimento de indenização por danos morais, 
posto que não houve qualquer ato da Administração Militar que lesou o 
direito do Autor, agindo a mesma dentro da legalidade, acrescentando-
se ainda que não houve qualquer tipo de ofensa ou constrangimento.
Por  todo  o  exposto,  com fundamento  no  art.  557  do  CPC,  NEGO 
PROVIMENTO ao  Apelo  da  Parte  Autora,  mantendo  os  efeitos  da 
Sentença proferida em Primeira Instância, in totum.
Publique-se. Intimem-se.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
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Reis Friede
 Relator

SUBSECRETARIA DA 8A.TURMA ESPECIALIZADA

BOLETIM: 119428    

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMB. DE DECLARAÇÃO 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO  2006.02.01.014113-1
Nº CNJ :0014113-54.2006.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
EMBARGANTE :PEMON RAMALHO PACHECO
AGRAVANTE :PEMON RAMALHO PACHECO
ADVOGADO :MIGUEL DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :PAULO JOSE CANDIDO DE SOUZA
DECISÃO 
EMBDA.

:ACÓRDÃO DE FLS. 151

ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (0006284434)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.  CARÁTER 
INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
-Na  linha  de  entendimento  dos  Tribunais  Superiores,  como  cediço, 
mesmo para efeito de prequestionamento impõe-se a configuração dos 
vícios processuais pertinentes (STJ, Edcl EREsp 159275, DJ 28/5/01), 
pelo que ausentes aqueles, não há como se dar trânsito à irresignação, a 
par  de  que  mostra-se,  plenamente  possível,  o  julgamento 
independentemente  da  referência  ao  dispositivo  legal  enfocado, 
bastando apreciar-se a questão correlata (SP,  AGRG AI 239836,  DJ 
24/11/03), o que deságua na manutenção do decisum. 
-No  mais,  verifica-se,  portanto,  que  o  temas  suscitados  não  se 
acomodam  ao  conceito  de  omissão,  não  sendo  servil  o  pleito  de 
esclarecimentos,  por  não  ser  o  Poder  Judiciário  órgão  de  consulta, 
guardando,  portanto,  nítido  caráter  infringente,  na  medida  em  que 
objetiva rediscutir o acervo probatório produzido, bem como a correta 
exegese  dos  preceitos  normativos  aplicados,  o  que  só 
excepcionalmente se admite, sob pena de invasão de competência dos 
Tribunais  Superiores,  inexistindo  os  vícios  adunados,  e  sim  mero 
inconformismo, o que afasta, outrossim, a pecha argüida.
-Outrossim,  quanto  a  referida  falta  de  pronunciamento  acerca  de 
dispositivos invocados, já é pacífico o entendimento de que o juiz não 
está  obrigado  a  discorrer  a  respeito  de  todas as  matérias  trazidas  a 
juízo,  a  par  de que não é  necessário  que o dispositivo  mencionado 
esteja expressamente mencionado no acórdão, decidida a matéria a que 
ele se refere é o quanto basta (STJ Resp 138365/SP,DJ 31/05/99).
-Por derradeiro, a ocorrência de eventual, error in judicando inautoriza, 
outrossim, o trânsito dos aclaratórios (STF, Edcl RMS 22835, DJ de 
23/10/98). 
-Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, desprover o Recurso, nos termos do voto 
do Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011. (data do julgamento).

POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.002015-3
Nº CNJ :0002015-61.2011.4.02.0000
RELATOR :JC FÁTIMA MARIA NOVELINO 

SEQUEIRA
AGRAVANTE :RICARDO CAMINHA FREIRE
ADVOGADO :JOSE GUILHERME SOUTO PEREIRA E 

OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010012936)

EMENTA
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA. 
DECLARAÇÃO  DE  PATROCÍNIO  GRATUITO.  PETIÇÃO 
INICIAL.  DOCUMENTOS  ESSENCIAIS  À  PROPOSITURA  DA 
AÇÃO.
I.  A  simples  afirmação  de  hipossuficiência  econômica,  pela  parte 
autora,  é  suficiente  ao  deferimento  dos benefícios  da gratuidade  de 
justiça, sendo inexigível a juntada de declaração de patrocínio gratuito. 
II. Tratando-se de ação em que é pleiteada a decretação de nulidade de 
transferência de domínio sobre bem imóvel, a certidão de ônus reais 
atualizada constitui documento essencial à propositura da ação, sendo 
causa suficiente  ao indeferimento da petição inicial,  nos termos dos 
artigo 283 e 284, ambos do CPC.
III. Os comprovantes de quitação tempestiva das prestações do mútuo 
hipotecário constituem documentos que se inserem no âmbito do ônus 
probatório  da  parte  autora  e  não  do  ônus  da  propositura  da  ação. 
Repercussão restrita ao exame da veracidade dos fatos alegados pelas 
partes.
IV – Agravo de Instrumento parcialmente provido.  Decisão em parte 
reformada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região,  à  unanimidade,  dar  parcial  provimento  ao  agravo  de 
instrumento, nos termos do voto da Relatora, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,  26 de outubro de 2011. (data do julgamento).
FÁTIMA M. NOVELINO SEQUEIRA
JUÍZA FEDERAL CONVOCADA
RELATORA

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.008189-0
Nº CNJ :0008189-86.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :CARLOS ERNESTO INDIG LINDGREN
ADVOGADO :MARIA CECILIA HERMES 

RODRIGUES E OUTRO
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200551010121660)



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

242

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

242

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM 
EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACEN-JUD.  LOCALIZAÇÃO DE 
BENS  DO  EXECUTADO.  DESNECESSIDADE  DE 
DEMONSTRAÇÃO  DE  ESGOTAMENTO  DE  DILIGÊNCIAS. 
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  ART.  543-C  DO  CPC.  AGRAVO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
-  Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  pela  UNIÃO 
FEDERAL,  com  pedido  liminar  de  efeito  suspensivo,  alvejando 
decisão que, nos autos de ação de rito ordinário, em sede de execução, 
indeferiu  o  pedido  de  bloqueio  de  ativos  financeiros  através  do 
BACEN-JUD.
- A matéria referente à possibilidade de penhora pelo sistema Bacen-
jud  foi  submetida  a  julgamento  pelo  rito  previsto  no art.  543-C do 
CPC, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no 
sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir 
sobre a realização da penhora on line, não pode mais exigir do credor 
prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem 
penhorados.
-  Em relação à  equiparação do dinheiro depositado ou aplicado em 
instituição financeira ao dinheiro em espécie, bem como no tocante à 
preferência  pelo  meio  eletrônico  para  realização  do  ato  constritivo, 
consolidou-se  posicionamento  no  Egrégio  STJ  no  sentido  de  que 
depois do advento da Lei n.º 11.382/2006, que alterou o CPC quando 
incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens 
preferenciais  na  ordem  da  penhora  como  se  fossem  dinheiro  em 
espécie  (art.  655,  I,  do  CPC),  restou  admitida  que  a  constrição  se 
realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A, do CPC).
- In casu, verifica-se que a decisão que apreciou pedido de realização 
de penhora de ativos financeiros foi proferida quando já vigorava o art. 
655-A do CPC, introduzido pela Lei 11.382/006, circunstância esta que 
recomenda a modificação do entendimento externado pelo Magistrado 
de primeiro grau.
- Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que, 
afastada a necessidade da busca de outros bens, seja reapreciado o 
pedido de realização de penhora pelo sistema Bacen-Jud.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região,  por unanimidade,  dar parcial  provimento ao recurso,  nos 
termos  do relatório  e voto  constantes  dos autos,  que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,   de        de 2011 (data do julgamento)
Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.009832-4
Nº CNJ :0009832-79.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ANGELO RICARDO ALVES DA 

ROCHA E OUTROS
AGRAVADO :ACADEMIA DA PRAIA LTDA E 

OUTROS
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :4ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201050010072392)

E M E N T A

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TÍTULO 
EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  APLICAÇÃO  DO  BACENJUD. 
INFOJUD E RENAJUD. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO 
A  QUO.  NÃO  CONHECIMENTO.  AGRAVO  PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
- Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos 
autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu a 
aplicação  do  convênio  BACENJUD,  sob  o  fundamento  de  que  “a 
recusa, pelo exequente, do bem penhorado pelo oficial de justiça deve  
vir acompanhada da especificação de outros que possam garantir a  
execução,  e  não  apenas  servindo  de  mera  irresignação  por 
desobediência à ordem legalmente prevista”.
-  Esse Colegiado adota posicionamento no sentido de que  “inexiste  
qualquer óbice à penhora, em dinheiro, por meio eletrônico após a  
nova redação dos artigos 655 e 655-A, vez que os depósitos são bens  
preferenciais na ordem de penhora, atribuído, ademais, ao executado  
(§ 2º, art. 655-A, CPC), comprovar que as quantias depositadas em  
conta corrente correspondem a alguma impenhorabilidade” (Agravo 
Interno  nº  201002010030450,  Desembargador  Federal  SERGIO 
SCHWAITZER,  TRF2 -  OITAVA  TURMA ESPECIALIZADA,  E-
DJF2R - Data::23/08/2011 - Página::362).
- Na espécie, afigura-se razoável a pretensão da agravante em priorizar 
a aplicação do BACENJUD, sendo legítima sua recusa em relação aos 
bens penhorados pelo oficial de justiça.
- No que concerne à aplicação do INFOJUD e do RENAJUD, observa-
se  que o referido pleito  não foi  objeto de apreciação pelo Juízo de 
primeiro grau, razão pela qual, neste ponto, eventual manifestação por 
parte desta Corte implicaria  indevida supressão de um dos graus de 
jurisdição.
- Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, 
provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta 
parte, dar-lhe provimento,  nos termos do relatório e voto constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,   de        de 2011 (data do julgamento)
Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.007552-0
Nº CNJ :0007552-38.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :GERALDO PACHECO DE OLIVEIRA E 

OUTRO
ADVOGADO :CHRISTIANE MARIA DE AZEVEDO 

MARTINS E OUTROS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CESAR EDUARDO FUETA DE 

OLIVEIRA E OUTROS
ORIGEM :2A. VARA FEDERAL - ITABORAI/RJ 

(201151070001463)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SUSTAÇÃO  DE  LEILÃO. 
SISTEMA  FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  DEC.-LEI  70/66. 
CONSTITUCIONALIDADE.
-Trata-se de Agravo, na modalidade de Instrumento, objetivando cassar 
a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para sustar o 
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leilão do imóvel dos agravantes, que restou adjudicado.
-Analisando-se  os  autos,  conclui-se  restarem  ausentes  os  requisitos 
supracitados,  mostrando-se  escorreita  a  decisão  objurgada,  a  qual, 
incorporo ao presente.  Destacando-se que a aludida decisão encontra-
se  em consonância  com o art.  50,  da  Lei  10.931/04,  cujo conteúdo 
constitui condição específica de procedibilidade.
-Quanto à questão da constitucionalidade do Decreto-Lei nº 70/66, que 
disciplina a execução extrajudicial,  incluindo o leilão extrajudicial,  a 
mesma já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em inúmeras 
ações  julgadas  após  a  entrada  em  vigor  da  supracitada  Emenda 
Constitucional nº 26/00.
-Assim,  a  meu  juízo,  o  panorama  jurídico-processual,  em  epígrafe, 
restou inalterado, o que conduz ao inacolhimento da irresignação, com 
a manutenção do  decisum.
- Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, desprover o 
recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  que  fica  fazendo  parte 
integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/ 10/2011(data do julgamento).   
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006167-2
Nº CNJ :0006167-55.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :IVONETE MAGALHAES E OUTROS
ADVOGADO :JOSE AMAR E OUTRO
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (0002682958)

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESERVA 
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE CRÉDITO DE AUTORES. 
ART.22 , §4º DO ESTATUTO DA OAB. INAPLICABILIDADE NA 
JUSTIÇA FEDERAL.
 -Trata-se de Agravo de Instrumento, objetivando cassar a decisão que 
indeferiu  a  reserva  de  honorários  contratuais,  por  entender  que  a 
previsão do art.22, do §4º do estatuto da OAB, não tem aplicação à 
Justiça  Federal;  e,  dados  os  mais  de  18  anos  das  assinaturas  dos 
contratos,  haveria  necessidade  de  instauração  de  contraditório  em 
relação a  cada signatário,  no sentido de aferição se  já paga  alguma 
parcela ou algum valor daquela pactuado.
-Analisando  os  autos,  ausentes  quaisquer  fatos-jurígenos 
supervenientes, resta inadmissível o trânsito da irresignação, na medida 
que,  a  meu  juízo,  a  decisão  objurgada  não  se  mostra  eivada  de 
teratologia, ou flagrante ilegalidade.
-Assim,  a  meu  juízo,  o  panorama  jurídico-processual,  em  epígrafe, 
restou inalterado, o que conduz ao inacolhimento da irresignação, com 
a manutenção do  decisum.
-Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, desprover o 

recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  que  fica  fazendo  parte 
integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011(data do julgamento).   
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006957-9
Nº CNJ :0006957-39.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :ELAINE CHIARELLI SANTOS
ADVOGADO :JOSE GUILHERME SOUTO PEREIRA
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CINTIA DE FREITAS GOUVEA E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200851010213773)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE 
CONDIÇÃO  DE  HIPOSSUFICIENTE  FINANCEIRO. 
PAGAMENTO DE CUSTAS.
-Trata-se  de  Agravo  na  modalidade  de  Instrumento,  com pleito  de 
tutela antecipada recursal,  objetivando cassar a decisão, assim vertida:  
“A gratuidade de justiça há de ser deferida para quem comprove a  
condição  de  hipossuficiente  financeiro,  o  que  não  ocorreu  nos 
presentes autos, uma vez que a declaração de IR anexada aos autos  
não  afasta  a  possibilidade  da  autora  arcara  com  os  custos  do  
processo, até porque, a permanecer tal raciocínio, não teria a autora 
sequer  condições  de  assumir  o  financiamento  objeto  dos  autos,  
adotando-se,  para  este  raciocínio,  apenas  o  patamar  da  primeira 
prestação  assumida.  Ademais,  o  pagamento  das  custas  judiciais  
cobradas no âmbito da Justiça Federal não comprometerá o sustento  
do requerente ou de sua família, dada a modicidade das mesmas. Por  
estas  razões,  indefiro o pedido  de  gratuidade  de  justiça  formulado 
pela parte autora.  Recolha a parte autora as custas judiciais devidas,  
no  prazo  de  30  dias,  sob  pena  de  cancelamento  da  distribuição.  
Oportunamente, apreciarei o pedido de fl. 144”. 
-Analisando-se os presentes autos, concluo apresentar-se escorreita a 
decisão ora agravada, a qual, incorporo ao presente.
-Ressalta-se, ainda, não haver qualquer novo documento ou fato que 
possibilite a concessão da gratuidade.
-Neste contexto fático-processual, a meu juízo, deve ser preservada a 
decisão  de  piso,  à  míngua  dos  requisitos  legais  ao  deferimento  do 
benefício.
-Agravo de Instrumento desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, desprover o 
recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  que  fica  fazendo  parte 
integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011. (data do julgamento).   
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.008199-3
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Nº CNJ :0008199-33.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :SUELY DE SOUZA CASTRO
ADVOGADO :SERGIO SOLLE DE FIGUEIREDO E 

OUTRO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CESAR EDUARDO FUETA DE 

OLIVEIRA E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010055509)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
UTILIZAÇÃO  DE FGTS PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES 
DO SFH. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO.
-Em princípio, mostra-se cabível o pleito de  utilização do FGTS, para 
quitação das prestações do SFH (Resp nº 520.163-CE, Rel. Min, Luiz 
Fux, DJ 20/10/2003).
-Ocorre  que,  apesar  de  constar  da  exordial  dos  autos  originários, 
acostada por cópias às fls.12/28,  ”....vem mui respeitosamente a Exa,  
propor nos termos dos arts.273 a 798, ambos do Código de Processo  
Civil, a presente AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO 
DE  MÚTUO  (SFH,  COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS 
EFEITOS DA TUTELA PARCIAL C/C PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE 
FGTS PARA QUITAÇÃO COM BASE NAS LEIS 510//66 E 8036/90”, 
inexiste  na mesma pedido de utilização do FGTS para quitação das 
prestações do SFH, não sendo,  por conseguinte,  o mesmo analisado 
quando da decisão objurgada. 
-Analisando-se  os  autos,  conclui-se  restarem  ausentes  os  requisitos 
supracitados,  principalmente  a  verossimilhança,  mostrando-se 
escorreita a decisão objurgada, a qual, incorporo ao presente, face à 
inexistência  do  pedido  de  utilização  do  FGTS,  para  quitação  das 
prestações do SFH, constando apenas em seu título às fls.12, da ação 
originária, o que, passe-se o truísmo, é insuficiente, por não se traduzir 
em pleito, observado o devido processo legal, na vertente do princípio 
da adstrição.
-Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, desprover o Recurso, nos termos do voto 
do Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10/2011. (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2007.51.01.007098-2
Nº CNJ :0007098-23.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ADVOGADO :CONCEICAO DE MARIA FREIRE 

LEITE E OUTROS
APELADO :KING DISTRIBUIDORA DE METAIS 

TECIDOS E ACABAMENTOS PARA 
DECORACOES LTDA

ADVOGADO :MARCOS QUEIROZ BORGES E 
OUTRO

ORIGEM :DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO (200751010070982)

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL- EXECUÇÃO DE SENTENÇA-  EXTINÇÃO 
DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA  DE NOTÍCIA  DE BENS DO 
EXECUTADO  PASSÍVEIS  DE  PENHORA-  ANULAÇÃO  DE 
SENTENÇA- INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE.
-Trata-se de apelação interposta pela exequente ECT, nos da ação de 
rito ordinário,  que, em fase de execução, julgou extinto, por ausência 
de interesse processual de agir.
-Impõe-se  a  cassação  do  decisum, por  ofensa  ao  princípio  da 
bilateralidade, considerando que da informação de fls.135/137, dando 
notícia que restou infrutífera  a penhora  on line,   não foi  intimada a 
exequente  para  postular,  eventuais,  providências  cabíveis,  com  a 
observância, se for o caso do art. 791, III do CPC. 
-Recurso provido, para anular a sentença.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, em prover o 
recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator, que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/ 10 /2011 (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2005.51.01.013574-8
Nº CNJ :0013574-48.2005.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :MONIQUE DA FONSECA ROCHA 

PAIXAO
ADVOGADO :PAULO CESAR ARAGAO DA SILVA
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 30A VARA-RJ
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200551010135748)

E M E N T A
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  TENTATIVA  DE  ESTUPRO  POR 
MARINHEIRO,  DENTRO  DE  UNIDADE  DA  MARINHA  DO 
BRASIL. CONFIGURADO NEXO ETIOLÓGICO. ART.37 § 6º, DA 
CF/88. DANO MORAL.
-Conforme  relatado,  cuida-se  de  ação  de  rito  comum  ordinário, 
ajuizada  em  face  da  UNIÃO  FEDERAL,  na  qual  objetiva  a 
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no 
valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), bem como 
danos materiais, a ser apurado na forma do art.286, II, do CPC.
-De pronto, mostra-se incognoscível a apelação adesiva, na medida em 
que, por um lado, o pedido de condenação de dano moral é de caráter 
meramente estimativo,  a fastar a sucumbência recíproca, e por outra 
banda,  não  há  como  se  superar  a  intempestividade  da  apelação 
interposta  preteritamente,  em  decisão  preclusa,  por  intermédio  do 
manejo do recurso, na forma adesiva.
-Quanto a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela União, as 
razões recursais provam demais  o acerto do julgamento conforme o 
estado  do  processo,  porquanto  envolve  situação  fático-jurígena, 
calcada na presunção hominis, a ser aquilatada pelo Juízo, e não tema 
que  envolva  exame,  vistoria,  ou  avaliação,  supedaneados  em 
conhecimento técnico, ou científicos.
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Para  configuração  da  responsabilidade  civil  do  Estado,  fulcrada  no 
artigo 37, §6º da Carta Magna, é necessário que haja um dano, uma 
ação  administrativa,  aqui  entendida  como  conduta  comissiva,  ou 
omissiva, sendo esta última calcada em uma específica falta de serviço, 
traduzida em um dever jurídico, e uma possibilidade fática de atuar, e 
que entre ambos exista um nexo de causalidade, informado pela teoria 
do dano direto, e imediato (STF RE 130764, DJ 7/8/92).
- In casu, diante da situação fático-probatória, efetivamente, autoriza o 
reconhecimento  de  conduta  omissiva  estatal,  bem  como  de  nexo-
etiológico do dano sofrido pela parte    autora, na medida que restou 
demonstrado  que  o  evento  danoso  (a  tentativa  de  estupro  durante 
prestação  de  serviço,  dentro  de  Unidade  da  Marinha  do  Brasil), 
resultou por parte de agente público (ex-marinheiro), não merecendo 
respaldo a alegação da ré,  de que o mesmo não  estava de serviço, 
conforme  a  farta  documentação  dos  autos,  inclusive  com  os 
depoimentos, o auto de prisão em flagrante (fls.31/33), laudo de exame 
de corpo delito (fls.49) e a condenação do ex-marinheiro Alex Soares 
Max Soares, perante a Justiça Militar, e excluído do serviço ativo da 
Marinha, informado pela União em sua contestação às fls.20.
-O  fundamento  do  dano  moral,   não  é  apenas  aquela  idéia  de 
compensação – substituir a tristeza pela alegria;   a indenização pelo 
dano moral tem também de assumir o caráter punitivo.  Entretanto, há 
de  se  orientar-se  o  órgão  julgador  pelos  critérios  sugeridos  pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 
experiência  e bom senso,  atento à realidade da vida,  notadamente  à 
situação  econômica  atual  e  às  peculiaridades de cada caso.   Assim 
sendo,  atento  que  a  fixação  do  valor  do  dano  moral  tem  duplo 
conteúdo,  de  sanção  e  compensação,  entendo  ser  o  valor  arbitrado 
proporcional ao caso, razão pela qual hei por bem mantê-lo.
-Recurso desprovido, remessa necessária parcialmente provida, e 
recurso adesivo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados os  presentes  autos,  em que  são partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  prover, 
parcialmente,  a  remessa  necessária,  desprover  o  recurso,  e   não 
conhecer o  recurso adesivo,  na  forma do Voto do Relator,  que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011. (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.007108-2
Nº CNJ :0007108-05.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :MARCELO DI LORENZO
ADVOGADO :FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA SEXTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201151010073342)

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.  SERVIÇO 
MILITAR  OBRIGATÓRIO.  DISPENSA  POR  EXCESSO  DE 
CONTINGENTE.  CONVOCAÇÃO  POSTERIOR  À  CONCLUSÃO 
DO CURSO. LEI 12.336/10. IMPOSSIBILIDADE. 
-Analisando os autos, entendo assistir razão ao Agravante,  eis que a 
decisão encontra-se destoante do entendimento jurisprudencial, no que 

tange à obrigatoriedade do retorno do médico que foi  dispensado do 
serviço  militar  obrigatório,  por  excesso  de  contingente,  em  data 
anterior a da entrada em vigor da Lei nº 12.336/2010.
- Tal entendimento,  leva em consideração o respeito ao ato jurídico 
perfeito, a segurança jurídica, devendo ser aplicada a nova disciplina 
legal às convocações a partir da sua vigência, não podendo a lei nova 
retroagir  para  incidir  sobre  fatos  pretéritos,  conforme  princípio  da 
irretroatividade das leis.
- A Lei nº 12.336/10, que alterou a redação da Lei nº5.292/67, somente 
se  aplica  às dispensas  a ela posteriores,  em respeito ao ato jurídico 
perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 
- Recurso  provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, prover o Recurso, nos termos do voto do 
Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011 . (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2002.51.03.002724-5
Nº CNJ :0002724-31.2002.4.02.5103
RELATOR :JC FÁTIMA MARIA NOVELINO 

SEQUEIRA
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ARCINELIO DE AZEVEDO CALDAS E 

OUTROS
APELADO :JOSE ALEXANDRE ALVES E OUTRO
ADVOGADO :LUIZ FERNANDO DE CASTRO 

MONTEIRO
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DE 

CAMPOS (200251030027245)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL  –  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – 
OMISSÃO  INEXISTENTE  -  INOVAÇÃO  - 
PREQUESTIONAMENTO  -  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  E/OU 
CONSTITUCIONAL PARA FINS DE RECURSO ESPECIAL E/OU 
EXTRAORDINÁRIO  –  DESNECESSIDADE  DE  MENÇÃO  OU 
INDICAÇÃO  DE  DISPOSITIVO  DE  LEI  OU  DE  PRECEITO 
CONSTITUCIONAL APLICADO. 
I  –  O que  alega  a  parte  embargante  como  omissão  é,  na  verdade, 
inconformismo,  requerendo  a  modificação  do  julgado,  apresentando 
argumentos  inéditos.  Tal  situação  não  configura  hipótese  em  que 
autorizada  a  modificação  da  decisão  pela  via  dos  Embargos  de 
Declaração, já que não evidenciada qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 535 do CPC. 
II  –  A  iterativa  jurisprudência  do  Plenário  do  C.  STF  e  da  Corte 
Especial do E. STJ, órgãos de cúpula do Poder Judiciário do Estado 
Brasileiro no que tange, respectivamente, às questões de interpretação 
e  aplicação  do  direito  constitucional  e  do  direito  federal 
infraconstitucional, firma-se, muito acertadamente, no sentido de que 
desnecessária é a menção expressa  ao(s) dispositivo(s)  legal(is)  e/ou 
ao(s) preceito(s) constitucional(is) incidente(s) e aplicado(s) na decisão 
proferida,  em  única  ou  última  instância,  pelos  Tribunais  Regionais 
Federais  para  o  fim de aferir-se  a  pertinência  de  percurso das  vias 
recursais especial  e/ou extraordinária,  disciplinadas,  respectivamente, 
no art. 105, III, alíneas “a”, “b” e “c”, e no art. 102, III,  alíneas e §§, 
ambos da Constituição Federal.   Precedentes: STF, RE 141.788-CE; 
STJ,  EREsp  n.º  144.844-RS,  EREsp  n.º  155.321-SP,  EREsp  n.º 
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181.682-CE.
III  –  Tendo  sido  devidamente  enfrentada  e  explicitada  a  questão 
constitucional  e/ou  federal  no  Acórdão  que  se  pretende  impugnar, 
oportunamente,  por  meio  de  Recurso  Extraordinário  e/ou  Especial, 
irrelevante é a menção ou indicação dos preceitos constitucionais e/ou 
dos dispositivos legais aplicados e, nesta rota, impertinentes revelam-se 
os embargos de declaração opostos, in casu.
IV – Não evidenciada a sustentada omissão.
V – Embargos de declaração desprovidos.
ACÓRDÃO
  Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
 Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região,  à  unanimidade,  negar  provimento  aos  embargos  de 
declaração, nos termos do voto da Relatora, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
 Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data de julgamento).
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

IV - APELACAO CIVEL  2006.51.01.015596-0
Nº CNJ :0015596-45.2006.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :MARIA DE LOURDES FAE 

CREVELARIO
ADVOGADO :RAMON PRESTES GUEDES DE 

MORAES E OUTROS
APELADO :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :GABRIELA RODRIGUES BARBOSA 

DE SOUZA
ORIGEM :VIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200651010155960)

E M E N T A
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  DE  FUNDO  DE  DIREITO. 
DECRETO Nº 20.910/32.
-Cuida-se de ação de rito ordinário, ajuizada em face do INSS, na qual 
objetiva a autora, condenação da parte ré ao pagamento de indenização 
por  danos  morais,  oriundos  de  anterior  suspensão  indevida  no 
recebimento de benefício previdenciário, ocasionando sérios prejuízos 
à autora.
-Conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº  20.910,  de 1932,  as 
dívidas  passivas  da União Estados e Municípios,  bem assim todo e 
qualquer  direito  ou  ação  contra  a  Fazenda  Nacional  Estadual  ou 
Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos da 
data do ato do qual se originaram.
- In casu, requer a autora indenização por danos morais, sofridos pela 
mesma,  em  decorrência  da  suspensão  indevida  de  seu  benefício 
previdenciário ocorrido no ano de 1996;  não obstante, somente em 15 
de agosto de 2006, foi ajuizada a presente ação, quando já consumada a 
prescrição  quinquenária  quanto  ao  próprio  fundo  de  direito,  não 
podendo  afastá-la  sob  a  alegação  de  que  só  poderia  promover  a 
presente  ação,  depois  que  fosse  confirmada  a  legitimidade  de  seus 
direitos previdenciários, o que teria acontecido em 2004.
 -Com efeito, mutatis mutandis,  “prescrevem em cinco anos, contados 
da ocorrência do ato ou fato, a ação contra a contra a Fazenda Estadual 
para haver indenização por responsabilidade civil do Estado.” (STJ-RT 

706/187).
-Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados os  presentes  autos,  em que  são partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, desprover o 
recurso, na forma do Voto do Relator, que fica fazendo parte integrante 
do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/10/2011. (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

BOLETIM: 119463    

IV - APELACAO CIVEL  2004.51.01.014457-5
Nº CNJ :0014457-29.2004.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :AURIVAL PARDAUIL E OUTROS
APELADO :NEIREUDA LEONILA DE BRITO E 

OUTRO
ADVOGADO :EVANDRO SAMPAIO VIEIRA 

DUARTE E OUTRO
ANOTAÇÃO :JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO 

RETIDO
ORIGEM :DÉCIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200451010144575)

E M E N T A
PROCESSUAL  CIVIL.  ARTIGO  514,  II,  DO  CPC.  APELAÇÃO 
NÃO CONHECIDA.
1. No presente caso, a CEF não expôs os fundamentos de fato e de 
direito, o que configura falta de pressuposto recursal extrínseco.
2.  Pela  leitura  das  razões,  verifica-se  que  se  trata  de  uma  petição-
padrão utilizada em casos de sentença de total procedência no tocante à 
revisão  contratual,  razão pela  qual o  recurso não merece sequer ser 
conhecido.
3. Apelação não conhecida.
4. Agravo retido prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  em não 
conhecer da apelação, restando prejudicado o agravo retido, nos termos 
do  voto  do  relator,  que  fica  fazendo  parte  integrante  do  presente 
julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  1998.51.01.043563-4
Nº CNJ :0043563-46.1998.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :UNIAO FEDERAL
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APELANTE :CONSUELO PLEMONT MAIA E 
OUTROS

ADVOGADO :JULIANA GONCALVES REBELO E 
OUTROS

APELANTE :PAULO BARBOSA DE LUCENA
ADVOGADO :PAULO CESAR LUCENA
APELADO :OS MESMOS
APELADO :IVONETE MAGALHAES E OUTROS
ADVOGADO :JOSE AMAR E OUTROS
APELADO :ANTONIO MEGGLIOLARO
ADVOGADO :HILDA AFONSO ECHEVERRIA 

PINHO E OUTROS
ORIGEM :PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (9800435638)

E M E N T A
PROCESSUAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  APELO 
INTERPOSTO  ANTES  DA  DECISÃO  DOS  ACLARATÓRIOS. 
NECESSIDADE DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DO HISTÓRICO 
REMUNERATÓRIO  NECESSÁRIO  À  LIQUIDAÇÃO. 
DOCUMENTOS  EM  PODER  DA  PRÓPRIA  UNIÃO 
EMBARGANTE.  “VENIRE  CONTRA  FACTUM  PROPRIUM”. 
APELO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1)  Depois  do  julgamento  dos  embargos  de  declaração  interpostos 
contra a sentença apelada, faz-se imprescindível a reiteração do apelo 
interposto  anteriormente  à  decisão  dos  aclaratórios,  conforme 
entendimento  da  Jurisprudência  Superior,  no  sentido  de  que  “o 
Recurso  Especial  interposto  antes  do  julgamento  dos  embargos  de 
declaração,  ou  seja,  antes  de  esgotada  a  jurisdição  prestada  pelo  
Tribunal  de origem, é  prematuro e incabível,  por  isso ele  deve ser  
reiterado ou ratificado no prazo recursal” [STJ,  AgA 832.567,  DJ 
24/5/07], na esteira, outrossim, do verbete n. 418, da Súmula do STJ, 
orientação perfilhada por esta Corte Regional [TRF 2ª Região,  8ª T. 
Esp.,  AC  511.325,  Rel.  Des.  Fed.  Poul  Erik  Dyrlund,  E-DJF2R 
27/06/11]
2)  Verifica-se,  de  pronto,  que o  apelante  Paulo Barbosa  de Lucena 
carece de interesse recursal,  na espécie, uma vez que do julgamento 
dos  embargos  à  execução  não  resultou  qualquer  prejuízo  à  sua 
pretensão executiva, como deflui de fls. 1.932, em que se observa que 
o pedido dos embargos foi julgado improcedente, a impedir o trânsito 
da irresignação, ante a manifesta inexistência de sucumbência formal 
ou  material  quanto  a  este  embargado,  o  que  deságua  no  não 
conhecimento do apelo e, como corolário, também do agravo retido.
3) Desde que os exequentes embargados vinculados ao quadro do INSS 
foram excluídos do pólo passivo dos presentes embargos, o histórico 
remuneratório  dos  embargados  remanescentes  (que  pertenciam  ao 
quadro  de  pessoal  do  INAMPS,  sucedido  pela  União)  estão 
naturalmente em poder da própria União, e não do INSS.
4)  Cumpriria,  pois,  ao  próprio  ente  federativo  trazer  aos  autos  os 
documentos em questão, pois é detentor,  ex vi legis, das informações 
que ele próprio alega imprescindíveis à liquidação, o que torna inviável 
o pleito recursal, à luz do postulado da proibição do comportamento 
contraditório (venire contra factum proprium) [TRF 2ª Região, 8ª T. 
Esp.,  AC  479520,  Rel.  Des.  Fed.  Poul  Erik  Dyrlund,  E-DJF2R 
13/9/10].
5) Não conheço da apelação de Consuelo Plemont Maia e outros, não 
conheço da apelação e do agravo retido de Paulo Barbosa de Lucena e 
nego provimento à apelação da União.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  em não 
conhecer  da  apelação  de  Consuelo  Plemont  Maia  e  outros,  não 
conhecer da apelação e do agravo retido de Paulo Barbosa de Lucena e 

negar  provimento  à  apelação  da  União,  tudo  na  forma  do  voto  do 
Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

BOLETIM: 119482    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014825-0
Nº CNJ :0014825-68.2011.4.02.0000
RELATORA :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :LUZIA CONSTANTINA DE OLIVEIRA 

MAGALHAES
ADVOGADO :ROBERTO  PAULO  OLIVEIRA 

AZEVEDO
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CRISTINA  CIDADE  DA  SILVA 

GUIMARAES E OUTROS
ORIGEM :1  VARA  JUSTIÇA  FEDERAL  SAO 

GONCALO/RJ (200851170007579)

d e s p a c h o
Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do artigo 527, 
inciso V, do CPC.
Após, ao Ministério Público Federal para parecer, retornando-me, em 
seguida, para julgamento.
Publique-se.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014818-2
Nº CNJ :0014818-76.2011.4.02.0000
RELATORA :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :EDNA DAS GRACAS DE SOUZA 

MARQUES
ADVOGADO :BERNARDO  DANIEL  CAMPOS 

PEREIRA E SOUZA E OUTROS
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :LUIZ  ANTONIO  AZAMOR 

RODRIGUES E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA  TERCEIRA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(9300216511)

d e s p a c h o
Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do artigo 527, 
inciso V, do CPC.
Após, ao Ministério Público Federal para parecer, retornando-me, em 
seguida, para julgamento.
Publique-se.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Relatora
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014781-5
Nº CNJ :0014781-49.2011.4.02.0000
RELATORA :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

E OUTRO
ADVOGADO :IANE RIOS ESQUERDO E OUTROS
AGRAVADO :EDNALDO RUIZ DE SOUZA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TRIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051010163223)

D E C I S Ã O
Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  pela  CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com pedido de atribuição de efeito 
suspensivo,  alvejando  decisão  que,  nos  autos  de  ação  monitória 
ajuizada  em face  de  EDNALDO  RUIZ  DE SOUZA,  autorizou  “o 
autor  a  oficiar  as  instituições  CEDAE,  DETRAN,  CEG,  OI,  TIM,  
VIVO, CLARO, LIGHT e TELEMAR, a fim de buscar, exclusivamente,  
o endereço atual do Réu ou seu representante legal, conforme o caso”, 
tendo indeferido o pedido de consulta ao SERPRO.
Prima facie, verifico que a agravante não cuidou de instruir o presente 
recurso com cópia da certidão de intimação da decisão agravada, não 
se  desincumbindo  do  encargo  de  provar  quando  tomou  ciência  do 
mencionado  decisum,  para  efeitos  de  aferição  a  respeito  da 
tempestividade do presente agravo de instrumento. Trata-se, de acordo 
com a redação do artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil, de 
documento  obrigatório  cuja  ausência  torna  inadmissível  o  recurso 
interposto.
Diante de tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com 
fulcro no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 
44, §1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte.
Publique-se.
Decorrido in albis o prazo legal, dê-se baixa na distribuição e remetam-
se os autos ao juízo de origem.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014779-7
Nº CNJ :0014779-79.2011.4.02.0000
RELATORA :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

E OUTRO
ADVOGADO :IANE RIOS ESQUERDO E OUTROS
AGRAVADO :FLAVIO CERQUEIRA RAMALHO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :TRIGÉSIMA  SEGUNDA  VARA 

FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201051010163119)

D E C I S Ã O
Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  pela  CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com pedido de atribuição de efeito 
suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de ação monitória, 
indeferiu o pleito autoral para que “seja consultado pelo Juízo, através 

do número do CPF, o endereço do devedor no sistema de consulta da 
Delegacia da Receita Federal, conforme convênio firmado com esta  
Seção Judiciária”.
A hipótese é de ação monitória ajuizada pela ora agravante, em face de 
FLAVIO  CERQUEIRA  RAMALHO,  objetivando,  em  síntese,  o 
pagamento do valor equivalente a R$ 25.996,13, em março de 2010, 
oriundo de crédito rotativo cheque azul, correspondente ao montante de 
R$ 11.712,75, bem como de crédito direto ao consumidor, no importe 
de R$ 14.283,38.
Por meio do presente recurso, aduz a parte recorrente que “trata-se de 
Ação  Ordinária  de  Cobrança  em  que  foi  indeferido  o  pedido  de  
consulta  ao convênio existente  entre  a  Receita  Federal  e  a  Justiça  
Federal”,  e  que  “equivocou-se  o  Douto  Juízo  a  quo,  eis  que  o  
indeferimento do pedido supra impossibilita a formação do triângulo 
processual  e,  conseqüentemente,  impede  o  exercício  do  direito  de 
credor  da  parte  Agravante,  favorecendo,  deste  modo,  o 
enriquecimento ilícito do Agravado. Mister se faz ressalvar que, o MM 
Juiz  motivou  sua  decisão  afirmando  ser  ônus  da  parte  autora  
promover diligências necessárias e que não houve o esgotamento de  
todas as diligências a fim de se localizar o atual endereço do devedor,  
ora Agravado”, e que “resta evidente os obstáculos que vêm criando  
os Agravados visando tornar sem efeito a prestação jurisdicional que 
se  busca  no  Poder  Judiciário”,  fazendo  menção  ao  artigo  399,  do 
CPC.
Eis o relato do necessário. Passo a decidir.
Sem  embargo  dos  fundamentos  esposados  ao  longo  das  razões 
recursais, o Douto Magistrado de primeiro grau, enquanto presidente 
do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, 
detém melhores condições para avaliar o conjunto fático e probatório 
que  lastreiam  a  presente  demanda,  ao  menos  neste  momento 
processual.
In casu, verifico que a decisão agravada de fl. 59, em que pese sucinta, 
encontra-se  bem  fundamentada,  merecendo  transcrição  nas  linhas 
seguintes, in verbis:
“Indefiro o pleito do Autor formulado à fl. retro, pois é ônus de quem 
postula  em  juízo  instruir  o  feito  com  a  qualificação  do  Réu,  em 
particular fornecendo o endereço do mesmo para fins citatórios.
A  substituição  da  parte  interessada  pelo  juízo  na  obtenção  de 
informações somente caberá nos casos em que a mesma comprove a 
dificuldade  concreta  ou  impossibilidade  de  obtê-los  por  meios 
próprios.
Nesse sentido, nos orienta a mais acertada jurisprudência:
“Não demonstrada, ainda que perfunctoriamente, a impossibilidade da 
parte  obter  diretamente  a  documentação  que  entende  lhe  ser  útil, 
descabe a sua requisição pelo Juiz”(RSTJ 23/249).
Ademais,  cadastros  contendo  endereços  não  estão,  necessariamente, 
submetidos a sigilo e são de acesso público.
Entretanto, autorizo que a parte autora oficie ao CEDAE, DETRAN, 
ANATEL, INSS, SRF, CEG, LIGHT, TELEMAR e EMBRATEL com 
o objetivo de buscar o endereço da Ré, instruindo-se com cópia desta 
decisão, ou que requeira, oportunamente, a citação por EDITAL desde 
que esgotadas as diligências em prol da localização da Ré.
Assim sendo, intime-se o Autor para informar o endereço atual da parte 
ré (art 282, inc. II, do CPC), no prazo derradeiro de 30 dias, sob pena 
de extinção (art 284 CPC).
Publique-se.”
Diante  do  explanado,  em  consonância  com  o  exame  superficial 
compatível com este momento processual, não verifico, ao menos neste 
primeiro  instante,  a  existência  de  argumentos  suficientes  a  formar 
convencimento que enseje a concessão do efeito pretendido pela parte 
agravante.  Desta  forma,  em  princípio,  não  vislumbro  razões  a 
recomendar  a  modificação  do  entendimento  externado  pelo  Douto 
Juízo de primeiro grau.
Assim,  por  ora,  e  sem  prejuízo  de  exame  mais  detido  da  matéria 
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quando  do  julgamento  do  recurso  pelo  colegiado,  INDEFIRO  O 
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, até ulterior apreciação 
do agravo pela colenda Oitava Turma Especializada deste Tribunal.
Intime-se  a  parte  agravada  para  responder,  nos  termos  do  art.  527, 
inciso V, do CPC.
Após, ao MPF, retornando-me em seguida conclusos para julgamento.
P.I.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014635-5
Nº CNJ :0014635-08.2011.4.02.0000
RELATORA :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :CLAUDIO DA SILVA E OUTRO
ADVOGADO :FERNANDO FREITAS PEREIRA
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :LEONARDO  FAUSTINO  LIMA  E 

OUTROS
ORIGEM :OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200351010093393)

D E C I S Ã O
Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  por  CLAUDIO  DA 
SILVA e MARLA MARIA DA CONCEIÇÃO PAES SILVA,  com 
pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos 
autos de ação de imissão de posse, revogou “o despacho que deferiu a  
produção de prova pericial, fl. 292, pois incabível no presente feito”, 
bem como indeferiu “por ora, a suspensão do presente feito, podendo 
ser a mesma deferida, após a juntada da cópia do procedimento de  
execução extrajudicial”.
A hipótese é de ação de imissão de posse com pedido liminar ajuizada 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face dos ora agravantes, 
objetivando, em síntese, liminarmente, a expedição de  “mandado de 
imissão  de  posse  com cláusula  de  arrombamento  do  bem descrito,  
contra os réus Cláudio da Silva e Marla Maria da Conceição Paes 
Silva  ou  contra  terceiro  que  eventualmente  esteja  ocupando,  a 
qualquer título, o imóvel”, bem como  “nos termos do art. 38 do DL 
70/66  requer,  que  até  a  efetiva  imissão  na  posse  do  bem,  seja  
arbitrada uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento  
que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição, ou  
seja, 0,5% ao mês (juros de poupança) calculado sobre o valor da  
adjudicação do imóvel.”
Por meio do presente recurso, aduz a parte recorrente que “no caso a 
perícia se faz necessário ao desenlace da lide”, e que “restou claro na 
Contestação a Ação de Imissão de Posse que os Agravantes firmaram 
com a Autora no dia 22 de dezembro de 1999, uma escritura pública  
de venda e  compra e  mútuo com pacto adjeto e  outras  obrigações  
visando a aquisição do imóvel situado na Rua São Magno nº 120 –  
Campo Grande – RiO de Janeiro. Ainda na Contestação a Ação de  
Imissão de Posse os Agravantes informaram ao juízo a quo que os  
valores  que  lhe  eram  exigidos  pela  Agravada  cresciam 
exponencialmente”,  alegando,  também,  que  a  Agravada  na  sua 
estratégia  de  cobrança,  levou  a  leilão  o  imóvel  adquirido  pelos  
Agravantes,  com base no malfadado Decreto Lei  nº 70/69,  tendo o  
referido  imóvel  sido  arrematado  pela  Credora  Hipotecária,  ora 
Agravada. Acontece que o leilão levado a efeito pela Agravada deu-se 
de forma irregular já que a Agravada mandou publicar em jornal de  
circulação informação equivocada no tocante as datas dos públicos  
leilões, gerando nulidade do ato”, bem como que “a indeferir a prova 

pericial o Dr. Juiz a quo cerceou, data vênia o direito de defesa dos  
Agravantes,  que  tem  o  ônus  de  provar  o  fato  constitutivo  de  seu  
direito, entrando, assim, a decisão agravada em franca testilha com os  
dispostos nos artigos 130, 331, 332, 333-II, 335 do CPC c/c o art. 5º,  
LV, da Constituição Federal”,  sustentando,  ainda,  “a suspensão da 
lide (ação de imissão de posse) por força do contido no artigo 265,  
inciso IV, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil”.
Eis o relato do necessário. Passo a decidir.
Inicialmente, convém destacar que o  decisum  agravado foi proferido 
pelo Juízo a quo nos autos da ação de imissão de posse ajuizada pela 
ora agravada, que tramita em apenso aos autos da ação de rito ordinário 
n.º 2003.51.01.017682-1.
Neste contexto, e sem embargo dos fundamentos esposados ao longo 
das razões recursais, o Douto Magistrado de primeiro grau, enquanto 
presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada 
nos autos, detém melhores condições para avaliar o conjunto fático e 
probatório que lastreiam a presente demanda, ao menos neste momento 
processual.
In  casu,  verifico  que  a  decisão  agravada  de  fl.  435,  em que  pese 
sucinta,  encontra-se fundamentada,  merecendo transcrição nas linhas 
seguintes, in verbis:
“Defiro a gratuidade de justiça aos Requeridos.
Revogo o despacho que deferiu a produção de prova pericial, fl. 292, 
pois incabível no presente feito.
Intime-se a CEF para que junte cópia do procedimento de execução 
extrajudicial, principalmente cópias dos avisos de cobrança, nos termos 
do  DL.  70/66,  da  certidão de  notificação  ao devedor  para  purgar  a 
mora, dos editais dos primeiro e segundo públicos leilões e do auto de 
arrematação  do  imóvel,  no  prazo  improrrogável  de  10  dias, 
considerando que o presente feito encontra-se incluído na META 2 do 
Conselho Nacional de Justiça.
Considerando que a antecipação da tutela foi indeferida nos autos da 
ação ordinária em apenso, indefiro, por ora, a suspensão do presente 
feito,  podendo  ser  a  mesma  deferida,  após  a  juntada  da  cópia  do 
procedimento de execução extrajudicial, como supra determinado.
Untados os documentos, dê-se vista à parte Autora por 5 dias.
Após, voltem-me os autos conclusos.”
Diante  do  explanado,  em  consonância  com  o  exame  superficial 
compatível com este momento processual, não verifico, ao menos neste 
primeiro  instante,  a  existência  de  argumentos  suficientes  a  formar 
convencimento que enseje a concessão do efeito pretendido pela parte 
agravante.  Desta  forma,  em  princípio,  não  vislumbro  razões  a 
recomendar  a  modificação  do  entendimento  externado  pelo  Douto 
Juízo de primeiro grau.
Assim,  por  ora,  e  sem  prejuízo  de  exame  mais  detido  da  matéria 
quando  do  julgamento  do  recurso  pelo  colegiado,  INDEFIRO  O 
PEDIDO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO,  até  ulterior  apreciação  do 
agravo pela colenda Oitava Turma Especializada deste Tribunal.
Intime-se  a  parte  agravada  para  responder,  nos  termos  do  art.  527, 
inciso V, do CPC.
Após, ao MPF, retornando-me em seguida conclusos para julgamento.
P.I.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.014746-3
Nº CNJ :0014746-89.2011.4.02.0000
RELATORA :DESEMBARGADORA  FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :JOÃO PORFIRIO DOS SANTOS
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ADVOGADO :ANTONIO  AUGUSTO  DE  SOUZA 
MALLET E OUTROS

AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :DÉCIMA SEGUNDA VARA FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010095039)

D E C I S Ã O
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOÃO PORFIRIO 
DOS  SANTOS,  com  pedido  de  antecipação  da  tutela  recursal, 
alvejando  decisão que,  nos autos  de ação de responsabilidade civil, 
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada na inicial.
A hipótese  é  de ação de responsabilidade  civil,  pelo rito  ordinário, 
cumulada  com  obrigação  de  fazer  e  de  não  fazer,  com  pedido  de 
antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo ora agravante em face 
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, objetivando, em síntese, 
“o  cancelamento  definitivo  das  cobranças  referentes  às  compras  
realizadas em 17/11/2011 e devidamente discriminadas na fatura de  
dezembro de 2010 do “Cart~so Mastercard”, de titularidade do autor,  
de nº 5187.6705.6638.2697, eis que oriundas de fraude, além de todos  
os  encargos  contratuais,  juros  e  multas  decorrentes  do 
inadimplemento,  que  deram  origem  às  negativações  dos  dados  
cadastrais  do  autor,  declarando,  para  tanto,  a  inexigibilidade  de  
qualquer cobrança relativa às mesmas”, bem como a condenação da 
mencionada empresa “à obrigação de fazer, para proceder à retirada  
da anotação do nome e nº de CPF do autor do SCP/SP, assim como 
dos demais órgãos cadastrais, nos quais os tiver inserido, decorrente  
do  contrato  nº  5187670566382697,  além  do  cadastro  restritivo  da  
própria  CEF,  denominado  ‘SINAD  –  SISTEMA  DE 
INADIMPLENTES”,  “à  obrigação  de  não  fazer  para  que  a  ré  se  
abstenha  de  efetuar  cobranças,  seja  através  de  envio  de  faturas  
mensais e/ou cartas, acerca do contrato, de nº 5187670566382697, o  
qual  deu origem às negativações dos  dados do  autor”,  nos  termos 
ventilados na exordial (fls.  11/28), requerendo, ainda, a reparação de 
suposto dano moral.
Por meio do presente recurso, aduz a parte recorrente que  “o autor,  
ora  agravante,  propôs  Ação  de  Responsabilidade  Civil,  com  o  
propósito de ver reparado o inegável dano moral que vem sofrendo,  
uma vez que teve seus dados incluídos,  indevidamente,  no índex do  
SCPC-SP e do SINAD, sistema de inadimplentes da ré, em razão de  
realização de despesas fraudulentas no instrumento de crédito ‘Master  
Card- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL’, de nº 5187.6705.6638.2697,  
jamais  realizadas pelo demandante,  desconhecendo a sua origem e  
procedência,  o  que  lhe  ocasionou  extensos  e  comprovados 
constrangimentos,  que  persistem  até  a  presente  data”,  e  que 
encontram-se presentes “a relevância do fundamento da demanda e o  
justificado  receio  de  ineficácia  do  provimento  final”,  alegando  que 
“tem suprimido um bem de extraordinário valor, que é o direito de  
livremente comerciar”, sustentando, ainda, que  “há nos autos prova 
inequívoca de que a ré incluiu e ainda mantém os dados do agravante 
no  índex  do  SCPC-SP  e  de  seu  próprio  sistema de  inadimplentes,  
SINAD,  em  razão  da  realização  fraudulenta  de  despesas  no  
instrumento  de  crédito  daquele,  e  o  periculum  in  mora  leva  à 
necessidade de se  obter  parte  da prestação  jurisdicional,  cada vez  
mais  urgente,  eis  que  a  agravada  insiste  na  referida  negativação  
cadastral, valendo destacar que restou devidamente demonstrado que  
o  autor  fez  inúmeras  reclamações  perante  a  Caixa  Econômica  
Federal,  formalizou  Registro  de  Ocorrência  em  sede  policial  e  o  
encaminhou à demandada, juntamente com formulário de contestação 
e, ainda, buscou a intervenção de Órgão de Proteção ao Consumidor,  
que instou a instituição financeira a proceder à baixa da anotação  
indevida, sem que esta tenha adotado, contudo qualquer providência”, 
tecendo considerações sobre o artigo 273, inciso I, do CPC.

Eis o relato do necessário. Passo a decidir.
A matéria  lançada no presente  agravo  de  instrumento,  ao que  tudo 
indica, depende de dilação probatória, constatação esta que, ao menos 
por ora, neste plano de cognição superficial, justifica a manutenção da 
decisão agravada.
Sem  embargo  dos  fundamentos  esposados  ao  longo  das  razões 
recursais, o Douto Magistrado de primeiro grau, enquanto presidente 
do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, 
detém  melhores  condições  para  avaliar  a  presença,  ou  não,  dos 
requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Em outros termos, a 
concessão de medidas liminares ou de índole antecipatória deve, em 
princípio, ser deixada ao prudente arbítrio do juiz, não cabendo a esta 
Corte, por isso mesmo, se imiscuir em tal seara, salvo em hipóteses 
excepcionais, que se revelarem muito peculiares (cf. AG n.º 164742, 
Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. VERA LÚCIA LIMA, DJ 
de 02.12.2008; AG n.º 135487, Oitava Turma Especializada, Rel. Des. 
Fed.  POUL  ERIK  DYRLUND,  DJ  de  07.06.2005  e  AG  146766, 
Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ABEL GOMES, DJ de 
03.02.2009).
In casu,  verifico que a decisão agravada de fls.  64/65, em que pese 
sucinta, encontra-se fundamentada, merecendo transcrição, nas linhas 
abaixo, o seguinte trecho, in verbis:
“(...)
2. Decido.
Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita, ante a declaração de 
hipossuficiência de fls. 18.
O artigo 273 do CPC, regulando o instituto da antecipação dos efeitos 
da tutela, estabelece como requisitos à sua concessão a existência, nos 
autos, de prova inequívoca que convença o juízo da verossimilhança 
das  alegações  da  parte  autora  e  (além de)  fundado  receio  de  dano 
irreparável  ou  de  difícil  reparação  ou  a  caracterização  de  abuso  de 
direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu e também a 
reversibilidade do provimento antecipado.
A partir do exame dos requisitos legais à antecipação dos efeitos da 
tutela,  decorre que o simples  risco de dano irreparável  ou de difícil 
reparação  não  é  suficiente  à  antecipação  da  prestação  jurisdicional, 
pois indispensável a prova da verossimilhança das alegações.
Em primeira e superficial análise, não vislumbro a verossimilhança das 
alegações  que  justifique  a  concessão  de  antecipação  dos  efeitos  da 
tutela.
Isto  porque  a  apuração  da  alegada  fraude  quanto  às  despesas  com 
cartão de crédito, as quais não são reconhecidas pelo ora demandante, 
carece de dilação fático  probatória,  inviável  nesta  fase  de  cognição 
sumária.
Em  suma:  convenho  que  a  hipótese  demanda  melhores 
esclarecimentos,  tudo  recomendando  que  se  oportunize  a  oitiva  da 
parte ré, após o quê este Juízo disporá de mais elementos para firmar 
seu convencimento, em caráter definitivo.
3.  Portanto,  INDEFIRO  A  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA 
TUTELA requerida.
P.I. Cite-se”
Diante  do  explanado,  em  consonância  com  o  exame  superficial 
compatível com este momento processual, não verifico, ao menos neste 
primeiro  instante,  a  existência  de  argumentos  suficientes  a  formar 
convencimento que enseje a concessão do efeito pretendido pela parte 
agravante.  Desta  forma,  em  princípio,  não  vislumbro  razões  a 
recomendar  a  modificação  do  entendimento  externado  pelo  Douto 
Juízo de primeiro grau.
Assim,  por  ora,  e  sem  prejuízo  de  exame  mais  detido  da  matéria 
quando  do  julgamento  do  recurso  pelo  colegiado,  INDEFIRO  O 
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA  RECURSAL,  até 
ulterior apreciação do agravo pela colenda Oitava Turma Especializada 
deste Tribunal.
Intime-se  a  parte  agravada  para  responder,  nos  termos  do  art.  527, 
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inciso V, do CPC.
Após, ao MPF, retornando-me em seguida conclusos para julgamento.
P.I.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2011.
Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA
Relatora

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.004275-6
Nº CNJ :0004275-14.2011.4.02.0000
RELATORA :FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :VALERIA  ZANGEROLAME  GOMES 

FERREIRA
ADVOGADO :NATALIA ANDRE ARAGON E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (201151010034968)

DESPACHO
Intime-se  a  parte  agravada,  nos  termos  do  artigo  527,  V,  do  CPC. 
Após, ao MPF.  No retorno, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011. 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.003957-5
Nº CNJ :0003957-31.2011.4.02.0000
RELATORA :FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
AGRAVANTE :DEMETILDE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO :RENATO DA SILVA SOARES
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA  QUARTA  VARA  FEDERAL 

DO  RIO  DE  JANEIRO 
(201151010008465)

DESPACHO
Intime-se  a  parte  agravada,  nos  termos  do  artigo  527,  V,  do  CPC. 
Após, ao MPF.  No retorno, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011. 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.003268-4
Nº CNJ :0003268-84.2011.4.02.0000
RELATORA :FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
AGRAVANTE :FUNDACAO HABITACIONAL DO 

EXERCITO - FHE
ADVOGADO :LORENA DE CASTRO ABREU E SILVA 

E OUTROS
AGRAVADO :RENATO CUNHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :DÉCIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (201151010028361)

DESPACHO
Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 527, V, do CPC.  No 

retorno, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011. 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.003682-3
Nº CNJ :0003682-82.2011.4.02.0000
RELATORA :FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
AGRAVANTE :EDES DOS SANTOS - ESPÓLIO REP/ P/ 

EDILENA LUÍZA DOS SANTOS 
MONACHESI

ADVOGADO :ANTAR  OSSIAN  M.  DE  NADER  E 
OUTROS

AGRAVADO :INSTITUTO  NACIONAL  DE 
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 
- INCRA

PROCURADOR :SEM PROCURADOR
ORIGEM :1A  VARA  FEDERAL  DE  BARRA  DO 

PIRAI/RJ (200951190010217)

DESPACHO
Intime-se  a  parte  agravada,  nos  termos  do  artigo  527,  V,  do  CPC. 
Após, ao MPF.  No retorno, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011. 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.005789-9
Nº CNJ :0005789-02.2011.4.02.0000
RELATORA :FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
AGRAVANTE :ANTONIO NUNES DE BARROS E 

OUTROS
ADVOGADO :MARCUS  KLAUSS  DE  OLIVEIRA 

BAPTISTA
AGRAVADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA SEGUNDA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO (9700079678)

DESPACHO
Intime-se  a  parte  agravada,  nos  termos  do  artigo  527,  V,  do  CPC. 
Após, ao MPF.  No retorno, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011. 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.003684-7
Nº CNJ :0003684-52.2011.4.02.0000
RELATORA :FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
AGRAVANTE :FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE 

SAUDE
PROCURADOR :MARIO ROBERTO BARBOZA BRUM
AGRAVADO :MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO :SAYONARA  GRILLO  COUTINHO  E 

OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 
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JANEIRO (9800603042)

DESPACHO
Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 527, V, do CPC.  No 
retorno, voltem-me conclusos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2011. 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

BOLETIM: 119492    

AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.013373-3
Nº CNJ :0013373-57.2010.4.02.0000
RELATORA :JUÍZA  FEDERAL  CONVOCADA 

FÁTIMA NOVELINO
AGRAVANTE :FUNDACAO HABITACIONAL DO 

EXERCITO-FHE
ADVOGADO :JULIANA  ASSUMPÇÃO  TERGOLINO 

E OUTROS
AGRAVADO :ROBSON OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200951010036030)

DECISÃO
Tendo em vista  a  desistência  formulada  na  petição  de  fl.  142,  que 
produz, por si e desde logo, seus legais efeitos (art. 158, caput, c/c 501, 
ambos do CPC), deixo de examinar o recurso de fls. 119/140.
Prossiga-se com o agravo de instrumento, providenciando a intimação 
do parquet federal para ciência do v. acórdão de fl. 115.
Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado do referido 
aresto e remetam-se os autos à Vara de origem.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2011.
 
FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA
RELATORA

BOLETIM: 119520    

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELACAO CIVEL 
2002.51.01.009126-4
Nº CNJ :0009126-37.2002.4.02.5101
RELATOR :SERGIO SCHWAITZER
EMBARGANTE :COOPERATIVA HABITACIONAL DE 

INTEGRACAO SOCIAL DO RIO DE 
JANEIRO-CHIS-RIO E OUTROS

EMBARGADA :ACÓRDÃO DE FLS. 2328/2329
APELANTE :COOPERATIVA HABITACIONAL DE 

INTEGRACAO SOCIAL DO RIO DE 
JANEIRO-CHIS-RIO E OUTROS

ADVOGADO :ELIZABETH CRISTINA DE ALMEIDA 
DIAS E OUTROS

APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :GERSON DE CARVALHO FRAGOZO 

E OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200251010091264)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL  –  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – 
LIMITES  OBJETIVOS  DO  RECURSO  –  INEXISTÊNCIA  DE 
VÍCIOS  NO  JULGADO  –  PREQUESTIONAMENTO  – 
DESNECESSIDADE  DE  MENÇÃO  OU  INDICAÇÃO  DE 
DISPOSITIVO  LEGAL  OU  CONSTITUCIONAL  APLICADO  – 
PRECEDENTES.
I – Os embargos de declaração constituem recurso hábil para sindicar a 
existência  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão  no  bojo  de  ato 
judicial decisório, nos estritos termos do art. 535 do CPC, descabendo, 
em sua sede, deduzir-se, de modo apriorístico e incontido, pretensão de 
reforma  substancial  do  julgado  que  resta  impugnado,  vez  que  dito 
questionamento transcende os limites objetivos do aludido recurso.
II – A jurisprudência do Plenário do E. STF e da Corte Especial do C. 
STJ firma-se no sentido de que desnecessária é a menção expressa aos 
dispositivos  legais  e/ou  aos  preceitos  constitucionais  incidentes  e 
aplicados  na  decisão proferida,  em única  ou última  instância,  pelos 
TRFs,  para  o  fim  de  aferir-se  a  pertinência  de  percurso  das  vias 
recursais especial  e/ou extraordinária,  disciplinadas,  respectivamente, 
no art. 105, III,  alíneas "a", "b" e "c", e no art. 102, III,  alíneas e §§, 
ambos  da  CR.  Precedentes:  STF:  RE  n.º  261677/PR;  STJ:  EREsp 
161419/RS, EREsp 177258/SP, EREsp 134208/SP.
III – Não se verificando qualquer obscuridade, contradição ou omissão 
no  ato  judicial  embargado  de  declaração,  descabe  falar-se  em 
saneamento e integração daquele por força deste.
IV – Embargos de declaração improvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região,  à  unanimidade,  negar  provimento  aos  embargos 
declaratórios, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio  de  Janeiro,  _________________________________  (data  de 
julgamento).
SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

BOLETIM: 119522    

IV - APELACAO CIVEL  2007.51.12.000594-7
Nº CNJ :0000594-65.2007.4.02.5112
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :AGENCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACOES - ANATEL
PROCURADOR :SERG LIMA DE OLIVEIRA
APELADO :ASSOCIAÇÃO PARA 

DESENVOLVIMENTO DE 
CARABUCU - ADECA

ADVOGADO :DIRCEU AMIL DE OLIVEIRA
ORIGEM :VARA ÚNICA DE ITAPERUNA 

(200751120005947)

E M E N T A
PROCESSUAL  E  ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO  FISCAL.  MULTA  ADMINISTRATIVA. 
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RADIODIFUSÃO  CLANDESTINA.  EQUIPAMENTO 
APREENDIDO  NA  SEDE  DE  ASSOCIAÇÃO  COMUNITÁRIA. 
PRESUNÇÃO DE AUTORIA NÃO ELIDIDA.
1)  O  equipamento  de  radiodifusão  foi  apreendido  no  endereço  da 
Associação. Não se trata de aparato discreto, cuja existência pudesse 
passar  despercebida pela entidade executada.  Assim,  não é razoável 
supor que não soubesse do funcionamento de uma rádio clandestina no 
mesmo local onde funciona a sua sede social.
2)  Os  “objetos  sociais”  tanto  da  “Rádio  Interativa  FM”  como  da 
“Associação para Desenvolvimento de Carabuçu” são semelhantes: o 
fomento de genéricas atividades “comunitárias”, de interesse público. 
Sabe-se, ainda, que a Associação dirigiu à ANATEL pedido de outorga 
para o serviço de radiodifusão comunitária,  bem assim que é muito 
usual associações comunitárias serem criadas para abrigar rádios.
3) Exceto por uma valoração extremamente “asséptica” dos elementos 
de prova constantes dos autos seria possível afastar a responsabilidade 
da Associação pelas atividades ilícitas em questão. Some-se a isto a 
alegada  “surpresa”  acenada  pela  embargante  em sua inicial  sobre  a 
origem fática da autuação, o que não se sustenta, à luz de fls. 58, 64 e 
79, a comprometer a credibilidade do que alega em sua demanda,  à 
míngua  de  efetiva  vulneração  da  bilateralidade  do  processo 
administrativo.
4) Foge ao razoável esperar que a executada “confesse” a autoria do 
ilícito  administrativo  que é-lhe imputado,  ou  forneça  ela  mesma  os 
indícios contra si própria, para só assim concluir-se pela sua efetiva 
responsabilidade, quando a ilação a partir dos elementos disponíveis 
mostra-se plausível,  em especial quando fruto de escorreito processo 
administrativo,  pautado pelo devido processo legal,  sendo que,  nada 
obstante, a presunção de veracidade dos atos administrativos não foi 
elidida.
5) O acervo probatório aponta para a ocorrência de error in iudicando, 
na espécie, no tocante à valoração do acervo probatório, nos termos 
supra,  o  que  deságua  na  reforma  do  decisum,  para  reconhecer  a 
legitimidade  passiva  da  executada,  dando-se  prosseguimento  à 
execução.
6) Dou provimento ao recurso.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  em  dar 
provimento  ao  recurso tudo na forma  do voto  do Relator,  que  fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2009.51.01.010605-5
Nº CNJ :0010605-21.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :VINICIUS PEREIRA MARQUES E 

OUTROS
APELADO :MATERIAL DE CONSTRUCAO 

CENTRAL DA PAVUNA LTDA
ADVOGADO :SCHEILA SESSA SERRA
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200951010106055)

E M E N T A
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  CEF.  CARTÃO  DE  CRÉDITO. 

LANÇAMENTOS IRREGULARES EM FATURA. ART.14 DA LEI 
8078/90.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  DANOS 
MORAIS.
-Ajuizou-se  ação  de  rito  comum  ordinário,  em  face  da  CEF, 
objetivando indenização por danos materiais e morais.
-Nos termos do art.14 da Lei nº 8078/90 a responsabilidade contratual 
do banco é objetiva. A responsabilidade objetiva da instituição apenas 
poderia ser desconsiderada se ficasse caracterizada uma das hipóteses 
do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 
incogitando-se in casu, de eventual culpa da parte autora.  
-Nessa ordem de idéias, cabe ao consumidor demonstrar que sofreu um 
prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 
fornecedor, e que entre ambos existe um nexo etiológico.
-Ao que se apura dos autos, segundo a exordial, a parte autora possuía 
cartões de crédito na instituição ré, e, constatou diversos lançamentos 
irregulares  em  sua  fatura,  alegando  que  algumas  das  compras  não 
foram por ela efetuadas. Entretanto, por determinação da ré, efetuou o 
pagamento dos meses de 01/2008 a 06/2008,  por entender serem os 
mesmos devidos, alegando, posteriormente que efetuou tal pagamento 
a mais do que havia sido cobrado na fatura.
-Diante do panorama jurídico-processual, a meu juízo, a tese defensiva, 
veiculada na peça de bloqueio, restou indemonstrada, por se tratar de 
encargo da ré, a envolver fato impeditivo do direito do autor, cabendo-
lhe o respectivo ônus probatório.
-Assim, observa-se, falha na prestação de serviço, que não garantiu à 
parte  autora  a  segurança  esperada,  existindo  uma  fragilidade  do 
sistema,  o  que  conduz,  a  teor  do  risco  do  empreendimento,  a 
responsabilidade da empresa pública-ré, estando adequado,  in casu, o 
arbitramento, e reconhecimento do dano moral, porquanto a situação 
fático-jurígena delineada autoriza a configuração daquele.
-Desta forma, as imprecações, anotadas na peça de recurso da CEF, em 
nada  desmerecem  as  conclusões,  em  epígrafe,  na  medida  em  que 
constituem  fatos,  destituídos  de  condão  de  alterar  o  respectivo 
panorama probatório, o que deságua na manutenção do decisum.
-Recurso  desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, desprover o 
recurso, na forma do Voto do Relator, que fica fazendo parte integrante 
do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10/ 2011 . (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2009.51.01.019275-0
Nº CNJ :0019275-48.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELANTE :ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :CAMILA PEZZINO BALANIUC 

DANTAS
APELADO :NILZETE HENRIQUE DA CRUZ
ADVOGADO :FERNANDO AUGUSTO LYRA 

FERREIRA CAJU E OUTROS
PARTE RE :MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR :SEM PROCURADOR
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 10A VARA-RJ
ORIGEM :DÉCIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200951010192750)
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E M E N T A
ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
PORTADOR DE DOENÇA DE WILSON.  RESPONSABILIDADE 
DO  ESTADO.  LEGITiMIDADE  SOLIDÁRIA   DAS  TRES 
ESFERAS POLÍTICAS.
-Cuida-se  de  ação  de  rito  ordinário,  onde  a  Autora  objetiva  o 
fornecimento de medicamento necessário para seu tratamento de saúde, 
por ser portadora de doença de Wilson.
-A  questão  de  fundo,  posta  em  debate,  não  comporta  maiores 
digressões, dado o entendimento assente nas Cortes Pátrias, no sentido 
de que o cumprimento do dever político-constitucional de proteção à 
saúde,  consagrado  no  art.  196  do  Texto  Básico,  obriga  o  Estado 
(gênero)  em  regime  de  responsabilidade  solidária  entre  as  pessoas 
políticas  que  o  compõem,  dada  a  unicidade  do  Sistema  (art.  198, 
CF/88), a par de restar incluso, nas atividades voltadas a assegurar tal 
direito  fundamental,  o  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  e 
congêneres a pessoas desprovidas de recursos financeiros, para a cura, 
controle ou atenuação de enfermidades.
-Na linha do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o Sistema 
Único de Saúde – SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja 
individual  ou coletiva,  devendo atender aos que dela necessitem em 
qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o 
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, 
necessitando de determinado  medicamento  para  debelá-la,  este  deve 
ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à 
vida  digna”  (STJ,  REsp  nº  658323/SC,  rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJ 
21.03.2005).
-No que tange à legitimidade passiva dos entes políticos envolvidos, 
referente às ações cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos 
imprescindíveis  à  saúde  de  pessoa  carente,  releva  ter  e  conta  a 
unicidade  do  Sistema,  conforme  se  depreende do art.  198  da  Carta 
Magna,  a  impor  a  solidariedade  das  três  esferas  políticas  no  dever 
jurídico de garantir a saúde.
-Inacolhível,  destarte,  a  tese  de ilegitimidade  passiva  ad causam  de 
quaisquer dos entes federativos envolvidos na demanda.
-Finalmente, não merece respaldo as alegações de existência de outros 
medicamentos para o combate de tal doença, na medida que consta às 
fls.16, laudo médico, descrevendo a necessidade de tal medicamento, 
sendo  este,  lavrado  por  entidade  pública  federal,  vinculada  ao 
Ministério das Saúde.
-Recursos  e remessa necessária desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, desprover os 
recursos e a remessa necessária, nos termos do Voto deste Relator, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/ 10/ 2011 (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2010.51.01.001323-7
Nº CNJ :0001323-22.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :MANUELA MARTINS CALLEIA
ADVOGADO :THIAGO CORREA SOUZA DE 

OLIVEIRA
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 3A VARA-RJ

ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (201051010013237)

E M E N T A
ADMINISTRATIVO - CONCURSO - RESTRIÇÃO EDITALÍCIA - 
ALTURA  MÍNIMA  -  EXIGÊNCIA  INCOMPATÍVEL  COM  O 
CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM.  -  ILEGALIDADE  - 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1-Ainda que exista lei anterior disciplinando a carreira, é curial que se 
verifique  em  qual  medida  as  exigências  nela  contidas  revelam-se 
compatibilizadas com os princípios constitucionais pertinentes. Assim 
é que a exigência de limite mínimo de altura em concursos públicos só 
será considerada legítima se restar comprovada sua razoabilidade em 
vista da natureza e da complexidade dos cargos e empregos oferecidos.
2-Essa conclusão, que já encontrava respaldo nos arts. 37, II,  e 39, § 
3.º, ambos da Constituição Federal, fundamenta-se, outrossim, mutatis, 
na Súmula 683 do STF, segundo a qual a exigência de limite de idade 
só se legitima quando justificado pela natureza das atribuições do cargo 
a  ser  preenchido.  Verbis:  “O limite  de  idade  para  a  inscrição  em 
Concurso  Público  só  se  legitima  em  face  do  art.  7º,  XXX,  da  
Constituição,  quando  possa  ser  justificado  pela  natureza  das  
atribuições do cargo a ser preenchido.”
3-Com  efeito,  em  razão  do  princípio  da  razoabilidade,  afigura-se 
ilegítima a exigência de limite de altura quando a natureza do cargo 
oferecido não requer o cumprimento desse requisito.
4-Remessa necessária parcialmente provida, e recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  autos  em que  são  partes  as  acima  indicadas, 
acordam  os  Membros  da  Oitava  Turma  Especializada  do  Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em negar provimento 
ao recurso, e dar parcial provimento à remessa necessária, nos termos 
do voto do relator, que fica fazendo parte do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/ 10 /2011 (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2009.51.02.004390-0
Nº CNJ :0004390-26.2009.4.02.5102
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :UNIAO FEDERAL
APELADO :SUELY TUBENCHLAK
ADVOGADO :JOSE PERICLES COUTO ALVES E 

OUTROS
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DE 

NITEROI-RJ
ORIGEM :TERCEIRA VARA FEDERAL DE 

NITERÓI (200951020043900)

E M E N T A
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PRISÃO  E  TORTURA. 
DITADURA  MILITAR.  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO. 
DECRETO 20.910/32. 
-Trata-se  de  ação  de  conhecimento,  objetivando  a  parte  autora, 
compensação  por  danos  morais,  decorrentes  de  torturas  físicas,  e 
psicológicas sofridas por seu falecido marido durante o período militar 
em 1965.
-Diante do panorama jurídico – processual, a meu juízo, considerando 
o norte estabelecido pelos Tribunais Superiores, no sentido de que a 
prescritibilidade  é  a  regra,  sendo  o  reverso  a  exceção,  que  deva 
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encontrar  substrato  no  Texto  Básico,  não  há  como  se  deixar  de 
reconhecer a prescrição, no caso concreto, ultrapassados mais  de 40 
anos da data dos fatos  e o ajuizamento da presente demanda, ou seja, 
mais  de  um  lustro  legal,  quer  se  considere  como  sendo  inicial,  a 
vigência  da Lei  6683/79,  que estabeleceu a normalidade na vida do 
País, com a promulgação da primeira anistia, quer a vigência da atual 
Constituição Federal  em 5 de outubro de 1988,  quer  a  data  da Lei 
9140/95.
-Improcede, o argumento calcado no artigo 1º, III,  e artigo 5º, III,  do 
Texto  Básico,  de  molde  a  tornar  o  feito  isento  da  prescrição,  seja 
porque esta refere-se somente ao crime de tortura, e não seus efeitos 
indenizatórios (TRF/4R, mutatis, AC 2001.04.01.034962, DJ 3/10/01; 
TRF/5R, mutatis, AC 2000.8300008052-4, DJ 23/12/03), seja porque, 
em  termos  da  ofensa  a  dignidade  da  pessoa  humana,  o  delito  de 
homicídio,  deveria  ser  considerado  à  margem daquele  lapso,  o  que 
inocorre,  o que conduz inexoravelmente ao reconhecimento do lapso 
prescricional   forte  no  Decreto  20910/32,  prejudicadas  as  demais 
questões,  o  que  conduz  à  manutenção  da  decisão  de  piso, 
incorporando-se, inclusive, a sua fundamentação.
-  Anote-se,  por  derradeiro,  que  a  Suprema  Corte  mutatis na  Ação 
Originária  Especial  nº  27,  julgamento  10/8/11,  DJ  22/8/2011, 
reconheceu a incidência do lustro prescricional, fulcrado no Decreto nº 
20910/32, envolvendo a demanda do artigo 9º, do ADCT/CF, o que a 
fortiori, se aplica na hipótese enfocada, deixando de condenar a parte 
autora  em custas,  e  honorários  advocatícios  eis  que  beneficiária  da 
justiça gratuita.
-Remessa necessária e recurso providos.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da 2ª  Região,  por unanimidade,  prover  a 
remessa necessária e o recurso, na forma do Voto do Relator, que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,  26/10/2011. (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2009.51.01.011273-0
Nº CNJ :0011273-89.2009.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO :PAULO AMERICO LOPES FRANCO E 

OUTROS
APELADO :FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - 

FUNASA
PROCURADOR :ANDERSON CLAUDINO DA SILVA
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200951010112730)

E M E N T A
PROCESSUAL.  EXECUÇÃO  INDIVIDUAL  DE  SENTENÇA 
COLETIVA.  AÇÃO DE ORIGEM AJUIZADA POR SINDICATO. 
HIPÓTESE  DE  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL. 
DISCRIMINAÇÃO  DOS  FILIADOS  DESDE  A  INICIAL. 
NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º-A, DA LEI 9.494/97. 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LV, DA CF.
1) Justamente por se exigir a autorização expressa dos representados, 
nas  demandas  ajuizadas  por  Associações,  as  partes  representadas 
encontram-se  ipso facto individualizadas no processo. O mesmo não 
ocorre no caso de demandas ajuizadas por Sindicatos, que atuam por 

substituição  processual,  impossibilitando  que  a  parte  adversa  tome 
conhecimento  da  identidade  dos  filiados,  caso  estes  não  sejam  de 
alguma forma discriminados, inviabilizando a ampla defesa na ação de 
origem.
2) Esta circunstância não se coaduna com o devido processo legal, a 
atrair, neste prisma, a incidência da segunda parte do art. 2º-A, da Lei 
9.494/97,  a fortiori,  também sobre as  demandas  coletivas  ajuizadas 
pelos Sindicatos, na condição de substitutos processuais, exigindo-se 
que a petição inicial esteja acompanhada da relação nominal dos seus 
filiados, com a indicação dos seus endereços, de modo a compatibilizar 
a  norma  com o  art.  5º,  LV,  da  CF,  sob  pena  de  subtrair  da  parte 
demandada  o  direito  de  contestar  as  pretensões  individuais  de  cada 
postulante, à luz de suas respectivas situações específicas.
3) O devido processo legal é postulado constitucional que sobrepaira 
todo  o  ordenamento  jurídico,  a  impor  que  todos  os  outros  valores 
correlatos, como a idéia ampla de “efetividade processual”, no viés da 
promissora  ótica  coletivista  do  processo,  subordinem-se  à  filtragem 
constitucional  imposta  pelo art.  5º,  LV,  da CF,  não se  admitindo  o 
reverso, i.e., que o devido processo legal seja interpretado sob o prisma 
de  valores  ancilares,  subvertendo-se  a  precedência  ontológica  do 
princípio maior.
4) A admissão de execuções individuais por pessoas que não foram 
individualizadas  na  ação  coletiva,  desde  a  origem,  mesmo  em  se 
tratando de hipótese de substituição processual, pode representar uma 
porta  para  a prática de abusos,  ao flexibilizar  de modo temerário  o 
devido processo legal, ao argumento de uma contrapartida, na vertente 
de um suposto ganho em termos de efetividade  coletivo-processual, 
que,  conforme  o  caso,  pode  não  se  afigurar  proporcionalmente 
vantajoso, frente aos riscos que impõe à coesão do sistema.
5) Extingo a execução, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, 
prejudicado o conhecimento do recurso de apelação.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  em 
extinguir a execução, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, prejudicado 
o conhecimento  do recurso de apelação,  tudo na forma  do voto  do 
Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,  26 de outubro de 2011 (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 
2008.51.01.017978-9
Nº CNJ :0017978-40.2008.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
EMBARGANTE :LONZANGELA SANTOS E OUTRO
ADVOGADO :SERGIO SOLLE DE FIGUEIREDO E 

OUTRO
AC. EMBARG. :FL. 118
APELANTE :LONZANGELA SANTOS E OUTRO
ADVOGADO :SERGIO SOLLE DE FIGUEIREDO E 

OUTRO
APELADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :VIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200851010179789)
JUSTIÇAGRATUITA
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E M E N T A
ADMINISTRATIVO.  SFH.   EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.
 1. Os Embargos de Declaração são, como regra, recurso integrativo, 
que objetivam expungir  da decisão embargada,  o vício,  de omissão, 
entendida  como “aquela  advinda  do  próprio  julgado  e  prejudicial  à 
compreensão de causa e, não aquela que entenda o embargante, ainda 
mais  como meio  transverso  a  impugnar  os  fundamentos  da  decisão 
recorrida, acentuando-se que não se acomoda ao mesmo “matéria nova, 
não suscitada anteriormente”, bem como, “quando o julgado deixa de 
se  manifestar  sobre  um  dos  pedidos  apresentados,  nitidamente 
desimportante  para  a  resolução  do  litígio  e  formulado  em  total 
incongruência com os autos”, isto porque,  “a finalidade de jurisdição é 
compor a lide e não a discussão exaustiva ao derredor  de todos os 
pontos e dos padrões legais enunciados pelos litigantes”.
2.  A contradição que “autoriza  os embargos  de declaração é aquela 
interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua 
conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova 
dos  autos”;  inconfigurando-se,  outrossim,  com a  decisão  de  outros 
Tribunais,  nem  “a  que  porventura  exista  entre  a  decisão  e  o 
ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão 
e a  opinião da parte vencida”.
3. A obscuridade está jungida à ocorrência de vícios de compreensão e 
não com a mera dificuldade de interpretação do julgado.
4. Não configurados quaisquer dos vícios elencados no artigo 535 do 
CPC. 
5. Na linha de entendimento dos Tribunais Superiores, como cediço, 
mesmo para efeito de pré-questionamento impõe-se a configuração dos 
vícios  processuais  pertinentes  (STJ,  Edcl  EREsp  159275,  DJ 
28/05/2001), pelo que ausentes aqueles, não há como se dar trânsito à 
irresignação,  a  par  de  que  mostra-se,  plenamente  possível,  o 
julgamento  independentemente  da  referência  ao  dispositivo  legal 
enfocado, bastando apreciar-se a questão correlata.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento  aos  Embargos  de 
Declaração,  nos  termos  do  voto  do  Relator  que  fica  fazendo  parte 
integrante do presente julgado.
                              Rio de Janeiro,   26/10/2011  .(data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  2007.51.01.020540-1
Nº CNJ :0020540-56.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROCURADOR :EPAMINONDAS MORAES DE SOUZA
APELADO :INES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO :JOSE ROBERTO FERREIRA DOS 

SANTOS E OUTRO
APELADO :AURA PAULA OLIVEIRA GRIBLER 

(CURADOR ESPECIAL)
ADVOGADO :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 19A VARA-RJ
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200751010205401)

E M E N T A
ADMINISTRATIVO.  PENSÃO  POR  MORTE.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  AUDITOR  FISCAL  APOSENTADO  DO  INSS. 
COMPANHEIRA.  UNIÃO  ESTÁVEL  NÃO  COMPROVADA. 
ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 333, I, DO CPC. 
 Dispõe o artigo 217,  inciso I,  alínea “c”,  da  Lei  8.112/90 que são 
beneficiários  de  pensões  o  companheiro  ou  a  companheira   que 
comprove  união  estável  como  entidade  familiar,  não  exigindo  a  lei 
qualquer prova específica para tal, podendo, portanto, tal comprovação 
ser demonstrada por quaisquer meios de prova admitidos em direito.
O contexto fático-probatório não evidencia, como pretende a autora, a 
convivência “maritalmente, sob o mesmo teto em more uxorio, por 10 
anos e sob dependência econômica” do instituidor.
Não obstante a diferença de idade evidenciada nos autos, de quase 35 
anos entre a autora, nascida em 1965, e o Sr. Nelson Gribler.  nascido 
em 1930 e falecido em 2002, segundo apura-se dos autos, o autor era 
acometido  da  doença  de  Parkinson,  as  fotografias  apresentadas  nos 
autos,  que  constituem  início  de  prova  material,  não  evidenciam 
qualquer indício da alegada relação de companheirismo, e a autora não 
comprovou a residência comum com o ex-servidor.
O endereço  informado  pelo  ex-servidor  junto  ao  setor  de  Recursos 
Humanos  do   INSS,  bem  como  junto  à  UNIMED   -  boleto  de 
pagamento do plano de saúde de emissão em 26/11/2001 a 23/08/2002 
– é o  mesmo endereço em que residia a esposa do instituidor, falecida 
em  setembro  de  1999,  Sra.  Aura  Palmeira  Gribler,  que, 
coincidentemente,  foi  o  nome escolhido para a filha  registrada pelo 
instituidor  com  o  autor,  Aura  Paula  Oliveira  Gribler  (2ª  apelada), 
nascida em 05/01/1997.
O filho do ex-servidor, Sr. Paulo Roberto, prestou declaração datada de 
11/09/1996, em que assevera que conviveu maritalmente com a autora, 
por  mais  de  cinco  anos,  que  ratificada  por  declaração  assinada  em 
27/02/2003, pelos netos do ex-servidor, em que afirmam inclusive ter 
conhecimento de que seu pai, Paulo Roberto, designou, junto ao INSS, 
a Autora como sua companheira.
No relatório da visita social solicitada pelo INSS, realizada com o fim 
de verificar a relação de companheirismo entre a autora e o instituidor, 
diante da diversidade de endereços apresentada em sede administrativa, 
descreveu-se  entrevistas  realizada  nos  endereços  indicados, 
constatando que a Sra. Inês de Oliveira dos Santos é companheira do 
Sr. Paulo Roberto, filho do ex. servidor Nelson Gribler.
Perde  a  força  probatória  a  que  se  pretende  atribuir  à  débil 
documentação acostada aos autos e aos depoimentos das três demais 
testemunhas,  ante  a  inusitada  situação  delineada  nos  autos, 
surpreendendo  o  depoimento  intrépido  do  filho  do  instituidor  que 
comparece em juízo, para consignar que, por mais de uma vez, emitiu 
declaração falsa,  quer  com intuito  de impedir  direito  à  sucessão de 
bens, quer objetivando benefícios da previdência social, sublinhando-
se que,  com tal  testemunho pretende beneficiar  a autora,  que,  ainda 
segundo  seu  próprio  depoimento,   “chegou  inclusive  a  noticiar  na 
delegacia de polícia que o depoente tinha intenção de matá-la”
 Recurso e remessa necessária providos. Improcedência do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da 2ª  Região,  por maioria,  em  prover  a 
remessa  necessária  e  a  apelação,  nos  termos  do  voto  do  Relator, 
vencido o Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011 (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator
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IV - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL 
2010.51.01.011568-0
Nº CNJ :0011568-92.2010.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
PARTE 
AUTORA

:MARCELO DE LIMA BALZANA 
FILHO

ADVOGADO :MARIA LYGIA PIRES GONÇALVES
PARTE RÉ :SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS - SUSEP E OUTRO
PROCURADOR :JOSE GONÇALVES FILHO
REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 2A VARA-RJ
ORIGEM :SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (201051010115680)

E M E N T A
ADMINISTRATIVO  -  CONCURSO  PÚBLICO  - 
ANALISTA  TÉCNICO  DA  SUSEP  -  ALCANCE  DA 
APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO.
1-  Em  tema  de  Concurso  Públ ico ,  é  vedado  ao  Poder 
Judic iá r io  reaprec ia r  as  no tas  de  provas  a t r ibu ídas  pe la 
Banca  Examinadora ,  p rocedendo  a  revisão  de  provas  ou 
de te rminando  a  anulação  de  ques tões ,  l imi tando- se  o 
cont ro le  jud ic ia l  à  ver i f icação  da  lega l idade  do  ed i ta l  e 
do  cumpr imento  de  suas  normas  pe la  comissão 
responsáve l .  
2 -  In  casu ,  quanto  ao  acer to  ou  não  da  ava l iação 
empreendida  pe la  banca  examinadora  ao  ju lgar  o 
recurso  do  impet ran te ,  não  cabe  ao  Judic iá r io  imiscu i r -
se  em  ta l  aspec to  va lora t ivo ,  e i s  que  se  t ra ta  de  ques tão 
ads t r i t a  a  Reserva  de  Adminis t ração ,  à  luz  do  Pr inc íp io 
da  Divisão  Func iona l  do  Poder .
3-  A  competênc ia  dos  Tr ibuna is  se  l imi ta  ao  exame  da 
lega l idade  das  normas  ins t i tu ídas  no  Edi ta l  e  dos  a tos 
pra t icados  na  rea l ização  do  cer tame.
4-  Ressa l te -se  que  tan to  o  Supremo  Tr ibuna l  Federa l 
quanto  a  Cor te  Espec ia l  j á  f i rmaram  entendimento  no 
sen t ido  de  não  caber  ao  Poder  Judic iá r io ,  no  cont ro le 
ju r i sd ic iona l  da  lega l idade ,  subs t i tu i r - se  à  banca 
examinadora  de  concurso  públ ico  quanto  aos  c r i t é r ios 
de  cor reção  de  provas  e  a t r ibu ição  de  no tas ,  máxime 
quando  exigidos ,  ind is t in tamente ,  de  todos  os 
candida tos  (STF:  RE-AgR  560551  /  RS,  Segunda  Turma, 
DJ  17 .06.2008;  AI-AgR  500416/ES,  Segunda  Turma,  DJ 
10/09/2004;  RE  268244/CE,  Pr imei ra  Turma,  DJ 
30/06/2000;  STJ :  RMS  22456  /  RS,  Pr imei ra  Turma,  DJ 
01 .12.2008;  RMS  26 .735/MG,  Segunda  Turma,  DJ 
19 .06.2008;  RMS  21 .617/ES,  Sexta  Turma,  DJ 
16 .06.2008;  AgRg  no  RMS  20 .200/PA,  Quin ta  Turma, 
DJ  17 .12.2007;  RMS  22 .438/RS,  Pr imei ra  Turma,  DJ 
25 .10.2007  e  RMS  21.781/RS,  Pr imei ra  Turma,  DJ 
29 .06.2007) . ”
5- Remessa necessária provida.
ACÓRDÃO
Vis tos  e  re la tados  os  au tos  em  que  são  par tes  as  ac ima 
ind icadas ,  acordam  os  Membros  da  Oi tava  Turma 
Espec ia l izada  do  Tr ibuna l  Regiona l  Federa l  da  2 ª 
Região ,  por  unanimidade ,  em  dar  provimento  à  remessa 
necessár ia ,  nos  te rmos  do  voto  do  re la tor ,  que  f ica 
fazendo  par te  do  presen te  ju lgado .
Rio  de  Jane i ro ,  26  de  ou tubro  de  2011  (da ta  do 
ju lgamento)
POUL ERIK DYRLUND

Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006703-0
Nº CNJ :0006703-66.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRACAO DO RIO DE 
JANEIRO - CRA/RJ

ADVOGADO :MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
E OUTROS

AGRAVADO :CELISA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO :ALVARO AUGUSTO BRANDAO 
CAVALCANTI FILHO E OUTROS

ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (200751010074318)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
CONSELHO  REGIONAL  DE  ADMINISTRAÇÃO.  EXECUÇÃO 
CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO 
ART. 475 DO CPC.  CITAÇÃO PELO ART. 730 CPC.
-A  r.  decisão  objurgada  merece  reforma,  uma  vez  que  intimou  o 
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a cumprir a 
sentença, nos termos do artigo 475-J do CPC, para pagar de débito de 
R$ 3.880,65.  A decisão recorrida não levou em consideração que a 
execução contra a Fazenda Pública possui um rito próprio, devendo a 
agravante  ser  citada  pessoalmente  para  que  caso  julgue  necessário 
oponha embargos à execução. 
-Portanto, a pretensão da agravante merece ser acolhida, tendo em vista 
que o Conselho Regional de Administração é uma autarquia federal, e 
como  qualquer  outra  pessoa  jurídica  de  direito  público  possui 
prerrogativas  processuais.  Sendo  assim,  é  considerada  Fazenda 
Pública, para fins processuais, devendo incidir o artigo 730 do Código 
de Processo Civil.
-Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, prover o Recurso, nos termos do voto do 
Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011 . (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.007571-3
Nº CNJ :0007571-44.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :JORGE ROSA CAMBINA E CONJUGE
ADVOGADO :MARIA NAZARETH HAGE NICOLAU
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :CESAR EDUARDO FUETA DE 

OLIVEIRA E OUTROS
ORIGEM :DÉCIMA QUINTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(201051010186910)
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E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SFH. 
COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 100, IV, ALÍNEA “A” DO 
CPC. CRITÉRIO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO 
DECLARAR  INCOMPETÊNCIA  EX OFFICIO.   COMPETÊNCIA 
DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA.
- In casu,  os autores objetivam através da presente ação pagar, uma a 
uma, as prestações do contrato de hipoteca para a aquisição de bem 
imóvel localizado em Saquarema – RJ.
-Assiste razão ao agravante, nos termos da regra insculpida no artigo 
100, inciso IV, alínea “a” do CPC. Vale lembrar, que tal regra diz que, 
o foro competente quando a ré for pessoa jurídica é aquele do lugar 
onde se acha a sede dessa pessoa jurídica.
-  Ademais,  fixando-se  a  competência,  com  base  nos  dispositivos 
supramencionados,  pelo  critério  territorial  e,  portanto,  relativo,  não 
poderia  o  Juízo  perante  o  qual  foi  proposta  a  demanda  originária 
declarar, ex officio, sua incompetência.
- Recurso  provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, prover o Recurso, nos termos do voto do 
Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/ 10 /2011 . (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006449-1
Nº CNJ :0006449-93.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR - ANS
PROCURADOR :GUARACIARA DOS SANTOS 

LOBATO
AGRAVADO :CLINICA MARECHAL RONDON 

LTDA ME
ADVOGADO :LUIZ EDUARDO ISRAEL MEDEIROS 

E OUTROS
ORIGEM :QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (201151010064080)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ANS.  ANULAÇÃO  ATO ADMINISTRATIVO  .  PERICULUM  IN 
MORA. AUSÊNCIA DE RISCO REVERSO.
-Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ANS, objetivando 
cassar a decisão que deferiu a liminar, determinando a suspensão dos 
efeitos da decisão administrativa da ANS.
-Em que pese a sustentação da agravante, a medida antecipatória não 
acarreta perigo de dano reverso. Conforme se depreende dos autos, a 
agravada há longo tempo atua como operadora de saúde complementar. 
De fato, a própria recorrente esclarece, em suas razões recursais, que, 
desde  2005,  a  administrada  a  instada  a  apresentar  documentação 
necessária para concessão de autorização definitiva de funcionamento. 
Contudo, a decisão da ANS que determinou a alienação compulsória 
de sua carteira de beneficiários data apenas de 2010.
-Resta  evidente,  portanto,  que  a  permanência  da  operadora  em 
atividade não representa risco de grave lesão para a coletividade.  O 
entendimento contrário implicaria em aceitar que a agência reguladora 

permitiu  funcionamento  provisório  que  sabia,  há  pelo  menos  cinco 
anos acarretar riscos para os usuários do sistema de saúde.
-Ademais,  conforme  bem entendeu  a  decisão  recorrida,  não  há  nos 
autos elementos que indiquem prestação inadequada de serviços por 
parte  da  agravada.  Ao  contrário,  o  indeferimento  de  autorização 
definitiva  deve-se  ao  descumprimento  de  requisitos  meramente 
formais.
De outra parte, a denegação da tutela antecipada implicaria em danos 
de difícil reparação não apenas para a agravada, mas também para seus 
beneficiários, aos quais, não obstante a possibilidade de portabilidade, 
seria imposta transferência compulsória para operadora diversa.
-Por fim, não verifico, in casu, patente ilegalidade na decisão agravada 
que recomende a sua alteração pelo Tribunal, consoante a orientação 
expressa nos seguintes julgados desse E. Tribunal.
-Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  à  unanimidade,  negou 
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  que  fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011. (data do julgamento).   
POUL ERIK DYRLUND
Relator

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.003040-7
Nº CNJ :0003040-12.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :CEZAR DE PAULA FREITAS
ADVOGADO :FLAVIA DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :SANDRA VERSIANI CHIEZA E 

OUTROS
ORIGEM :VIGÉSIMA TERCEIRA VARA 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(200951010085222)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO 
MONITÓRIA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS EMBARGOS.  RECURSO 
CABÍVEL. APELAÇÃO
-Cuida-se de Agravo de Instrumento objetivando cassar decisão, que 
não recebeu o recurso de apelação, interposto em face de sentença que 
julgou improcedente os embargos monitórios.
-Merece  reparo  a  decisão  objurgada,  eis  que  não  se  encontra  em 
conformidade  com  o  entendimento  jurisprudencial  do  Eg.  STJ,  3ª 
Turma,  AGRESP  -  896996.  Rel.  Sidnei  Beneti.  Unânime.  DJE  de 
01/06/2009:   “O  recurso  cabível  contra  a  decisão  que  rejeita  
liminarmente os embargos à ação monitória é a apelação. Precedentes  
de ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte”
-Recurso  provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, prover o recurso, nos termos do voto do 
Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 /2011 . (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator
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III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.005307-9
Nº CNJ :0005307-54.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
AGRAVANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :MAX PASKIN NETO E OUTROS
AGRAVADO :RICARDO CARVALHO PINTO E 

OUTRO
ADVOGADO :JOSEVALDA SILVA DIAS E OUTRO
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE 

NITERÓI (9700414698)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA. 
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART.794, I DO CPC.  DEFERIDO O 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO A 
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE ART.463 DO CPC.
-Trata-se de agravo, na modalidade de instrumento, objetivando cassar 
decisão que deferiu o pedido de reconsideração, tornando sem efeito a 
sentença que extinguiu a execução.
-A irresignação merece ser acolhida,  na medida que,  nos termos do 
art.463  do  CPC :  “Art.463-Publicada  a  sentença,  o  juiz  só  poderá  
alterá-la: I- para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte,  
inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II- por meio de  
embargos de declaração.”
-Com efeito, analisando as informações do Juízo  a quo,  constata-se 
que não se  trata  de nenhuma das hipóteses  elencadas acima,  e,  por 
outro lado, de sentença extintiva, cabível o recurso de apelação, e, se 
fosse  o  caso,  poderia  ser  a  mesma  anulada,  e  determinar  o 
prosseguimento  da  execução,  descabendo,  portanto,  o  exercício  do 
juízo de retratação, sob pena de ofensa, in casu, – dada a ausência de 
autorização jurígena, – do artigo 108 , da Constituição Federal.
-Impõe-se, portanto, a cassação do decisum.
-Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em prover o 
Agravo  de  Instrumento,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  que  fica 
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/10/2011. (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  2007.51.01.808425-8
Nº CNJ :0808425-67.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :VINICIUS PEREIRA MARQUES E 

OUTROS
APELADO :ELZA SOARES DE CASTRO
ADVOGADO :PAULO PATRICIO BEZERRA FILHO
ORIGEM :SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO (200751018084258)

E M E N T A
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  CEF.   ABERTURA  DE  CONTA 

DOCUMENTO  FALSO.   CADASTRO  DE  INADIMPLENTES. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO 
DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL.
-Ajuizou-se  ação  de  rito  ordinário  em  face  da  CEF  e  do  INSS, 
objetivando  a  autora,  a  anulação  do  contrato  de  abertura  de  conta-
corrente, da concessão de crédito no valor de R$ 8.000,00, reais, junto 
à primeira ré, bem como a condenação de ambos os réus no pagamento 
de indenização por danos morais. A autora ainda pediu a antecipação 
dos  efeitos  da  tutela  para  a  exclusão  de  seu  nome  do  cadastro  de 
inadimplentes.
-O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  RESp  1199782,  Segunda  Seção, 
unânime,  julg.  24 de agosto de 2011,  DJ 12/09/2011,  assentou:  “...  
Para  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  As  instituições  bancárias  
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos  
praticados  por  terceiros  -  como,  por  exemplo,  abertura  de  conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização  
de  documentos falsos  -,  porquanto tal  responsabilidade  decorre do  
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
-Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se 
de  consumidor  direto  ou  por  equiparação,  a  responsabilidade  da 
instituição  financeira  por  fraudes  praticadas  por  terceiros,  das  quais 
resultam  danos  aos  consumidores,  é  objetiva  e  somente  pode  ser 
afastada  pelas  excludentes  previstas  no  CDC,  como,  por  exemplo, 
"culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".
-As  instituições  bancárias,  em situações  como  a  abertura  de  conta-
corrente por falsários, clonagem de cartão de crédito, roubo de cofre de 
segurança ou violação de sistema de computador por crackers, no mais 
das  vezes,  aduzem  a  excludente  da  culpa  exclusiva  de  terceiros, 
sobretudo  quando  as  fraudes  praticadas  são  reconhecidamente 
sofisticadas. Ocorre que a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a 
responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito 
externo,  assim  entendido  aquele  fato  que  não  guarda  relação  de 
causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao 
produto ou serviço.
-Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando 
conta  de  que  a  ocorrência  de  fraudes  ou  delitos  contra  o  sistema 
bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-
se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte 
do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e,  
no mais das vezes, evitáveis.
-Estabelecidas estas coordenadas, a meu juízo, impõe-se a manutenção 
do julgado monocrático eis que harmônico com a orientação da Corte 
Superior,  não destoando,  inclusive,  quanto ao arbitramento,  vez que 
atendidos  os  requisitos  pedagógico,  ressarcitório,  e  que  veda  o 
locupletamento, o que conduz à manutenção do decisum.
- Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, conhecer e 
desprover o recurso, na forma do Voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 / 10 / 2011 (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

BOLETIM: 119524    

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2010.02.01.014340-4
Nº CNJ :0014340-05.2010.4.02.0000
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RELATOR :SERGIO SCHWAITZER
AGRAVANTE :AGENCIA ESPECIAL DE 

FINANCIAMENTO INDUSTRIAL-
FINAME

ADVOGADO :BRUNO MACHADO EIRAS E 
OUTROS

AGRAVADO :LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA 
E EXPORTADORA LTDA E OUTROS

ADVOGADO :CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA 
MELLO E OUTROS

AGRAVADO :LUIZ COELHO COUTINHO E OUTRO
ADVOGADO :JOAO CLAUDIO GONCALVES LEAL 

E OUTROS
AGRAVADO :AGOSTINHO CAMPOS DE OLIVEIRA 

E OUTRO
ADVOGADO :SEM ADVOGADO
ORIGEM :3ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (200850010147609)

EMENTA
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –COMERCIAL  –  CÉDULA  DE 
CRÉDITO  COMERCIAL  –  VALIDADE  DO  TÍTULO 
UNICAMENTE GARANTIDO POR AVAL.
I  –  Os  títulos  de  crédito,  para  que  existam,  demandam 
preponderantemente o formalismo,  sem o qual os demais  princípios, 
tais  como  a  literalidade,  a  autonomia  e  a  abstração,  tornam-se 
ineficazes.
II – Porém, em razão do disposto no art. 52, do Decreto-lei 413/69, a 
falta de previsão de garantia real não tem o condão de descaracterizar a 
cártula. 
III  –  Considerando  que,  por  um  lado,  os  agravados  subscreveram 
voluntariamente a cártula como avalistas, garantindo, assim, a dívida e 
assumindo, por conseqüência, o risco de sofrer uma demanda executiva 
em virtude  do  inadimplemento  pelo  devedor  principal,  e,  em outro 
turno,  inexistindo  qualquer  vício de vontade,  não há de se  falar  na 
imprestabilidade da cédula como título de crédito em razão de o débito 
estar unicamente garantido por aval, sob pena de ofensa ao princípio da 
boa-fé.
IV – Agravo de instrumento provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
Decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, 
nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio  de  Janeiro,  ____________________________  (data  de 
julgamento).
SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

IV – AC nº 489730/RJ  1999.51.02.200552-8
Nº CNJ :0200552-43.1999.4.02.5102
RELATOR :SERGIO SCHWAITZER
APELANTE :WELDER GOMES FERREIRA
ADVOGADO :ELIANE BARBOSA DINIZ E OUTROS
ADVOGADO :HAROLDO REZENDE DINIZ
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :QUARTA VARA FEDERAL DE NITERÓI 

(9902005527)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  EXECUÇÃO. 
EXTINÇÃO.  CUMPRIMENTO  PARCIAL  DO  JULGADO. 
DESCABIMENTO.
I – Tendo o v.  acórdão exeqüendo reconhecido ao Autor-apelante o 
direito à concessão da reforma a partir da data do licenciamento e não 
constando  dos  autos  a  prova  do  cumprimento  do  julgado,  na  parte 
relativa ao pagamento dos valores das prestações devidas até a data da 
implementação  da  reforma,  não  há  que  se  falar  em  extinção  da 
execução.
II – Logo, impõe-se anular a r. sentença, para determinar-se o regular 
prosseguimento  da  execução  até  a  integral  satisfação  da  obrigação 
imposta.
III – Apelação provida. Sentença anulada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à 
unanimidade, dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, nos 
termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte 
integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2011.
SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO  2011.02.01.006223-8
Nº CNJ :0006223-88.2011.4.02.0000
RELATOR :DESEMBARGADORA FEDERAL 

VERA LÚCIA LIMA
AGRAVANTE :UNIAO FEDERAL
AGRAVADO :JOAQUIM AVELINO SERRAO E 

OUTROS
ADVOGADO :PAULO CESAR CUNHALIMA DO 

NASCIMENTO E OUTROS
ORIGEM :1ª VARA FEDERAL CÍVEL DE 

VITÓRIA/ES (201150010041570)

E M E N T A
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
AUDITORES  FISCAIS.  PARCELA  DE  COMPLEMENTO  DE 
SUBSÍDIO.  VPNI  DE CARREIRA DE AFRFB.  SUSPENSÃO DE 
DESCONTOS.  DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.
-Cuida-se  de  agravo  de  instrumento,  interposto  pela  UNIÃO 
FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, que nos autos de ação de 
rito  ordinário,  concedeu  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  para 
suspender  descontos  efetuados  pela  Previdência  Social,  ocasionados 
por revisão ex-offício nas folhas de pagamento dos autores.
-A  r.  decisão  monocrática  merece  reforma.  Com  efeito,  como  se 
observa  dos  documentos  constantes  de  fls.  26/84,  constatou-se 
equívoco  no pagamento  e,  para  fins  de interrupção dos pagamentos 
indevidos e ressarcimento dos cofres públicos da verba indevidamente 
paga,  houve a integral  observância dos princípios do contraditório e 
ampla defesa, com a intimação dos autores, ora agravados, para todos 
os atos do processo administrativo.
-In casu, não se presume a boa fé no recebimento dos valores.
-Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
decide a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª  Região, por maioria,  prover o Recurso,  nos termos do voto deste 
Relator que fica fazendo parte integrante do presente julgado. Vencida 
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a Relatora.
Rio de Janeiro, 19/10/2011. (data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 455382 
2008.51.01.016174-8
RELATOR :SERGIO SCHWAITZER
APELANTE :EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-

ESTRUTURA AEROPORTUARIA - 
INFRAERO

ADVOGADO :ROGERIO HERMILIO FERREIRA 
FRAGA DA SILVA E OUTROS

APELADO :COMATIC COMERCIO E SERVICOS 
LTDA

ADVOGADO :RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR E 
OUTROS

REMETENTE :JUIZO FEDERAL DA 19A VARA-RJ
ORIGEM :DÉCIMA NONA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (200851010161748)

EMENTA
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –  LICITAÇÃO  – 
INFRAERO  –  CONTRATO  DE  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  – 
AFASTADA  REMESSA  NECESSÁRIA  –  INTERVENÇÃO  DA 
UNIÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO RETENÇÃO 
DE  VALORES  POR  FORÇA  DE  AÇÕES  TRABALHISTAS 
MOVIDAS EM FACE DA CONTRATADA EM QUE A INFRAERO 
SEJA  CITADA  NA  CONDIÇÃO  DE  RECLAMADA  OU 
LITISCONSORTE PASSIVA – DESCABIMENTO
I-  A  INFRAERO,  na  condição  de  Empresa  Pública  Federal  que 
compõe a Administração Indireta do Poder Executivo, não está sujeita 
ao duplo grau de jurisdição previsto no art. 475 do CPC.
II- A intervenção da União Federal não é obrigatória nas causas em que 
figurem empresas públicas federais, nos termos da Lei nº 8.197/91.
III  – A Lei  de Licitações (nº 8.666/93) expressamente  dispõe que a 
inadimplência  do  contratado  referente  a  encargos  trabalhistas  não 
transfere à administração pública a responsabilidade pelo pagamento 
nem pode onerar o objeto do contrato.
IV – As cauções normalmente previstas em contrato previnem eventual 
prejuízo advindo de responsabilidade atribuída à INFRAERO em ações 
trabalhistas propostas por funcionários de empresas terceirizadas. 
V- Decisão recente do Eg. STF provocou alteração da Súmula nº 331 
do  TST,  afastando  a  responsabilidade  subsidiária  dos  entes  da 
administração  pública  direta  e  indireta  decorrente  de  mero 
inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas  assumidas  pela  empresa 
contratada.
VI – Remessa necessária não conhecida e apelação desprovida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à 
unanimidade, não conhecer da remessa necessária e negar provimento 
à apelação, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que 
fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,      de                      de 2011 (data de julgamento).
SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

IV - APELACAO CIVEL  2007.51.01.019394-0
Nº CNJ :0019394-77.2007.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :ANDERSON LUIZ CARVALHO
ADVOGADO :IVAN CARDOSO DE OLIVEIRA
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO 
(200751010193940)

E M E N T A
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  MILITAR 
TEMPORÁRIO.  REINTEGRAÇÃO.  NULIDADE  DE  ATO 
ADMINISTRATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  ESTABILIDADE. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.
-Ajuíza-se a presente ação pelo rito comum ordinário, com pedido de 
antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  em  face  da  União  Federal, 
objetivando a declaração de nulidade ou anulação do ato administrativo 
que  determinou  seu  licenciamento,  assegurando-lhes  tratamento 
isonômico em relação aos demais militares na mesma situação, bem 
como  a  condenação  da  ré  ao  pagamento  de  todas  as  diferenças 
estipendiais atrasadas
-Ao que se apura dos autos, a decisão objurgada foi publicada em 19 de 
abril  de 2009,  (fls.  407),  havendo o segundo litisconsorte ativo,  ora 
apelante,  em 7  de junho  de 2010,  interposto  petitório  requerendo a 
devolução de prazo para o recurso,  sobrevindo o seguinte despacho  de 
fls.  422:  “Diante  do  noticiado  às  fls.  414/421,  torno  sem efeito  a  
certidão  de  fl.  408,  reabrindo o prazo para o 2º  Autor  apresentar  
apelação da sentença de fls. 403/407.”
-Neste cenário jurídico-processual, a meu juízo, inexiste a justa causa 
acenada, na medida em que, cuida-se de situação que persistiu até 14 
de maio de 2009, havendo o interessado postulado tão somente em 7 de 
junho de 2009, ao juízo a devolução do prazo, a par de que, não há 
como se configurar situação que impedisse o interessado de outorgar 
mandato a outro causídico, o que afasta, às inteiras, o requerimento, 
conduzindo, como corolário, ao acolhimento da questão prévia, 
-Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  por  unanimidade,  não 
conhecer do recurso, na forma do Voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/ 10 / 2011. (data do julgamento)
POUL ERIK DYRLUND
Relator

IV - APELACAO CIVEL  1975.51.01.161325-8
Nº CNJ :0161325-89.1975.4.02.5101
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL POUL 

ERIK DYRLUND
APELANTE :SILENIO PIRES - ESPOLIO
ADVOGADO :TANIA LISCANO RAMOS CICERO DE 

SA
APELADO :UNIAO FEDERAL
ORIGEM :DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (0001613251)

E M E N T A
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ADMINISTRATIVO.  PROCESSO CIVIL.   ESPÓLIO.  SERVIDOR 
PÚBLICO  MILITAR.  REFORMA.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO. 
TEMA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
-Ao que se apura dos autos, ajuizou-se demanda, em janeiro de 1975, 
objetivando a  retificação  da reforma militar,  tendo sido a  pretensão 
acolhida parcialmente (fls. 112/114), em acórdão (fls. 140) mantido por 
esta Corte Regional, com trânsito em julgado (fls. 168vº), iniciando a 
execução na forma do artigo 730 do CPC (fls. 178) em setembro /2000, 
bem como da obrigação de fazer, sobrevindo sentença (fls.  399/400) 
que acolheu os embargos,  anotando-se que a obrigação de fazer foi 
ultimada, remanescendo a obrigação de dar, em novembro de 2007, de 
R$ 60.349,67, em acórdão mantido por esta Corte Regional Trata-se de 
apelação  interposta  por  SILENIO  PIRES  –  ESPOLIO,  contra  r. 
sentença de fls. 485, proferida nos autos da ação ordinária, pelo Juízo 
da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou extinta a execução, 
com fulcro no artigo 794, I, do CPC.
-Irresignado o Espólio de Silvério Pires apela (fls. 486/511) ponderou, 
para afinal, requerer “Assim, Nobres julgadores, O Apelante que até a 
presente  data  sofre  pela  a  incerteza,  que  poderá  acreditar  na  
JUSTIÇA  DESTE  PAÍS  E  NÃO  SENTIR  VERGONHA  DE  SER  
BRASILEIRO. Vem, requer a reforma da decisão do juízo a quo, que  
julgou extinto a presente  execução,  com fulcro no artigo 794,  I  do  
CPC e ainda com a esperança de ter seu direito preservado, roga pelo  
entendimento de V.Exa., em acatar em todo o pedido formulado às Fls.  
389,  compelindo a União ao pagamento da multa de 1/30 por dia,  
conforme  planilhas  acostadas,  o  valor  de  R$2.790.162,02,  (dois  
milhões setecentos e noventa mil e cento e sessenta e dois reais e dois  
centavos).”.
 -Improsperável ao inconformismo, na medida em que, o tema já foi 
objeto de apreciação por esta Corte Regional, em decisão transitada em 
julgado em 14 de abril de 2009 (TRF/2R, AC 2007.51.01.014337-7), o 
que conduz, como corolário, à manutenção do decisum.
-Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos  e  relatados  os  presentes  autos,  em que  são  partes  as  acima 
indicadas,  acordam os  Membros  da  Oitava  Turma Especializada do 
Tribunal  Regional  Federal  da  2a Região,  por  unanimidade,  em 
desprover o recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo 
parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 26/10 /2011(data do julgamento).
POUL ERIK DYRLUND
Relator

BOLETIM: 119528    

IV - APELACAO CIVEL 511113 2002.51.01.017066-8
Nº CNJ :0017066-53.2002.4.02.5101
RELATOR :SERGIO SCHWAITZER
APELANTE :CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO :ROBERTA MURATORI ATHAYDE E 

OUTROS
APELADO :VALTER VILAS BOAS DE MEIRELES E 

OUTRO
ADVOGADO :VALTER VILAS BOAS DE MEIRELES
ORIGEM :TRIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (200251010170668)

EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE – 
PRECLUSÃO 

I – Os embargos à execução fundamentados em ausência de valores a 
serem pagos, por entender o embargado que a dívida já foi liquidada, 
somente serão julgados procedentes na hipótese da sentença determinar 
que não há valor a executar.
II – A alegação, em apelação, de nulidade dos embargos à execução 
por indicarem título diferente do executado, que já restou superada por 
decisão  interlocutória  que expressamente  apontou  o título  executivo 
embargado, não pode ser apreciada em face de evidente preclusão.
III – Apelação e recurso adesivo desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas.
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação do embargante e ao recurso 
adesivo dos embargados, nos termos do voto do Relator, constante dos 
autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro,      de                      de 2011 (data de julgamento).
SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

SECRETARIA DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

ATA DE DISTRIBUIÇÃO DO DIA 03.11.2011

PROCESS
O

: 2006.51.01.530583-1 (200651015305831) 
532812 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0530583-29.2006.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : ENEIDA MARIA DOS SANTOS
APDO : MARIUZA DA ROCHA SANTOS
ADV : GLAUCE RODRIGUES DA SILVA
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0001)

PROCESS
O

: 2007.51.01.808876-8 (200751018088768) 
532823 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0808876-92.2007.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA
APDO : ITAGIBES MONTENEGRO SOUZA
ADV : FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA E OUTROS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0002)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008298-5 
(00007848720068190025) 532899 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0008298-76.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS
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PROC : JOSEMAR LEAL PESSANHA
APDO : LEONTINA LEAL ALVES
ADV : DEFENSORIA PUBLICA - RJ
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0003)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009310-7 
(00008276020068190013) 532864 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0009310-28.2011.4.02.9999

APTE : VERA LUCIA RODRIGUES 
FERNANDES

ADV : DEFENSORIA PUBLICA - RJ
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : RUBIA RANGEL
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0004)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009334-0 
(00023292020068190050) 532905 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0009334-56.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : RUBIA RANGEL
APDO : ILZA PINHEIRO DE SOUZA DA SILVA
ADV : DEFENSORIA PUBLICA - RJ
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0005)

PROCESS
O

: 2011.02.01.010031-8 
(00008858620068190070) 532894 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0010031-77.2011.4.02.9999

APTE : MARIA FLOR PEIXOTO
ADV : JOSE ALVES DA COSTA E OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : JOSEMAR LEAL PESSANHA
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0006)

PROCESS
O

: 2011.51.01.801025-4 (201151018010254) 
532794 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0801025-60.2011.4.02.5101

APTE : ADAUTO SOARES

ADV : CARLOS LENO DE MORAES 
SARMENTO E OUTROS

APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : SHEILA DARDARI CASTANHEIRA
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0007)

PROCESS
O

: 2003.51.10.006702-4 (200351100067024) 
532884 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0006702-58.2003.4.02.5110

APTE : ABILIO DE SA REIS E OUTROS
ADV : MARIO TEIXEIRA REIS JUNIOR E 

OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : MARIA CLARA DE M. COSENDEY
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0008)

PROCESS
O

: 2006.51.10.005768-8 (200651100057688) 
532831 - REOAC RJ

NUM. 
CNJ

: 0005768-95.2006.4.02.5110

PARTEA : ELIAS INACIO GONCALVES
ADV : TATIANA DE OLIVEIRA FELICIO 

FERNANDES E OUTRO
PARTER : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : CINTHYA DE CAMPOS MANGIA
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DE SAO 

JOAO DE MERITI-RJ
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0009)

PROCESS
O

: 2007.51.01.805704-8 (200751018057048) 
532826 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0805704-45.2007.4.02.5101

APTE : LUIZ TITO DE ARAUJO
ADV : ALBERTO SOUTO E OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ALESSANDRA JAPIASSU MAIA
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0010)

PROCESS
O

: 2008.51.01.811473-5 (200851018114735) 
532785 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0811473-97.2008.4.02.5101

APTE : RAIMUNDO VITOR MARTINS
ADV : CARLOS VARGAS FARIAS E OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ENEIDA MARIA DOS SANTOS
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0011)

PROCESS
O

: 2008.51.04.004011-0 (200851040040110) 
532748 - REOAC RJ

NUM. 
CNJ

: 0004011-16.2008.4.02.5104

PARTEA : LAZARO DA SILVA
ADV : NILO SERGIO MESQUITA PORTELA E 

OUTROS
PARTER : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : CARLOS EDUARDO FERNANDES 
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NEVES RIBEIRO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 3A VARA DE 

VOLTA REDONDA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0012)

PROCESS
O

: 2011.02.01.010028-8 (007070026906) 
532856 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0010028-25.2011.4.02.9999

APTE : MARIA DE MOURA
ADV : MERCINIO ROBERTO GOBBO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : PEDRO INOCENCIO BINDA
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0013)

PROCESS
O

: 2011.02.01.010029-0 
(00008269820068190070) 532858 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0010029-10.2011.4.02.9999

APTE : CARMITA GOMES BALBINO
ADV : JOSE ALVES DA COSTA E OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : JOSEMAR LEAL PESSANHA
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0014)

PROCESS
O

: 2011.51.01.803890-2 (201151018038902) 
532893 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0803890-56.2011.4.02.5101

APTE : MARIA JOSE LIMA DE SOUZA
ADV : SIMONE BRILHANTE DE MATTOS E 

OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ENEIDA MARIA DOS SANTOS
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0015)

PROCESS
O

: 2003.51.10.003029-3 (200351100030293) 
532800 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003029-57.2003.4.02.5110

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : CRISTIANE RODRIGUES IWAKURA
APDO : GABRIEL JOSE BENEDITO DA CRUZ
ADV : YARA SALES RIBEIRO CORTAZ E 

OUTRO
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0016)

PROCESS
O

: 2006.51.01.537505-5 (200651015375055) 
532738 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0537505-86.2006.4.02.5101

APTE : ANTONIO FERREIRA DE BESSA
ADV : SAMUEL GOMES FILHO E OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ALESSANDRA JAPIASSU MAIA
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0017)

PROCESS
O

: 2007.51.01.803244-1 (200751018032441) 
532762 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0803244-85.2007.4.02.5101

APTE : MANUEL DOS SANTOS FONSECA
ADV : CARLOS LENO DE MORAES 

SARMENTO E OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ALESSANDRA JAPIASSU MAIA
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0018)

PROCESS
O

: 2009.51.01.811395-4 (200951018113954) 
532790 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0811395-69.2009.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : MARCO ANTONIO DE ANDRADE
APDO : SEBASTIANA CELIA CARDOSO DA 

SILVA
ADV : LUIS GUILHERME RODRIGUES ANJOS 

E OUTROS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 13A VARA-RJ
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0019)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008591-3 (002100000526) 
532813 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0008591-46.2011.4.02.9999

APTE : ETELVINA CARDOSO VIDAL
ADV : SIRO DA COSTA
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : MARIA DA PENHA BARBOSA BRITO
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0020)

PROCESS
O

: 2011.02.01.010032-0 
(00002691420068190070) 532854 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0010032-62.2011.4.02.9999

APTE : GENEVAL TANCREDO JOSE DA SILVA
ADV : JOSE ALVES DA COSTA E OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : RUBIA RANGEL
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RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0021)

PROCESS
O

: 2007.51.01.813326-9 (200751018133269) 
532778 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0813326-78.2007.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : LEONARDO MONTANHOLI DOS 
SANTOS

APDO : ROBERTO PACHECO
ADV : LIDIA MARIA RIBEIRO DO AMARAL E 

OUTRO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0022)

PROCESS
O

: 2009.51.01.805845-1 (200951018058451) 
532770 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0805845-93.2009.4.02.5101

APTE : ALMIR NASCIMENTO
ADV : LEONARDO HAUCH DA SILVA E 

OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ALESSANDRA JAPIASSU MAIA
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0023)

PROCESS
O

: 2009.51.01.805935-2 (200951018059352) 
532783 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0805935-04.2009.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : MARCO ANTONIO DE ANDRADE
APDO : ALCINA LUISA CASTRO CARVALHAL 

BONITO
ADV : ROGERIO PORTELLA PAIM E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0024)

PROCESS
O

: 2010.51.10.003869-7 (201051100038697) 
532901 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003869-23.2010.4.02.5110

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : MARIA CLARA DE M. COSENDEY
APDO : DIONISE PINTO TEIXEIRA
ADV : ELIANE DE OLIVEIRA BRITO
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0025)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008291-2 (069108002705) 
532811 - APELRE ES

NUM. : 0008291-84.2011.4.02.9999

CNJ
APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ANDRE DIAS IRIGON
APDO : SEBASTIAO VIDAL
ADV : VALBER CRUZ CEREZA E OUTROS
RMTE : JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DE 

MARATAIZES ES
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0026)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009314-4 (026090025144) 
532890 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0009314-65.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : LUIS GUILHERME NOGUEIRA FREIRE 
CARNEIRO

APDO : OREMO DA CONCEICAO SERAFIM
ADV : VALBER CRUZ CEREZA E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0027)

PROCESS
O

: 2008.51.01.811382-2 (200851018113822) 
532764 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0811382-07.2008.4.02.5101

APTE : ADAUTO JOAO DE AGUIAR
ADV : JESSE GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ENEIDA MARIA DOS SANTOS
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0028)

PROCESS
O

: 2009.50.01.014208-2 (200950010142082) 
532734 - APELRE ES

NUM. 
CNJ

: 0014208-14.2009.4.02.5001

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : AFONSO CEZAR CORADINE
APDO : CARLOS HENRIQUE GODIM
ADV : MARCELO CARVALHINHO VIEIRA E 

OUTROS
RMTE : JUIZO DA 2A VARA FEDERAL CIVEL 

DE VITORIA-ES
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0029)

PROCESS
O

: 2009.51.04.002338-3 (200951040023383) 
532817 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0002338-51.2009.4.02.5104

APTE : MANASSES AMARAL DE OLIVEIRA E 
OUTROS

ADV : GERALDO MARCELINO DE FREITAS 
JUNIOR
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APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : TITO LIVIO SAMPAIO VIEIRA
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0030)

PROCESS
O

: 2010.51.01.001798-0 (201051010017980) 
532791 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0001798-75.2010.4.02.5101

APTE : SEVERINO JOSE APRIGIO
ADV : CLAUDIA COELHO DO AMARAL E 

OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : BRUNA SARMENTO DOS SANTOS
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0031)

PROCESS
O

: 2010.51.01.809285-0 (201051018092850) 
532796 - REOAC RJ

NUM. 
CNJ

: 0809285-63.2010.4.02.5101

PARTEA : SALETTE DUARTE DAVID DA 
CONCEICAO

ADV : HUMBERTO JANSEN MACHADO E 
OUTROS

PARTER : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : ISABELA DE ARAUJO LIMA RAMOS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0032)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009318-1 (019100015726) 
532903 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0009318-05.2011.4.02.9999

APTE : EURIDES RODRIGUES SANTIAGO
ADV : MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA E 

OUTRO
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ERIN LUISA LEITE VIEIRA
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0033)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009319-3 (019100005511) 
532859 - APELRE ES

NUM. 
CNJ

: 0009319-87.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : PEDRO INOCENCIO BINDA
APDO : ILDA CANDIDA PINHEIRO

ADV : WELDER RAMOS PINTO
RMTE : JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DE 

ECOPORANGA ES
RELATO : DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 

R ESPECIALIZADA
DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0034)

PROCESS
O

: 2006.51.01.530928-9 (200651015309289) 
532787 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0530928-92.2006.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : LILIAN BARROS DA SILVEIRA 
SIQUEIRA

APDO : CLIDENOR DA SILVA TARGINO
ADV : CARLOS VARGAS FARIAS E OUTROS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0035)

PROCESS
O

: 2007.51.01.804264-1 (200751018042641) 
9242 - ACR RJ

NUM. 
CNJ

: 0804264-14.2007.4.02.5101

APTE : NELBER FERNANDES ESTEVES
APTE : EVERADO FERNANDES DOS ANJOS
ADV : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
APDO : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0036)

PROCESS
O

: 2007.51.01.810214-5 (200751018102145) 
532825 - REOAC RJ

NUM. 
CNJ

: 0810214-04.2007.4.02.5101

PARTEA : ENY DA SILVA PINTO
ADV : ELENA MAUSSA E OUTROS
PARTER : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : JULIANA PIMENTEL DE ALMEIDA
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0037)

PROCESS
O

: 2009.50.01.004238-5 (200950010042385) 
532784 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0004238-87.2009.4.02.5001

APTE : ADEMAR FERREIRA DA SILVA
ADV : JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO 

SAMPAIO E OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : JOAO CARLOS DE GOUVEIA 

FERREIRA DOS SANTOS
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0038)

PROCESS
O

: 2010.51.01.810860-2 (201051018108602) 
532768 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0810860-09.2010.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS
PROC : ISABELA DE ARAUJO LIMA RAMOS
APDO : GIL PORTUGAL FILHO
ADV : ALMIR FERREIRA JUNIOR
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 9A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0039)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009309-0 
(00059735520088190064) 532862 - 
APELRE R

NUM. 
CNJ

: 0009309-43.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : THIAGO CUNHA DE ALMEIDA
APDO : ELENY DE ALMEIDA DA SILVA
ADV : DEFENSORIA PUBLICA - RJ
RMTE : JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA DE 

VALENCA RJ
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0040)

PROCESS
O

: 2011.02.01.010033-1 
(00032048020108190007) 532853 - 
APELRE R

NUM. 
CNJ

: 0010033-47.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : MAURO OTAVIO DE MEDEIROS 
MARTINHO MORAES

APDO : VERA LUCIA CORREA DE SOUSA
ADV : DEFENSORIA PUBLICA - RJ
RMTE : JUIZO DE DIREITO DA 4 VARA DE 

BARRA MANSA RJ
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0041)

PROCESS
O

: 1997.51.01.028591-7 (9700285910) 532836 
- AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0028591-08.1997.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : SHELBY INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA E OUTRO

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0042)

PROCESS
O

: 2006.51.01.527829-3 (200651015278293) 
532904 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0527829-17.2006.4.02.5101

APTE : EUCLYDES ARANHA NETTO - 
ESPOLIO

ADV : ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA E 
OUTROS

APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0043)

PROCESS
O

: 2009.51.17.001180-0 (200951170011800) 
532774 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0001180-19.2009.4.02.5117

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - 
COREN/RJ

ADV : CAROLINA CARVALHO EFFGEN
APDO : DANIEL DOS SANTOS MENDES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0044)

PROCESS
O

: 2010.51.01.009466-3 (201051010094663) 
532885 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0009466-97.2010.4.02.5101

APTE : SETRANSOL - SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTES DA 
COSTA D  SOL

ADV : NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES E OUTROS

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : OS MESMOS
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0045)

PROCESS
O

: 2010.51.02.000310-1 (201051020003101) 
532782 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0000310-82.2010.4.02.5102

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA DO  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CREA/RJ

ADV : ALMIR FERREIRA JUNIOR E OUTROS
APDO : KARLA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0046)

PROCESS
O

: 2011.51.01.505988-8 (201151015059888) 
532874 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0505988-87.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : ANA PAULA ANNES BARBOSA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA
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DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0047)

PROCESS
O

: 2011.51.01.505997-9 (201151015059979) 
532879 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0505997-49.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : ARMS ORGANIZACAO CONTABIL S/C 
LTDA

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0048)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506127-5 (201151015061275) 
532765 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506127-39.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTA DO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : JOSE RAMON VIDAL CABO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0049)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506307-7 (201151015063077) 
532833 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506307-55.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : SANDRA REGINA SONDERMANN 
ROCHA

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0050)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506718-6 (201151015067186) 
532780 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506718-98.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : JOSE EVALDO VASCONCELOS 
BERBAT

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0051)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515150-1 (201151015151501) 
532873 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515150-09.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : KLEBER BURY DOS REIS
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0052)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515191-4 (201151015151914) 
532838 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515191-73.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : JOSE CARLOS RODRIGUES CUNHA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0053)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515319-4 (201151015153194) 
532750 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515319-93.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : ANDREA BORGES BONFIM
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0054)

PROCESS
O

: 2011.51.01.516218-3 (201151015162183) 
532761 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0516218-91.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : ANDREIA NOGUEIRA BAPTISTA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0055)

PROCESS : 1999.51.01.905811-6 (9909058111) 532892 
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O - AC RJ
NUM. 
CNJ

: 0905811-78.1999.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : POSTO RUMO CERTO LTDA E OUTRO
ADV : SEM ADVOGADO
APDO : MICHELE DE ABREU HOLAK
ADV : ROBSON CLEY DE SOUZA E OUTROS
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0056)

PROCESS
O

: 2000.51.10.005205-6 (200051100052056) 
532907 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0005205-14.2000.4.02.5110

APTE : DISTRIBUIDORA MONTENEGRO DE 
ACUCAR ALCOOL E CEREAIS LTDA

ADV : EDMA RODRIGUES MORAES E 
OUTROS

APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0057)

PROCESS
O

: 2007.51.01.008478-6 (200751010084786) 
532804 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0008478-81.2007.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : JULIO FERRARI DE FARIAS E OUTRO
ADV : LIDIA GOMES DE OLIVEIRA CORREIA 

E OUTRO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 5A VARA-RJ
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0058)

PROCESS
O

: 2009.51.01.028299-4 (200951010282994) 
532732 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0028299-03.2009.4.02.5101

APTE : CASA DE SAUDE E MATERNIDADE 
RIO DE JANEIRO LTDA

ADV : SERGIO LUIZ MADDALENA DOURADO 
E OUTROS

APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0059)

PROCESS
O

: 2009.51.01.502167-2 (200951015021672) 
532902 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0502167-46.2009.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : DAVID FISCHEL
ADV : JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI E 

OUTROS

RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0060)

PROCESS
O

: 2009.51.02.004292-0 (200951020042920) 
532806 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0004292-41.2009.4.02.5102

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 5ª REGIAO

ADV : CELIA REGINA DO NASCIMENTO DE 
PAULA

APDO : LUAZI RIBEIRO CORREA DE MENEZES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0061)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506041-6 (201151015060416) 
532865 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506041-68.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : LEONARDO DE SOUZA MARTINS
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0062)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506364-8 (201151015063648) 
532835 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506364-73.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : AQUILES FRICKS RICARDO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0063)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506367-3 (201151015063673) 
532834 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506367-28.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : JOSE DE SOUSA E SILVA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0064)
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PROCESS
O

: 2011.51.01.506796-4 (201151015067964) 
532756 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506796-92.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : SONIA MARIA LUDOVICE
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0065)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515071-5 (201151015150715) 
532841 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515071-30.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : MARIA GORETH GODNHOFR
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0066)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515958-5 (201151015159585) 
532846 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515958-14.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : FRANCISCO EDSON BARRETO DE 
ANDRADE

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0067)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515969-0 (201151015159690) 
532848 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515969-43.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : FRANCISCO WAGNER R DOS SANTOS
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0068)

PROCESS
O

: 2005.51.01.521048-7 (200551015210487) 
532827 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0521048-13.2005.4.02.5101

APTE : HERGA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
ADV : MARCELO BRASIL SANTOS DE SOUZA 

E OUTRO
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0069)

PROCESS
O

: 2008.51.01.500898-5 (200851015008985) 
532821 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0500898-06.2008.4.02.5101

APTE : FORJA RIO LTDA
ADV : EDUARDO JOSE DE ARRUDA 

BUREGIO E OUTROS
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0070)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008589-5 
(00004418620078190080) 532815 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0008589-76.2011.4.02.9999

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS APAE DE ITALVA

ADV : WILSON ROSA DOS SANTOS E OUTRO
APDO : SONIA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0071)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506072-6 (201151015060726) 
532896 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506072-88.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : MOYSES MILLET NEVES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0072)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506134-2 (201151015061342) 
532743 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506134-31.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : LUCIANO ALVES DE OLIVBEIRA
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ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0073)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506482-3 (201151015064823) 
532839 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506482-49.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : WALMYR DOS SANTOS AZEVEDO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0074)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506490-2 (201151015064902) 
532832 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506490-26.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : EDILSON PEREIRA DE BRITO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0075)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506545-1 (201151015065451) 
532900 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506545-74.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : SER ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL E TRABALHISTA S/C LTDA

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0076)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506695-9 (201151015066959) 
532754 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506695-55.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : SERGIO LUIZ NARCISO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO : J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 

R - 3A.TURMA ESPECIALIZADA
DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0077)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515153-7 (201151015151537) 
532871 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515153-61.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : EDSON GONCALVES JARDIM
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0078)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515161-6 (201151015151616) 
532870 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515161-38.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : AMARO GERSON MIGUEL VIEIRA
ADV : SE ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0079)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515714-0 (201151015157140) 
532895 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515714-85.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : VANDERLUBE GUINANCIO PEREIRA 
NASCIMENTO E OUTRO

APDO : CELSO MIRANDA ARIGONY
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0080)

PROCESS
O

: 2007.50.01.007203-4 (200750010072034) 
532814 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0007203-09.2007.4.02.5001

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : SERVER COMPANY COMERCIO 
INTERNACIONAL S/A

ADV : JULIANA BORGES E OUTROS
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0081)

PROCESS
O

: 2007.51.01.513571-1 (200751015135711) 
532824 - AC RJ
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NUM. 
CNJ

: 0513571-65.2007.4.02.5101

APTE : PROMEGA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

ADV : GUILHERME NADER CAPDEVILLE E 
OUTROS

APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0082)

PROCESS
O

: 2008.50.01.014862-6 (200850010148626) 
532818 - APELRE ES

NUM. 
CNJ

: 0014862-35.2008.4.02.5001

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : BAR E MERCEARIA BELINASSI LTDA 
ME

ADV : KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA E 
OUTROS

RMTE : JUIZO DA 4A VARA FEDERAL DE 
EXECUCAO FISCAL DE VITORIA-ES

RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0083)

PROCESS
O

: 2009.51.02.003553-7 (200951020035537) 
532747 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003553-68.2009.4.02.5102

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 5A REGIAO

ADV : CELIA REGINA DO NASCIMENTO DE 
PAULA

APDO : LUCY TERESA CASTRO PIMENTEL
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0084)

PROCESS
O

: 2010.51.18.000128-3 (201051180001283) 
532789 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0000128-48.2010.4.02.5118

APTE : CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS 
LTDA

ADV : RICARDO SANTOS DE PAULA
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0085)

PROCESS
O

: 2011.51.01.002192-5 (201151010021925) 
532771 - REOAC RJ

NUM. 
CNJ

: 0002192-48.2011.4.02.5101

PARTEA : MERCK S/A
ADV : RONALDO REDENSCHI E OUTROS
PARTER : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 21A VARA-RJ

RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0086)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506022-2 (201151015060222) 
532843 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506022-62.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : TERRA CARIOCA SERVIÇOS 
CONTABEIS LTDA

ADV : SEM ADVOGADO

RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0087)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506103-2 (201151015061032) 
532763 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506103-11.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : SERGIO QUEIROZ MACHADO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0088)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506475-6 (201151015064756) 
532861 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506475-57.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : SANDRA MONTENEGRO DE OLIVEIRA 
BAIRRAL

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0089)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506554-2 (201151015065542) 
532897 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506554-36.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : PAULO ROBERTO DA SILVA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO : DES. FED. LANA REGUEIRA - 
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R 4A.TURMA ESPECIALIZADA
DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0090)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506745-9 (201151015067459) 
532751 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506745-81.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : APARECIDA FATIMA MARQUES DE 
SOUZA BRITTO

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0091)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515401-0 (201151015154010) 
532829 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515401-27.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : LUIZ FILIPE MADEIRA PEREIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0092)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515633-0 (201151015156330) 
532840 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515633-39.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : MARCIA FREIRE MADRUGA OLIVEIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0093)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515955-0 (201151015159550) 
532740 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515955-59.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : VANDERLUBE GUINANCIO PEREIRA 
NASCIMENTO E OUTRO

APDO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0094)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009322-3 
(00011996319988190021) 532866 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0009322-42.2011.4.02.9999

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : BRAZ MOREIRA SODRE
ADV : VINICIUS ANTONIO RODRIGUES E 

OUTRO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0095)

PROCESS
O

: 2011.51.01.505991-8 (201151015059918) 
532869 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0505991-42.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : ALINE CAVALCANTE E SILVA 
MATEUS

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0096)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506081-7 (201151015060817) 
532881 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506081-50.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : THATIANA DE SANTANA FERREIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0097)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506106-8 (201151015061068) 
532752 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506106-63.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : ALBERTO FERNANDES DE ALMEIDA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0098)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506131-7 (201151015061317) 
532758 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506131-76.2011.4.02.5101
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APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : ICTO RODRIGUES CORREA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0099)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506442-2 (201151015064422) 
532801 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506442-67.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : WALTER DA SILVA VIVEIROS
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0100)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506463-0 (201151015064630) 
532772 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506463-43.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : OSWALDO DE AZEVEDO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0101)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506760-5 (201151015067605) 
532753 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506760-50.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : CARLOS AUGUSTO DE MENDONÇA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0102)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506788-5 (201151015067885) 
532845 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506788-18.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : JOAO DO NASCIMENTO RANGEL
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0103)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506794-0 (201151015067940) 
532844 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506794-25.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : JAIRO TELLES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0104)

PROCESS
O

: 2011.51.01.515649-3 (201151015156493) 
532863 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0515649-90.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : VANDERLUBE GUINANCIO PEREIRA 
NASCIMENTO E OUTRO

APDO : ROZELY ALVES GUIMARAES 
MONTEIRO

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0105)

PROCESS
O

: 2011.51.01.806090-7 (201151018060907) 
532749 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0806090-36.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : MARCOS ANTONIO PERES LOBAO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0106)

PROCESS
O

: 2001.51.01.506096-4 (200151015060964) 
532744 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506096-68.2001.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO
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APDO : MARILDA JULIAO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0107)

PROCESS
O

: 2007.51.02.006056-0 (200751020060560) 
532855 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0006056-33.2007.4.02.5102

APTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINARIA DO ESTADO DO RIO D 
JANEIRO - CRMV/RJ

ADV : MARTHA CHRISTINA MARIOTTI 
CLARO E OUTROS

APDO : PAIOL DAS RACOES COMERCIO DE 
ITAIPU LTDA E OUTROS

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0108)

PROCESS
O

: 2008.51.11.000799-0 (200851110007990) 
532792 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0000799-63.2008.4.02.5111

APTE : FARISUR LTDA
ADV : JOSE OSWALDO CORREA E OUTROS
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0109)

PROCESS
O

: 2009.51.02.003543-4 (200951020035434) 
532746 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003543-24.2009.4.02.5102

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 5A REGIAO

ADV : CELIA REGINA DO NASCIMENTO DE 
PAULA

APDO : ROSANE DE SOUZA RODRIGUES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0110)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008588-3 
(00005039020058190050) 532822 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0008588-91.2011.4.02.9999

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : ALFREDO GOMES TELLES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0111)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506010-6 (201151015060106) 
532878 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506010-48.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : ROGERIO SIQUEIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0112)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506236-0 (201151015062360) 
532837 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506236-53.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : HORACIO MANUEL RODRIGUES 
MOTA

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0113)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506457-4 (201151015064574) 
532775 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506457-36.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : CLAUDIO GUEDES ALVES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0114)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506500-1 (201151015065001) 
532876 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506500-70.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 
VIEGAS E OUTRO

APDO : VERA LUCIA CASTILHO CANOVA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0115)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506520-7 (201151015065207) 
532860 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506520-61.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
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DE  JANEIRO - CRC/RJ
ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY 

VIEGAS E OUTRO
APDO : ANA MARIA PANTOJA FERREIRA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0116)

PROCESS
O

: 2011.51.01.506692-3 (201151015066923) 
532849 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0506692-03.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO - CRC/RJ

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : ALCIDES DA SILVA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0117)

PROCESS
O

: 2011.51.01.516214-6 (201151015162146) 
532759 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0516214-54.2011.4.02.5101

APTE : CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE  JANEIRO

ADV : DENISE REIS SANTOS HATHAWAY E 
OUTRO

APDO : TEREZA FREITAS LENDRO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0118)

PROCESS
O

: 2009.51.01.003551-6 (200951010035516) 
532820 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003551-04.2009.4.02.5101

APTE : MARIA APARECIDA FONSECA DOS 
SANTOS

ADV : MICHELINE ALVES DE FREITAS E 
OUTROS

APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO E 

OUTROS
APDO : CAIXA SEGURADORA S/A
ADV : RENATO JOSE LAGUN E OUTROS
RELATO
R

: J.F.CONV. GUILHERME 
DIEFENTHAELER - 5A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0119)

PROCESS
O

: 2011.51.01.001859-8 (201151010018598) 
532757 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0001859-96.2011.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : SAULO REINA DA SILVA BOMFIM

ADV : ALEXANDRE MENEZES MELLO E 
OUTROS

RMTE : JUIZO FEDERAL DA 7A VARA-RJ
RELATO
R

: J.F.CONV. GUILHERME 
DIEFENTHAELER - 5A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0120)

PROCESS
O

: 2004.51.01.015928-1 (200451010159281) 
532877 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015928-80.2004.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO E 

OUTROS
APDO : JORGE MAURO CARDOSO DA SILVA E 

OUTRO
ADV : EDSON JOSE DRUMOND SANTANA E 

OUTROS
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0121)

PROCESS
O

: 2006.51.01.020711-9 (200651010207119) 
532742 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0020711-47.2006.4.02.5101

APTE : JOAO EVANGELISTA MOREIRA DE 
CASTRO

ADV : PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA E 
OUTRO

APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0122)

PROCESS
O

: 2008.50.01.016203-9 (200850010162039) 
532779 - APELRE ES

NUM. 
CNJ

: 0016203-96.2008.4.02.5001

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : JORGE ANDERSON FRIXO BIZONI
ADV : ALESSANDRO DANTAS COUTINHO E 

OUTROS
RMTE : JUIZO DA 4A VARA FEDERAL CIVEL 

DE VITORIA-ES
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0123)

PROCESS
O

: 2008.51.01.019272-1 (200851010192721) 
532741 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0019272-30.2008.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ANDRE LUIZ VIVIANI DE ABREU E 

OUTROS
APDO : HYLEA TERESA PINTO DA COSTA 

MACIEL
ADV : GARY DE OLIVEIRA BON ALI E 

OUTRO
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0124)
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PROCESS
O

: 2010.50.01.010955-0 (201050010109550) 
532867 - APELRE ES

NUM. 
CNJ

: 0010955-81.2010.4.02.5001

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : LENI NUNES CARDOSO
ADV : VANESSA ACHTSCHIN SOARES DA 

SILVA E OUTROS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 6A VARA-RJ
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0125)

PROCESS
O

: 2011.51.01.803743-0 (201151018037430) 
532769 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0803743-30.2011.4.02.5101

APTE : GERALDO CARLOS BARBOSA JUNIOR
ADV : RENATA CRISTINA PEREIRA DA 

SILVA
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0126)

PROCESS
O

: 2008.51.01.012067-9 (200851010120679) 
532799 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0012067-47.2008.4.02.5101

APTE : JORGE PIO DE ALCANTARA
ADV : DENIZE TELES DE SOUZA E OUTRO
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ANDRE LUIZ VIVIANI DE ABREU E 

OUTROS
RELATO
R

: J.F.CONV. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA - 5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0127)

PROCESS
O

: 2008.51.01.015919-5 (200851010159195) 
532737 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015919-79.2008.4.02.5101

APTE : MARIO LUCIO BISPO VIEIRA E OUTRO
ADV : ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA 

MALLET E OUTROS
APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : OS MESMOS
RELATO
R

: J.F.CONV. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA - 5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0128)

PROCESS
O

: 2009.51.01.006919-8 (200951010069198) 
532816 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0006919-21.2009.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : DANIEL VERSIANI CHIEZA E OUTROS
APTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADV : RENATO JOSE LAGUN E OUTROS
APDO : NEIDE APARECIDA DA LUZ TAVARES 

DE PINHO E OUTRO
ADV : LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA

RELATO
R

: J.F.CONV. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA - 5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0129)

PROCESS
O

: 2009.51.01.028759-1 (200951010287591) 
532802 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0028759-87.2009.4.02.5101

APTE : CARLOS DE PAULA BRUNO - ESPOLIO 
E OUTRO

ADV : WAGNER VIEIRA DANTAS E OUTROS
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: J.F.CONV. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA - 5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0130)

PROCESS
O

: 2008.51.01.026525-6 (200851010265256) 
532898 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0026525-69.2008.4.02.5101

APTE : MANOEL BENEDITO FERREIRA DE 
MELO

ADV : VICENTE WAGNER QUINELATO 
CORTEZE E OUTROS

APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ADRIANA MARIA DE ALMEIDA 

MEIRELLES FAGUNDES E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. FREDERICO GUEIROS - 
6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0131)

PROCESS
O

: 2011.51.01.005719-1 (201151010057191) 
532808 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0005719-08.2011.4.02.5101

APTE : IVAN DOS SANTOS MAIA
ADV : PAULO VAZ DE MELLO ROCHA E 

OUTRO
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. FREDERICO GUEIROS - 
6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0132)

PROCESS
O

: 2008.51.01.028766-5 (200851010287665) 
532809 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0028766-16.2008.4.02.5101

APTE : MARIA CHAVES DE OLIVEIRA
ADV : OTON LUIZ SIQUEIRA DE OLIVEIRA E 

OUTROS
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. GUILHERME COUTO DE 
CASTRO - 6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0133)

PROCESS
O

: 2009.51.01.012047-7 (200951010120477) 
532760 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0012047-22.2009.4.02.5101

APTE : SILVIA HELENA FRANCO FELICIANO
ADV : JORGE LUIZ DA COSTA HABIB E 

OUTRO
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APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : BRUNO VAZ DE CARVALHO E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. GUILHERME COUTO DE 
CASTRO - 6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0134)

PROCESS
O

: 2006.51.01.024143-7 (200651010241437) 
532745 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0024143-74.2006.4.02.5101

APTE : JOAQUIM AURELIO DE OLIVEIRA
ADV : SERGIO MACIEL FREITAS
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES. FED. GUILHERME CALMON 
NOGUEIRA DA GAMA - 6A.TURMA 
ESPEC

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0135)

PROCESS
O

: 2010.51.01.008318-5 (201051010083185) 
532781 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0008318-51.2010.4.02.5101

APTE : ESMELITA VIANA SILVA E OUTRO
ADV : HUGO LEONARDO VELLOZO PEREIRA 

E OUTROS
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : SANDRA REGINA VERSIANI CHIEZA E 

OUTROS
RELATO
R

: DES. FED. GUILHERME CALMON 
NOGUEIRA DA GAMA - 6A.TURMA 
ESPEC

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0136)

PROCESS
O

: 2011.51.04.000788-8 (201151040007888) 
532736 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0000788-50.2011.4.02.5104

APTE : MAURO CESAR PEREIRA
ADV : MARA LYDIA SILVA DE JESUS LOPES 

E OUTRO
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ALDIR GOMES SELLES E OUTROS
RELATO
R

: DES. FED. GUILHERME CALMON 
NOGUEIRA DA GAMA - 6A.TURMA 
ESPEC

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0137)

PROCESS
O

: 2006.51.01.018417-0 (200651010184170) 
532842 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0018417-22.2006.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : ROSELI DOS SANTOS
ADV : JORGINA DE JESUS ABRUNHOSA
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 2A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0138)

PROCESS
O

: 2007.51.01.026929-4 (200751010269294) 
532773 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0026929-57.2007.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : BRUNO VAZ DE CARVALHO E 

OUTROS
APDO : BARBARA CECILIA EIS DA COSTA
ADV : TATIANE MONTEIRO MENDES
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0139)

PROCESS
O

: 2007.51.01.026990-7 (200751010269907) 
532793 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0026990-15.2007.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : WILMA JUREMA BEGUITO DA 

SILVEIRA
ADV : JULIANO BIZZO NETTO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 16A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0140)

PROCESS
O

: 2008.51.10.003201-9 (200851100032019) 
532798 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003201-23.2008.4.02.5110

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : OCTAVIO CAIO MORA Y ARAUJO DE 

COUTO E SILVA E OUTROS
APDO : ROSIMAR BARBOSA DE SOUSA
ADV : RUBENVAL BRAGA FRANCO E OUTRO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0141)

PROCESS
O

: 2010.51.01.006475-0 (201051010064750) 
532857 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0006475-51.2010.4.02.5101

APTE : FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - 
FUNASA

PROC : LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO
APDO : VANDERLEI CORREA
ADV : PATRICIA CRISTINA ROGONSKY DA 

COSTA E OUTRO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0142)

PROCESS
O

: 2004.51.09.000137-3 (200451090001373) 
532786 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0000137-47.2004.4.02.5109

APTE : DENISE MARINHO PEREIRA E OUTRO
ADV : CARLOS DIEGO FERREIRA DE 

CARVALHO CUNHA
APDO : UNINTER EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA
ADV : GISELA ZAMBRANO FERREIRA E 

OUTROS
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ALDIR GOMES SELLES E OUTROS
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APDO : GIPOIA FUNDACOES E CONSTRUCOES 
LTDA

ADV : ROSSANA MARIA DEMIER E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0143)

PROCESS
O

: 2008.51.01.011736-0 (200851010117360) 
532828 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0011736-65.2008.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : HAMILTON CHAGAS DOS SANTOS
ADV : JULIANO BIZZO NETTO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 16A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0144)

PROCESS
O

: 2010.51.01.011044-9 (201051010110449) 
532847 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0011044-95.2010.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA E 

OUTROS
APDO : SANDRA OLIVEIRA COSTA
PROC : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0145)

PROCESS
O

: 2007.50.01.009223-9 (200750010092239) 
532733 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0009223-70.2007.4.02.5001

APTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELEGRAFOS - ECT

ADV : VINICIUS RIETH DE MORAES E 
OUTROS

APDO : JOSIAS DE OLIVEIRA SALES
ADV : CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. JOSÉ ANTONIO NEIVA - 
7A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0146)

PROCESS
O

: 2009.50.01.016032-1 (200950010160321) 
532735 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0016032-08.2009.4.02.5001

APTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPIRITO SANTO - UFES

PROC : APOLINARIO ATAYDE BLASCO PENA
APDO : ISA DORA PEREIRA LIMA

ADV : EVANDRO DE CASTRO BASTOS E 
OUTROS

RELATO
R

: DES.FED. JOSÉ ANTONIO NEIVA - 
7A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0147)

PROCESS
O

: 2010.51.01.016927-4 (201051010169274) 
532766 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0016927-23.2010.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : ARLETTE CARDOSO DE ARAUJO
ADV : JULIANO BIZZO NETTO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 6A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. JOSÉ ANTONIO NEIVA - 
7A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0148)

PROCESS
O

: 2010.51.01.006602-3 (201051010066023) 
532852 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0006602-86.2010.4.02.5101

APTE : CYRO VILLABOIM E OUTROS
ADV : JAIRO NOGUEIRA GUIMARAES E 

OUTROS
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. VERA LÚCIA LIMA - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0149)

PROCESS
O

: 2010.51.01.015960-8 (201051010159608) 
532776 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015960-75.2010.4.02.5101

APTE : HORACIO DA ALMEIDA FIGUEIRAL
ADV : INES SONIA DA CRUZ E OUTRO
APDO : CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRON. -  CREA/RJ

ADV : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES 
FREIRE E OUTROS

RELATO
R

: DES.FED. VERA LÚCIA LIMA - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0150)

PROCESS
O

: 2010.51.01.021776-1 (201051010217761) 
532810 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0021776-38.2010.4.02.5101

APTE : LIGIA SANT ANNA ROMEU
ADV : JORGE ALUIZIO NOGUEIRA E OUTRO
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. SERGIO SCHWAITZER - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0151)

PROCESS
O

: 2006.51.51.015663-0 (200651510156630) 
532807 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015663-54.2006.4.02.5151

APTE : CARLOS AUGUSTO LAGO FILHO
ADV : HUGO BARBOSA ARRUDA E OUTROS
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : FERNANDA RODRIGUES D'ORNELAS E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0152)

PROCESS
O

: 2008.51.01.024353-4 (200851010243534) 
532767 - APELRE RJ

NUM. : 0024353-57.2008.4.02.5101
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CNJ
APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : ANDREA RAMOS DE ALMEIDA
ADV : ELIANA SOARES DA MOTA E OUTRO
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 16A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0153)

PROCESS
O

: 2010.51.01.002171-4 (201051010021714) 
532795 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0002171-09.2010.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ANTONIO FREDERICO HELUY 

DANTAS E OUTROS
APDO : VANIA LEDA BORGES NOBREGA
ADV : SIBELE WALKIRIA LOPES LERNER 

HODARA E OUTROS

RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA EM 03.11.2011 (0154)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015266-5 (9904038422) 10612 - 
MS RJ

NUM. 
CNJ

: 0015266-49.2011.4.02.0000

IMPTE : VIAÇAO ELITE LTDA
ADV : JOSE CARLOS BARROS AMADO E 

OUTROS
IMPDO : EXMO. DES. FED. JOSE FERREIRA 

NEVES NETO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
2A.SEÇÃO ESPECIALIZADA

IMPEDID
O(S)

: DES.FED.JOSE F. NEVES NETO

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0155)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015191-0 
(00045686920118190034) 206237 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015191-10.2011.4.02.0000

AGRTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA
AGRDO : MARIA AUXILIADORA GURGEL 

MEIRELES
ADV : DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0156)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015222-7 
(00034675120088190050) 206240 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015222-30.2011.4.02.0000

AGRTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : JOSEMAR LEAL PESSANHA
AGRDO : SEBASTIAO NOGUEIRA FILHO
ADV : ANTONIO EDUARDO DAHER 

NASCIMENTO FILHO

RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0157)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015237-9 (200651015329860) 
8130 - HC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015237-96.2011.4.02.0000

IMPTE : EVALDO ROBERTO CARDOSO DE 
AZEVEDO

IMPDO : JUIZO DA 3A. VARA FEDERAL 
CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO-RJ

PACTE : RENATO DE CARVALHO GELLI
ADV : EVALDO ROBERTO CARDOSO DE 

AZEVEDO
RELATO
R

: DES.FED. PAULO ESPIRITO SANTO - 
1A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0158)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015249-5 (201151014904246) 
8127 - HC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015249-13.2011.4.02.0000

IMPTE : THIAGO CAMEL DE CAMPOS E OUTRO
IMPDO : JUIZO DA 6A. VARA FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO-RJ
PACTE : EROS MIRANDA TAVARES - REU 

PRESO
ADV : THIAGO CAMEL DE CAMPOS E OUTRO
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0159)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015215-0 (061110006063) 
206231 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015215-38.2011.4.02.0000

AGRTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : OLÍVIA BRAZ VIEIRA DE MELO
AGRDO : GILCIMAR FERRAREIS CREVELÁRIO
ADV : PAULA VARGAS GUARNIER
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0160)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015144-2 (201151018024149) 
206170 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015144-36.2011.4.02.0000

AGRTE : SONIA MARIA DOS SANTOS 
MAGALHAES

ADV : SILVERIA LUCIANA RIBEIRO DE 
SOUZA E OUTRO

AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : ISABELA DE ARAUJO LIMA RAMOS

RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0161)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015267-7 (201151014903710) 
8128 - HC RJ
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NUM. 
CNJ

: 0015267-34.2011.4.02.0000

IMPTE : JORGE AUGUSTO ESPOSITO DE 
MIRANDA

IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DE 
ITABORAI-RJ

PACTE : MARCOS AURELIO DE FATIMA 
ANTUNES

ADV : JORGE AUGUSTO ESPOSITO DE 
MIRANDA

RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0162)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015192-2 
(00044387920118190034) 206239 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015192-92.2011.4.02.0000

AGRTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA
AGRDO : MARIA DE LOURDES SILVA ARANTES
ADV : TIAGO BROWNE FERREIRA
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0163)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015214-8 (061110004431) 
206229 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015214-53.2011.4.02.0000

AGRTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : LUCIANO JOSÉ RIBEIRO DE 
VASCONCELOS FILHO

AGRDO : ALDETE SANTOS VITORIANO 
CASTELARI

ADV : RENATO CAMATA PEREIRA
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0164)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015154-5 (200951018110242) 
206191 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015154-80.2011.4.02.0000

AGRTE : MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS
ADV : MICHEL PEREIRA DE SOUZA E OUTRO
AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : SEM PROCURADOR
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0165)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015195-8 (201151018047320) 
206243 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015195-47.2011.4.02.0000

AGRTE : MARINALDA SOUZA DE AZEVEDO
ADV : LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA
AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : SEM PROCURADOR

RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0166)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015233-1 (200650050002210) 
8129 - HC ES

NUM. 
CNJ

: 0015233-59.2011.4.02.0000

IMPTE : LEONARDO TOREZANI STORCH
IMPDO : JUIZO FEDERAL 1A VARA DE 

COLATINA-ES
IMPDO : I. M. S.
ADV : LEONARDO TOREZANI STORCH
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0167)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015231-8 (200450020005673) 
206255 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015231-89.2011.4.02.0000

AGRTE : PAPILLON INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA.

ADV : EDUARDO THIEBAUT PEREIRA E 
OUTROS

AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0168)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015221-5 (200751030023985) 
206238 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015221-45.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : ODILMAR PESSANHA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0169)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015130-2 (200050010073056) 
206235 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015130-52.2011.4.02.0000

AGRTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINARIA DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO - CRMV/ES

ADV : JAYME JOSE GONCALVES DE 
CARVALHO E OUTRO

AGRDO : LATICÍNIOS NININHO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0170)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015136-3 (201151010133181) 
206195 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015136-59.2011.4.02.0000
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AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : CARVALHO HOSKEN S/A 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES

ADV : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA 
BICHARA E OUTROS

RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0171)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015157-0 (200850010086979) 
206197 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015157-35.2011.4.02.0000

AGRTE : COMERCIAL BARI LTDA
ADV : JOSÉ CONSTANTINO MAZZOCO E 

OUTRO
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : VERONICA TORRI E OUTROS
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0172)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015161-2 (200950010038345) 
206208 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015161-72.2011.4.02.0000

AGRTE : AEV - ASSOCIACAO EDUCACIONAL 
DE VITORIA

ADV : LEONARDO NUNES MARQUES
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0173)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015199-5 (200751100047110) 
206247 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015199-84.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : ISMAEL DA SILVA BASTOS
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0174)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015207-0 (200350010128472) 
206233 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015207-61.2011.4.02.0000

AGRTE : BAR E MERCEARIA BELINASSI LTDA 
ME E OUTRO

ADV : KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA E 
OUTROS

AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0175)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015235-5 (200851015044412) 
206287 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015235-29.2011.4.02.0000

AGRTE : CIEN - COMPANHIA DE 
INTERCONEXAO ENERGETICA

ADV : ANDRE DE LAMARE BIOLCHINI E 
OUTROS

AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0176)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015251-3 (201151015105606) 
206267 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015251-80.2011.4.02.0000

AGRTE : SOUZA CRUZ S/A
ADV : OCTAVIO BULCAO NASCIMENTO E 

OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0177)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015129-6 (200150010098057) 
206232 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015129-67.2011.4.02.0000

AGRTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINARIA DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO - CRMV/ES

ADV : JAYME JOSE GONCALVES DE 
CARVALHO E OUTRO

AGRDO : SOLIMAR BELLO LOPES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0178)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015132-6 (0000178489) 206207 
- AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015132-22.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : METALURGICA NOSSA SENHORA DA 
PENHA S.A. E OUTROS

ADV : MAGDA FIGUEIREDO SALLES
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0179)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015143-0 (201051100033821) 
206171 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015143-51.2011.4.02.0000

AGRTE : VIACAO VILA RICA LTDA E OUTRO
ADV : NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES E OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO : DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
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R 4A.TURMA ESPECIALIZADA
DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0180)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015210-0 (200651100013995) 
206221 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015210-16.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : NÉLSON TINOCO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0181)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015211-2 (200451100095309) 
206222 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015211-98.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : RODRIGO MARQUES BARBOSA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0182)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015250-1 (201151190014310) 
206270 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015250-95.2011.4.02.0000

AGRTE : J. R. O. PAVIMENTACAO LTDA
ADV : MEIRE MATOS VALE E OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0183)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015137-5 (201151070001906) 
206187 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015137-44.2011.4.02.0000

AGRTE : GERALDO MARGELA DA COSTA E 
OUTRO

ADV : SUELEN FERREIRA DOS SANTOS E 
OUTROS

AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. GUILHERME 
DIEFENTHAELER - 5A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0184)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015139-9 (201151010133636) 
206175 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015139-14.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
AGRDO : TULIO FABIANO DE OLIVEIRA LEITE
ADV : FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
RELATO : J.F.CONV. GUILHERME 

R DIEFENTHAELER - 5A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0185)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015248-3 (201151010116286) 
206262 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015248-28.2011.4.02.0000

AGRTE : RUY BITTENCOURT - ESPOLIO
ADV : EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E 

OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0186)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015285-9 (200951510265365) 
10614 - MS RJ

NUM. 
CNJ

: 0015285-55.2011.4.02.0000

IMPTE : MARIO GUILHERME GONCALVES - 
ESPOLIO

ADV : PAULO CESAR RICCIO DE OLIVEIRA E 
OUTRO

IMPDO : 5º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 
SECAO JUDICIA DO ESTADO DO RI  DE 
JANEIRO - RJ

RELATO
R

: J.F.CONV. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA - 5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0187)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015141-7 (201151010110790) 
206173 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015141-81.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
AGRDO : ELSON MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADV : FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. FREDERICO GUEIROS - 
6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0188)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015194-6 (9600056838) 206242 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015194-62.2011.4.02.0000

AGRTE : JOSE CHRISTOVAO BASADONA DE 
OLIVEIRA E OUTRO

ADV : SERGIO SAHIONE FADEL E OUTROS
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : TUTECIO GOMES DE MELLO E 

OUTROS
AGRDO : BANCO CENTRAL DO BRASIL
PROC : SEM PROCURADOR
RELATO
R

: DES.FED. FREDERICO GUEIROS - 
6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0189)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015205-7 (201150010110312) 
206234 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015205-91.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
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AGRDO : TATIANE PEREIRA DAS NEVES
ADV : ALEXANDRE CARETA VENTORIM E 

OUTRO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0190)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015208-2 (201151010056447) 
206230 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015208-46.2011.4.02.0000

AGRTE : MOACYR VITOR SANTANA
ADV : PRISCILA FERRAZ COSTA E OUTROS
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0191)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015213-6 (200750020007130) 
206227 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015213-68.2011.4.02.0000

AGRTE : BRAMINEX BRASILEIRA DE 
MARMORE EXPORTADORA S/A

ADV : ALEXANDRE CARVALHO SILVA E 
OUTRO

AGRDO : INST NAC DE METROLOGIA, 
NORMALIZACAO E QUALIDADE 
INDUST -  INMETRO

PROC : VIVIANE MILED MONTEIRO C. SALIM
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ PAULO DA SILVA 
ARAUJO FILHO - 7A.TURMA ESPECIA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0192)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015140-5 (201151010145195) 
206174 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015140-96.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
AGRDO : FELIPE CAMPOIS DE PAULA
ADV : FABIO LUCIANO DE ALMEIDA E 

SILVA E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0193)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015159-4 (201151010011099) 
206205 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015159-05.2011.4.02.0000

AGRTE : DIGNA VALENTE SOARES
ADV : MARCUS ALEXANDRE SIQUEIRA 

MELO E OUTROS
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : DELMAR REINALDO BOTH E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0194)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015193-4 (201151010137071) 
206241 - AG RJ

NUM. : 0015193-77.2011.4.02.0000

CNJ
AGRTE : ROBERTO DA SILVA LIMA
ADV : LUIZ EDUARDO SAVELLI GOULART 

DOS SANTOS
AGRDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. VERA LÚCIA LIMA - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0195)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015232-0 (201151050001690) 
8126 - HC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015232-74.2011.4.02.0000

IMPTE : UNIAO FEDERAL
IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

NOVA FRIBURGO-RJ
PACTE : LUIS CLAUDIO MARTINS DE ARAÚJO
PACTE : GIANNE DE FREITAS ANDRADE
PACTE : VAGNER DE SOUZA LUCIANO
ADV : ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
RELATO
R

: DES.FED. VERA LÚCIA LIMA - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0196)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015133-8 (201051010198043) 
206203 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015133-07.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
AGRDO : SELMA MACARIO DOS SANTOS
ADV : MARIA DAS NEVES PESSOA
RELATO
R

: DES.FED. SERGIO SCHWAITZER - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0197)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015142-9 (201151010127910) 
206172 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015142-66.2011.4.02.0000

AGRTE : AEROPARTES INDUSTRIA E 
AERONAUTICA LTDA

ADV : MARCIO AURELIO DA CUNHA E 
OUTRO

AGRDO : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUARIA - 
INFRAERO

ADV : FABRICIO MOLINARI MELLO E 
OUTROS

RELATO
R

: DES.FED. SERGIO SCHWAITZER - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0198)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015160-0 (201150010081981) 
206206 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015160-87.2011.4.02.0000

AGRTE : FLÁVIO ARÊDES LOUZADA E SOUZA
ADV : JOSE GERALDO ALVES DE SOUZA E 

OUTRO
AGRDO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPIRITO SANTO - UFES
ADV : SEM PROCURADOR
RELATO : DES.FED. SERGIO SCHWAITZER - 
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R 8A.TURMA ESPECIALIZADA
DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0199)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015198-3 (201151010124854) 
206246 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015198-02.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
AGRDO : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

FIRMINO
ADV : GUSTAVO AFONSO MELLO BERNER E 

OUTRO
RELATO
R

: DES.FED. SERGIO SCHWAITZER - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0200)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015239-2 (201051010012816) 
206310 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015239-66.2011.4.02.0000

AGRTE : NINA MARLA REFEICOES LTDA
ADV : MANOEL MESSIAS PEIXINHO E 

OUTROS
AGRDO : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-

ESTRUTURA AEROPORTUARIA - 
INFRAERO

ADV : LEDA MARIA SERPA WATANABE E 
OUTROS

RELATO
R

: DES.FED. SERGIO SCHWAITZER - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0201)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015212-4 (201151010119032) 
206224 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015212-83.2011.4.02.0000

AGRTE : MÁRIO JOSÉ GAMA TRINDADE
ADV : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : LUCILIA ANTUNES DE ARAUJO 

SOLANO E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0202)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015220-3 (201151010144257) 
206236 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015220-60.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

ADV : PATRICIA DOTTO DE OLIVEIRA E 
OUTROS

AGRDO : AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 
SUPLEMENTAR - ANS

PROC : SEM PROCURADOR
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0203)

PROCESS
O

: 2010.51.03.000628-7 (201051030006287) 
532880 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0000628-62.2010.4.02.5103

APTE : DJANIRA SOARES DE AZEREDO
ADV : PAULO GUILHERME LUNA VENANCIO 

E OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : CAMILA BLANCO KUX
RELATO
R

: DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0204)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008741-7 
(00025944020098190010) 532868 - 
APELRE R

NUM. 
CNJ

: 0008741-27.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : JOSE MARCIO TADEU AZEREDO 
BARBOSA

APDO : JOSE VARLI MENDITI
ADV : GILBERTO CARDOSO DE MATOS
RMTE : JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA DE 

BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0205)

PROCESS
O

: 2011.02.01.009323-5 (026100026280) 
532872 - AC ES

NUM. 
CNJ

: 0009323-27.2011.4.02.9999

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : LUCIANA CAMPOS MALAFAIA COSTA
APDO : JOSE QUIRINO DA COSTA
ADV : VALBER CRUZ CEREZA E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0206)

PROCESS
O

: 2010.51.01.809288-6 (201051018092886) 
532882 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0809288-18.2010.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : ISTVAN NUNES LAKI
APDO : MILVA IZABEL PIMENTEL DA CUNHA
ADV : ANTONIO DA FONSECA FERNANDES E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0207)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008751-0 
(00003511420068190048) 532851 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0008751-71.2011.4.02.9999

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : PHENIX TECNOLOGIA EM 
INFORMÁTICA LTDA

ADV : SEM ADVOGADO
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RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0208)

PROCESS
O

: 2010.51.01.009133-9 (201051010091339) 
532803 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0009133-48.2010.4.02.5101

APTE : GAYLUSSAC EMPREENDIMENTOS 
EDUCACIONAIS LTDA

ADV : NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES E OUTROS

APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0209)

PROCESS
O

: 2010.51.01.011367-0 (201051010113670) 
532883 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0011367-03.2010.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APTE : ABILIO DE MORAIS BARBOSA
ADV : EURIVALDO NEVES BEZERRA E 

OUTROS
APDO : OS MESMOS
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0210)

PROCESS
O

: 2010.51.01.004597-4 (201051010045974) 
532887 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0004597-91.2010.4.02.5101

APTE : ANTONIO MARCOS SALLES MOURA
ADV : SERGIO LOBO RODRIGUES E OUTROS
APDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. GUILHERME COUTO DE 
CASTRO - 6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0211)

PROCESS
O

: 2011.51.01.007979-4 (201151010079794) 
532777 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0007979-58.2011.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL
APDO : HELOISA MARIA NEIVA GILSON
ADV : ALEJANDRO AUGUSTO LACAYO DE 

ALBUQUERQUE
RELATO
R

: DES.FED. JOSÉ ANTONIO NEIVA - 
7A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPENDÊNCIA EM 03.11.2011 (0212)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015268-9 (201151014903710) 
10611 - MS RJ

NUM. 
CNJ

: 0015268-19.2011.4.02.0000

IMPTE : MARCOS AURELIO DE FATIMA 
ANTUNES

ADV : JORGE AUGUSTO ESPOSITO DE 
MIRANDA E OUTRO

IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 2A VARA DE 
ITABORAI-RJ

RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0213)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015234-3 (200251015357552) 
206263 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015234-44.2011.4.02.0000

AGRTE : PAN-AMERICANA S.A INDUSTRIAS 
QUIMICAS

ADV : JOSE CARLOS LEAL DE MIRANDA 
BARROS E OUTROS

AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0214)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015134-0 (200351015068285) 
206202 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015134-89.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : REINER DA CRUZ PESSOA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F. CONV. SANDRA CHALU BARBOSA 
- 3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0215)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015131-4 (200650010073253) 
206210 - AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015131-37.2011.4.02.0000

AGRTE : BELINE JOSE SALLES RAMOS
ADV : EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS E 

OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0216)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015238-0 (201151040024450) 
206299 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015238-81.2011.4.02.0000

AGRTE : PAVIMAR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA

ADV : JOSE CARLOS BARROS AMADO E 
OUTROS

AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0217)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015270-7 (200151040010183) 
2341 - MCI RJ

NUM. 
CNJ

: 0015270-86.2011.4.02.0000
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REQTE : VIAÇAO ELITE LTDA
ADV : JOSE CARLOS BARROS AMADO E 

OUTROS
REQDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0218)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015236-7 (201151030011238) 
206284 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015236-14.2011.4.02.0000

AGRTE : COMPANHIA ENGENHO CENTRAL DE 
QUISSAMAN

ADV : LUIZ ALFREDO TAUNAY E OUTROS
AGRDO : MOVIMENTO SINDICAL DOS 

TRABALHADORES RURAIS
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. GUILHERME 
DIEFENTHAELER - 5A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0219)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015269-0 (200351050003159) 
10613 - MS RJ

NUM. 
CNJ

: 0015269-04.2011.4.02.0000

IMPTE : ANA LUCIA PINHEIRO DE KELLER
ADV : ORLANDO SILVA ARAUJO
IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

NOVA FRIBURGO-RJ
RELATO
R

: DES.FED. GUILHERME COUTO DE 
CASTRO - 6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0220)

PROCESS
O

: 2011.02.01.014357-3 (201151010099756) 
205573 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0014357-07.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO - UFRJ

PROC : LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO
AGRDO : SORAYA SILVEIRA SIMOES
ADV : AYRTON DOS SANTOS COSTA E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0221)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015286-0 (201151050005967) 
206321 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015286-40.2011.4.02.0000

AGRTE : V. G. R.
ADV : JOSE HELIO SARDELLA ALVIM
AGRDO : UNIAO FEDERAL
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0222)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015197-1 (201151010085071) 
206245 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015197-17.2011.4.02.0000

AGRTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC : BRUNO TERRA DE MORAES
AGRDO : INEZ BARBOSA DOS SANTOS
ADV : PABLO DE ASSUMPÇÃO FIORIO E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. VERA LÚCIA LIMA - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. POR DEPEND. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0223)

PROCESS
O

: 2010.51.17.002573-4 (201051170025734) 
532888 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0002573-42.2010.4.02.5117

APTE : LEIR SOARES MACHADO
ADV : UIRA DE SOUZA MARTINS E OUTRO
APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : ELVIRA REBELLO
APDO : OS MESMOS
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 03.11.2011 (0224)

PROCESS
O

: 2011.51.01.801100-3 (201151018011003) 
532886 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0801100-02.2011.4.02.5101

APTE : MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 
ALMEIDA

ADV : CARLOS VARGAS FARIAS E OUTROS
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : MARCO ANTONIO DE ANDRADE
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 03.11.2011 (0225)

PROCESS
O

: 2011.02.01.014532-6 
(00018853020098190034) 532805 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0014532-74.2011.4.02.9999

APTE : MARIA LUCIA SERAFIM DA SILVA
ADV : DEFENSORIA PUBLICA - RJ
APDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : SANDRO JOSE DE OLIVEIRA COSTA
RELATO
R

: DES.FED. MESSOD AZULAY NETO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 03.11.2011 (0226)

PROCESS
O

: 2007.51.02.003079-8 (200751020030798) 
532788 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003079-68.2007.4.02.5102

APTE : HIFA SIMAO ABBUD
ADV : LEONARDO PACHECO DE MENDONCA
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : LIGIA BONILHA E OUTROS
RELATO
R

: J.F.CONV. GUILHERME 
DIEFENTHAELER - 5A.TURMA 
ESPECIALIZADA
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DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 03.11.2011 (0227)

PROCESS
O

: 2009.51.10.004632-1 (200951100046321) 
532891 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0004632-58.2009.4.02.5110

APTE : SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
ADV : STELLA BIANCA ROBERTO DE 

OLIVEIRA E OUTROS
APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
APDO : OS MESMOS
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0228)

PROCESS
O

: 2010.51.01.017822-6 (201051010178226) 
532797 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0017822-81.2010.4.02.5101

APTE : PETROLEO BRASILEIRO S/A - 
PETROBRAS

ADV : RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA E 
OUTROS

APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0229)

PROCESS
O

: 2010.51.10.003494-1 (201051100034941) 
532739 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0003494-22.2010.4.02.5110

APTE : TRIGONAL ENGENHARIA LTDA
ADV : NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES E OUTRO
APDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0230)

PROCESS
O

: 2011.02.01.008424-6 
(00003529620068190048) 532850 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0008424-29.2011.4.02.9999

APTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

APDO : CARDEAL CONSULTORIA E 
INFORMATICA LTDA

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. JOSE F. NEVES NETO - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0231)

PROCESS
O

: 2008.51.01.028798-7 (200851010287987) 
532819 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0028798-21.2008.4.02.5101

APTE : LAERTE GRISI E OUTRO
ADV : ELIEL SANTOS JACINTHO E OUTROS
APDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E 

OUTRO

ADV : DANIEL VERSIANI CHIEZA E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. FREDERICO GUEIROS - 
6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0232)

PROCESS
O

: 2004.51.01.013725-0 (200451010137250) 
532875 - APELRE RJ

NUM. 
CNJ

: 0013725-48.2004.4.02.5101

APTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS

PROC : EDUARDO DOS SANTOS
APDO : VOLUME CONSTRUCOES E 

PARTICIPACOES LTDA
ADV : JOSE HENRIQUE BARBOSA M. LIMA 

NETO E OUTROS
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 27A VARA-RJ
RELATO
R

: DES.FED. GUILHERME COUTO DE 
CASTRO - 6A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0233)

PROCESS
O

: 2009.51.01.024113-0 (200951010241130) 
532906 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0024113-34.2009.4.02.5101

APTE : UNIAO FEDERAL

APDO : REGINA CELIA DA SILVA COSTA E 
OUTRO

ADV : ROBERTO VINICIUS VILLELA NUNES 
E OUTROS

RELATO
R

: DES. FED. GUILHERME CALMON 
NOGUEIRA DA GAMA - 6A.TURMA 
ESPEC

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0234)

PROCESS
O

: 2005.51.01.027340-9 (200551010273409) 
532755 - AC RJ

NUM. 
CNJ

: 0027340-71.2005.4.02.5101

APTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO E 

OUTROS
APTE : NATANAEL ESPINDOLA DOS SANTOS 

E OUTRO
ADV : CHRISTIANE MARIA DE AZEVEDO 

MARTINS E OUTROS
APDO : OS MESMOS
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTRIB. PARA ORGÃO JULGADOR EM 03.11.2011 (0235)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015284-7 (201051018099250) 
8131 - HC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015284-70.2011.4.02.0000

IMPTE : ARQUIBAL MOREIRA PIMENTEL 
JUNIOR

IMPDO : JUIZO DA 6A. VARA FEDERAL 
CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO-RJ

PACTE : ARQUIBAL MOREIRA PIMENTEL 
JUNIOR - REU PRESO

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO : DES.FED. ABEL GOMES - 1A.TURMA 
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R ESPECIALIZADA
DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0236)

PROCESS
O

: 2011.02.01.014670-7 (200851030029888) 
205821 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0014670-65.2011.4.02.0000

AGRTE : COMPANHIA USINA DO OUTEIRO
ADV : RICARDO GOMES DE MENDONCA E 

OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0237)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015145-4 (9807062462) 206169 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015145-21.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : VIA SERRA VEICULOS LTDA
ADV : SEM ADVOGADO
AGRDO : MARCELO MONTEIRO FERNANDES 

CAMPOS E OUTRO
ADV : LUIZ GUSTAVO AMORIM DE SELLOS 

ROCHA E OUTRO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0238)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015162-4 (9809794614) 206209 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015162-57.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : BIGBEL DISTRIBUIDORA DE PROD DE 
LIMP E BEBIDAS LTDA E OUTROS

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0239)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015216-1 (200451015315130) 
206228 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015216-23.2011.4.02.0000

AGRTE : METALURGICA MOLDENOX LTDA
ADV : EDUARDO SUZANO AVENA E OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0240)

PROCESS
O

: 2011.02.01.010573-0 (200251010043452) 
202756 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0010573-22.2011.4.02.0000

AGRTE : ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR 
DE NOVA IGUACU - SESNI E OUTRO

ADV : MARCIO ANDRE MENDES COSTA E 

OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL

RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0241)

PROCESS
O

: 2011.02.01.012259-4 (201051100065974) 
11033 - CC RJ

NUM. 
CNJ

: 0012259-49.2011.4.02.0000

AUTOR : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : SANDRA REGINA VERSIANI CHIEZA E 

OUTROS
RÉU : EBENEZER TOSTE DE ALVARENGA
ADV : SEM ADVOGADO
SUSCTE : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA DE 

DUQUE DE CAXIAS-RJ
SUSDO : JUIZO FEDERAL DA 5ª VARA DE SAO 

JOAO DE MERITI - RJ
RELATO
R

: J.F.CONV. RICARDO PERLINGEIRO - 
5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0242)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015138-7 (9100334669) 206177 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015138-29.2011.4.02.0000

AGRTE : JOSE MARQUES COSTA
ADV : MARIA APARECIDA CAMPOS 

ALEXANDRE
AGRDO : EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUARIA-EMBRAPA
ADV : ULISSES VILLELA DE SOUZA E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0243)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015152-1 (200451010097780) 
206186 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015152-13.2011.4.02.0000

AGRTE : IRAPOAN SOUZA MOREIRA
ADV : VALDIR PAES LOUREIRO
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES E 

OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. POUL ERIK DYRLUND - 
8A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0244)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015155-7 (9700111016) 206193 
- AG ES

NUM. 
CNJ

: 0015155-65.2011.4.02.0000

AGRTE : OLAVO BOTELHO ALMEIDA
ADV : MARINA CRISPI CABRAL E OUTRO
AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : SERGIO ROBERTO LEAL DOS SANTOS
RELATO
R

: JC ALUISIO MENDES / no afast. Relator - 
1A.TURMA ESPECIALIZA
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DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0245)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015230-6 (201151018066442) 
8125 - HC RJ

NUM. 
CNJ

: 0015230-07.2011.4.02.0000

IMPTE : MAURICIO PORTO
IMPDO : JUIZO DA 9A. VARA FEDERAL 

CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO
PACTE : MARCOS DE AGUIAR JACOBSEN
ADV : MAURICIO PORTO
RELATO
R

: DES.FED. NIZETE LOBATO CARMO - 
2A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0246)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015156-9 (201051010090736) 
206196 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015156-50.2011.4.02.0000

AGRTE : BANCO MODAL S/A
ADV : LUIS EDUARDO DE C. GIROTTO E 

OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0247)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015200-8 (200751100042677) 
206248 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015200-69.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : HENRIQUE COELHO DE CARVALHO
ADV : SEM ADVOGADO

RELATO
R

: J.F.CONV. THEOPHILO MIGUEL - 
3A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0248)

PROCESS
O

: 2011.02.01.014995-2 (200651060010137) 
206128 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0014995-40.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : TRANSALVINI - TRANSPORTES 
LOGISTICA E LOCAÇOES LTDA

ADV : MAXIMINO GONCALVES FONTES 
NETO E OUTRO

AGRDO : HENRIQUE SALVINI
ADV : DARCI LOURENCO DE LIMA E 

OUTROS
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0249)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015196-0 (201051015068770) 
206244 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015196-32.2011.4.02.0000

AGRTE : COMISSAO DE VALORES 
MOBILIARIOS - CVM

PROC : LEONARD DE QUEIROZ SOARES
AGRDO : CARLOS VINICIUS R. M. COSTA
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES. FED. LANA REGUEIRA - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0250)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015135-1 (200351010128826) 
206199 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015135-74.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : CARLOS FREDERICO NERY NUNES DE 
SOUZA

ADV : CID BARROS FERREIRA E OUTRO
RELATO
R

: DES.FED. LUIZ ANTONIO SOARES - 
4A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0251)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015158-2 (9800228071) 206204 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015158-20.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL
AGRDO : CARLOS EDUARDO MORAES DE 

MACEDO SOARES
ADV : JOSE OLEGARIO DE LIMA E OUTROS
RELATO
R

: J.F.CONV. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA - 5A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0252)

PROCESS
O

: 2011.02.01.011434-2 (200251010257117) 
203400 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0011434-08.2011.4.02.0000

AGRTE : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF E 
OUTRO

ADV : ANDRE PIRES GODINHO E OUTROS
AGRDO : VANDETE MARIA SOARES VIEIRA E 

OUTRO
ADV : ELIEL SANTOS JACINTHO E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. REIS FRIEDE - 7A.TURMA 
ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0253)

PROCESS
O

: 2011.02.01.013540-0 (9600767084) 204963 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0013540-40.2011.4.02.0000

AGRTE : ELIEZER DUTRA E OUTROS
ADV : MARCELO XIMENES APOLIANO E 

OUTRO
AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
PROC : SEM PROCURADOR
RELATO
R

: DES.FED. JOSÉ ANTONIO NEIVA - 
7A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0254)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015218-5 (200651010014044) 
206225 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015218-90.2011.4.02.0000
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AGRTE : LEVI CHAGAS JUNIOR
ADV : HERBERTH MEDEIROS SAMPAIO E 

OUTRO
AGRDO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
ADV : DANIEL VERSIANI CHIEZA E OUTROS
RELATO
R

: DES.FED. JOSÉ ANTONIO NEIVA - 
7A.TURMA ESPECIALIZADA

DISTR. ORGÃO JULG. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0255)

PROCESS
O

: 2005.02.01.006910-5 (000000000000000) 
7221 - PA RJ

NUM. 
CNJ

: 0006910-75.2005.4.02.0000

REQTE : JOSE EDUARDO CARREIRA ALVIM - 
DESEMBARGADOR FEDERAL

REQDO : EXMO(A).SR(A).PRESIDENTE DO TRF - 
2A. REGIAO

RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ - 
TRIBUNAL PLENO

REDISTR. AUTOMÁT. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0256)
OBS : PROCESSO REDISTRIBUÍDO TENDO 

EM VISTA O R. DESPACHO DE FLS.

PROCESS
O

: 2011.02.01.014891-1 (000000000000000) 
8327 - PA/CA RJ

NUM. 
CNJ

: 0014891-48.2011.4.02.0000

REQTE : EXMO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO 
GILSON DAVID CAMPOS

REQDO : EXMO(A).SR(A).PRESIDENTE DO TRF - 
2A. REGIAO

RELATO
R

: DES.FED. MARIA HELENA CISNE - 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

IMPEDID
O(S)

: DES.FED.JOSE F. NEVES NETO

REDISTR. AUTOMÁT. INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0257)
OBS : PROCESSO REDISTRIBUÍDO TENDO 

EM VISTA OS R. DESPACHOS DE FLS

PROCESS
O

: 2011.02.01.014101-1 (201050030002644) 
10610 - MS ES

NUM. 
CNJ

: 0014101-64.2011.4.02.0000

IMPTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 1A. VARA DE SAO 

MATEUS-ES
RELATO
R

: DES.FED. LILIANE RORIZ - 2A.TURMA 
ESPECIALIZADA

REDISTR. PREVENÇAO INSTANTÂNEA EM 03.11.2011 (0258)
OBS : ALTERAÇÃO DE CLASSE E 

ATRIBUIÇÃO DO PROCESSO TENDO 
EM VISTA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE 03.11.2011

DESEMBARG
ADOR

EN
C

AT
RI

1R
EG

2R
EG

DIS
T

RE
DI

TO
TA
L

FREDERICO 
GUEIROS

0 0 0 0 5 0 5

LANA 
REGUEIRA

0 0 0 0 18 0 18

PAULO 0 0 0 0 10 0 10

ESPIRITO 
SANTO
MARIA 
HELENA 
CISNE

0 0 0 0 0 1 1

NIZETE 
LOBATO 
CARMO

0 0 0 0 10 0 10

VERA LÚCIA 
LIMA

0 0 0 0 5 0 5

LUIZ 
ANTONIO 
SOARES

0 0 0 0 17 0 17

SALETE 
MACCALÓZ

4 0 0 0 19 1 24

THEOPHILO 
MIGUEL

1 0 0 0 20 0 21

GUILHERME 
COUTO DE 
CASTRO

0 0 0 0 5 0 5

GUILHERME 
DIEFENTHAE
LER

1 0 0 0 6 0 7

LILIANE 
RORIZ

0 0 0 0 11 1 12

SERGIO 
SCHWAITZER

0 0 0 0 6 0 6

POUL ERIK 
DYRLUND

0 0 0 0 8 0 8

RICARDO 
PERLINGEIRO

0 0 0 0 9 0 9

LUIZ PAULO 
DA SILVA 
ARAUJO 
FILHO

0 0 0 0 8 0 8

REIS FRIEDE 0 0 0 0 8 0 8
JOSE F . 
NEVES NETO

0 0 0 0 21 0 21

GUILHERME 
CALMON 
NOGUEIRA 
DA GAMA

0 0 0 0 4 0 4

JOSÉ 
ANTONIO 
NEIVA

0 0 0 0 6 0 6

ABEL GOMES 0 0 0 0 11 0 11
MESSOD 
AZULAY 
NETO

0 0 0 0 12 0 12

SANDRA 
CHALU 
BARBOSA

0 0 0 0 20 0 20

MARCELO 
PEREIRA DA 
SILVA

0 0 0 0 6 0 6

ALUISIO 
MENDES / no 
afast . Relator

0 0 0 0 10 0 10

TOTAL 6 0 0 0 255 3 264

PROCESSOS REMETIDOS PARA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO:



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

292

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

292

PROCESS
O

: 2011.02.01.015107-7 (200951015211760) 
206145 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015107-09.2011.4.02.0000

AGRTE : CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

ADV : FABRICIO MONTEIRO PORTO E 
OUTROS

AGRDO : SONIA MARIA CASCARDO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ (0001)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015108-9 (200951015211424) 
206144 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015108-91.2011.4.02.0000

AGRTE : CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

ADV : FABRICIO MONTEIRO PORTO E 
OUTROS

AGRDO : CELIA REGINA DA SILVA LOPES
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ (0002)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015151-0 (201051015270947) 
206180 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015151-28.2011.4.02.0000

AGRTE : CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - 
COREN/RJ

ADV : JOSÉ LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR 
E OUTROS

AGRDO : SONIA REGINA DA SILVA CAMILO
ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ (0003)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015209-4 (9907568902) 206219 
- AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015209-31.2011.4.02.0000

AGRTE : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL

AGRDO : TOLDOS RIO MINAS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA E OUTRO

ADV : SEM ADVOGADO
RELATO
R

: DES.FED. ALBERTO NOGUEIRA (0004)

PROCESS
O

: 2011.02.01.015234-3 (200251015357552) 
206263 - AG RJ

NUM. 
CNJ

: 0015234-44.2011.4.02.0000

: 200551015188652
AGRTE : PAN-AMERICANA S.A INDUSTRIAS 

QUIMICAS
ADV : JOSE CARLOS LEAL DE MIRANDA 

BARROS E OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
PROCESS : 2011.02.01.015234-3 (200251015357552) 

O 206263 - AG RJ
NUM. 
CNJ

: 0015234-44.2011.4.02.0000

: 200551015188652
AGRTE : PAN-AMERICANA S.A INDUSTRIAS 

QUIMICAS
ADV : JOSE CARLOS LEAL DE MIRANDA 

BARROS E OUTROS
AGRDO : UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

NACIONAL
RELATO
R

: DES.FED. FERNANDO MARQUES (0005)

RELATO
R

: DES.FED. SALETE MACCALÓZ (0006)

T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O - 2ª V I A

Contém a presente ata a distribuição de 0258 feitos, realizada por
processamento eletrônico de dados e 0005 encaminhados para

verificação de correlação totalizando, 0038 folhas, todas por mim
conferidas e rubricadas. (a) ............................ (Rui de

Araújo Santos), Diretor da Secretaria de Atividades Judiciárias.

Rio de Janeiro - RJ, 03 de novembro de 2011.

MARIA HELENA CISNE
DESEMBARGADORA FEDERAL

PRESIDENTE

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
SECRETARIA DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

ÍNDICES POR ADVOGADO DOS FEITOS DISTRIBUÍDOS EM 
03.11.2011.

Nome do Advogado
Código 
OAB Número do Processo

ACHILLES BRETAS 
JUNIOR RJ131731

2009.51.01.810906-
9

ADOLPHO DOS SANTOS 
MARQUES DE ABREU RJ065963

2011.02.01.010736-
2

ADRIANA MARIA DE 
ALMEIDA MEIRELLES 
FA RJ099101

2008.51.01.026525-
6

ADRIANA MONTEIRO 
VINCLER RJ089324

2008.51.02.001289-
2

ADVOCACIA GERAL DA 
UNIAO

2011.02.01.015232-
0

AFONSO CEZAR 
CORADINE

2009.50.01.014208-
2

ALBERTO DAUDT DE 
OLIVEIRA RJ050932

2006.51.01.527829-
3

ALBERTO LUIZ DA 
COSTA CANTUARIA RJ141727

2009.51.01.007065-
6

ALBERTO SOUTO RJ054051
2007.51.01.805704-
8

ALDIR GOMES SELLES RJ083136
2004.51.09.000137-
3
2011.51.04.000788-
8
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ALEJANDRO AUGUSTO 
LACAYO DE 
ALBUQUERQ RJ063889

2011.51.01.007979-
4

ALESSANDRA JAPIASSU 
MAIA

2006.51.01.537505-
5
2007.51.01.803244-
1
2007.51.01.805704-
8
2009.51.01.805845-
1

ALESSANDRO DANTAS 
COUTINHO ES011188

2008.50.01.016203-
9

ALEXANDRE CARETA 
VENTORIM ES015860

2011.02.01.015205-
7

ALEXANDRE 
CARVALHO SILVA ES010925

2011.02.01.015213-
6

ALEXANDRE MENEZES 
MELLO RJ085636

2011.51.01.001859-
8

ALEXANDRE SANTANA 
DA SILVA RJ113906

2001.51.01.008432-
2

ALMIR FERREIRA 
JUNIOR RJ077417

2010.51.01.810860-
2
2010.51.02.000310-
1

AMERICO LUIS 
MARTINS DA SILVA

1982.51.01.494280-
4

ANA PAULA BARRETO 
MONTEIRO ROTHEN

1988.50.01.004313-
0

ANDERSON CLAUDINO 
DA SILVA

2008.51.01.021991-
0

ANDRE DE LAMARE 
BIOLCHINI RJ088789

2011.02.01.015235-
5

ANDRE DIAS IRIGON
2011.02.01.008291-
2

ANDRE LUIZ SIQUEIRA 
MELO RJ091441

2006.51.01.012060-
9

ANDRE LUIZ VIVIANI DE 
ABREU RJ116896

2008.51.01.012067-
9
2008.51.01.019272-
1

ANDRE PIRES GODINHO RJ100272
2011.02.01.011434-
2

ANDREA VELOSO 
CORREIA 98.02.38868-8
ANTONIO AUGUSTO DE 
SOUZA MALLET RJ070198

2008.51.01.015919-
5

ANTONIO DA FONSECA 
FERNANDES RJ091995

2010.51.01.809288-
6

ANTONIO EDUARDO 
DAHER NASCIMENTO 
FILH RJ162973

2011.02.01.015222-
7

ANTONIO FREDERICO 
HELUY DANTAS RJ117260

2010.51.01.002171-
4

APOLINARIO ATAYDE 
BLASCO PENA

2009.50.01.016032-
1

ARILDO DA SILVA 
ALVES RJ033807

2010.02.01.006336-
6

AYRTON DOS SANTOS 
COSTA RJ014063

2011.02.01.014357-
3

BARBARA DILASCIO DE 
ALMEIDA

2011.02.01.005450-
3

BRUNA SARMENTO DOS 
SANTOS

2010.51.01.001798-
0

BRUNO TERRA DE 
MORAES

2011.02.01.015197-
1

BRUNO VAZ DE 
CARVALHO RJ097626

2007.51.01.026929-
4
2009.51.01.012047-
7

CAMILA BLANCO KUX
2010.51.03.000628-
7

CARLOS ALBERTO 
BOECHAT RANGEL RJ064900

2009.02.01.011244-
2

CARLOS DIEGO 
FERREIRA DE 
CARVALHO CUN RJ135877

2004.51.09.000137-
3

CARLOS EDUARDO 
FERNANDES NEVES 
RIBEIR

2008.51.04.004011-
0

CARLOS LENO DE 
MORAES SARMENTO RJ075458

2007.51.01.803244-
1
2011.51.01.801025-
4

CARLOS MARTINS DE 
OLIVEIRA RJ019608

1989.51.02.010007-
3
2010.51.01.011044-
9

CARLOS VARGAS 
FARIAS RJ074153

2006.51.01.530928-
9
2008.51.01.811473-
5
2011.51.01.801100-
3

CARMEN LUCIA 
HENRIQUES MENDES RJ108296

2006.51.01.024472-
4

CAROLINA CARVALHO 
EFFGEN RJ130500

2009.51.17.001180-
0

CELIA REGINA DO 
NASCIMENTO DE PAULA RJ104616

2009.51.02.003543-
4
2009.51.02.003553-
7
2009.51.02.004292-
0

CHRISCIANA OLIVEIRA 
MELLO ES007076

2007.50.01.009223-
9

CHRISTIANE MARIA DE 
AZEVEDO MARTINS RJ121316

2002.51.01.024446-
9
2005.51.01.027340-
9

CID BARROS FERREIRA RJ085044
2011.02.01.015135-
1

CINTHYA DE CAMPOS 
MANGIA

2006.51.10.005768-
8

CLAUDIA COELHO DO 
AMARAL RJ078923

2010.51.01.001798-
0

COSME PAULO STURM 
DA CUNHA RJ043432

2010.51.01.005204-
8

CRISTIANE RODRIGUES 
IWAKURA

2003.51.10.003029-
3

DANIEL VERSIANI 
CHIEZA RJ126753

2008.51.01.028798-
7
2009.51.01.006919-
8
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2011.02.01.015218-
5

DANIELLE DE 
ALEXANDRE 
LOURENÇO RJ116610

2006.51.01.012060-
9

DARCI LOURENCO DE 
LIMA RJ058874

2011.02.01.014995-
2

DECIO FLAVIO 
GONCALVES TORRES 
FREIRE

RJ002255
A

2010.51.01.015960-
8

DEFENSORIA PUBLICA - 
RJ

2011.02.01.008298-
5
2011.02.01.009309-
0
2011.02.01.009310-
7
2011.02.01.009334-
0
2011.02.01.010033-
1
2011.02.01.014532-
6

DEFENSORIA PUBLICA 
DA UNIAO

2005.51.01.014181-
5
2007.51.01.804264-
1
2010.51.01.011044-
9
2010.51.01.818090-
8

DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO

2011.02.01.015212-
4

DEFENSORIA PÚBLICA 
NO ESTADO DO RIO D

2011.02.01.015191-
0

DELMAR REINALDO 
BOTH RJ156516

2011.02.01.015159-
4

DENISE REIS SANTOS 
HATHAWAY RJ100342

2011.51.01.506022-
2
2011.51.01.506103-
2
2011.51.01.506127-
5
2011.51.01.506131-
7
2011.51.01.506134-
2
2011.51.01.506236-
0
2011.51.01.506307-
7
2011.51.01.506364-
8
2011.51.01.506367-
3
2011.51.01.506482-
3
2011.51.01.506490-
2
2011.51.01.506692-
3
2011.51.01.506745-
9

2011.51.01.506760-
5
2011.51.01.506788-
5
2011.51.01.506794-
0
2011.51.01.506796-
4
2011.51.01.515071-
5
2011.51.01.515191-
4
2011.51.01.515319-
4
2011.51.01.515401-
0
2011.51.01.515633-
0
2011.51.01.515958-
5
2011.51.01.515969-
0
2011.51.01.516214-
6
2011.51.01.516218-
3

DENISE REIS SANTOS 
HATHAWAY VIEGAS RJ0100342

2001.51.01.506096-
4
2011.51.01.505988-
8
2011.51.01.505991-
8
2011.51.01.505997-
9
2011.51.01.506010-
6
2011.51.01.506041-
6
2011.51.01.506072-
6
2011.51.01.506081-
7
2011.51.01.506106-
8
2011.51.01.506442-
2
2011.51.01.506457-
4
2011.51.01.506463-
0
2011.51.01.506475-
6
2011.51.01.506500-
1
2011.51.01.506520-
7
2011.51.01.506545-
1
2011.51.01.506554-
2
2011.51.01.506695-
9
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2011.51.01.506718-
6
2011.51.01.515150-
1
2011.51.01.515153-
7
2011.51.01.515161-
6
2011.51.01.806090-
7

DENIZE TELES DE 
SOUZA RJ090302

2008.51.01.012067-
9

EDMA RODRIGUES 
MORAES RJ081809

2000.51.10.005205-
6

EDSON ANDRADE 
BARROS FILHO RJ071102

2004.51.01.505156-
3

EDSON JOSE DRUMOND 
SANTANA RJ135297

2004.51.01.015928-
1

EDUARDO ANTONIO 
KALACHE RJ015018

2007.51.01.000325-
7

EDUARDO ARAUJO 
BRUZZI VIANNA RJ127677 98.02.38868-8

EDUARDO DOS SANTOS
2004.51.01.013725-
0

EDUARDO JOSE DE 
ARRUDA BUREGIO RJ076432

2008.51.01.500898-
5

EDUARDO MACHADO 
DOS SANTOS RJ071405

2011.02.01.015248-
3

EDUARDO SUZANO 
AVENA RJ144750

2011.02.01.015216-
1

EDUARDO THIEBAUT 
PEREIRA ES005926

2011.02.01.015231-
8

EDUARDO XIBLE 
SALLES RAMOS ES011520

2011.02.01.015131-
4

ELENA MAUSSA RJ076457
2007.51.01.810214-
5

ELIANA SOARES DA 
MOTA RJ151438

2008.51.01.024353-
4

ELIANE DE OLIVEIRA 
BRITO RJ144470

2010.51.10.003869-
7

ELIEL SANTOS 
JACINTHO RJ059663

2008.51.01.028798-
7
2011.02.01.011434-
2

ELVIRA REBELLO
2010.51.17.002573-
4

ENEAS CORDEIRO DE 
SOUZA RJ042383

1989.51.02.010007-
3

ENEIDA MARIA DOS 
SANTOS

2006.51.01.530583-
1
2008.51.01.811382-
2
2008.51.01.811473-
5
2011.51.01.803890-
2

ERASMO SANTANA DA 
SILVA RJ098942

1999.51.01.076501-
8

ERIN LUISA LEITE 
VIEIRA

2011.02.01.009318-
1

EURIVALDO NEVES 
BEZERRA RJ096471

2009.51.01.800660-
8

2010.51.01.011367-
0

EVALDO ROBERTO 
CARDOSO DE AZEVEDO RJ117357

2011.02.01.015237-
9

EVANDRO DE CASTRO 
BASTOS ES005696

2009.50.01.016032-
1

FABIANO CARVALHO 
DE BRITO RJ105893

2007.50.01.002247-
0

FABIO FONSECA 
PINHEIRO DE LACERDA ES012841

2007.50.01.015424-
5

FABIO LUCIANO DE 
ALMEIDA E SILVA RJ085013

2011.02.01.015139-
9
2011.02.01.015140-
5
2011.02.01.015141-
7

FABRICIO MOLINARI 
MELLO RJ092213

2011.02.01.015142-
9

FERNANDA RODRIGUES 
D'ORNELAS RJ118270

2006.51.51.015663-
0
2010.02.01.000937-
2

FLAVIA MARTINS 
AFFONSO RJ119171

1989.51.02.010007-
3

FLAVIO FALQUEIRO DE 
OLIVEIRA MELO RJ153514

1989.51.02.010007-
3

FRANCISCO DAS 
CHAGAS PEREIRA DA 
SILVA RJ085330

2007.51.01.808876-
8

GARY DE OLIVEIRA BON 
ALI RJ004474

2008.51.01.019272-
1

GARY DE OLIVEIRA 
BON-ALI RJ004474

2006.51.01.022301-
0

GERALDO MARCELINO 
DE FREITAS JUNIOR RJ152212

2009.51.04.002338-
3

GERSON DE CARVALHO 
FRAGOZO RJ106445

2004.51.01.015928-
1
2004.51.01.019691-
5
2005.51.01.027340-
9
2009.51.01.003551-
6

GILBERTO CARDOSO DE 
MATOS RJ113981

2011.02.01.008741-
7

GISELA ZAMBRANO 
FERREIRA RJ138135

2004.51.09.000137-
3

GLAUCE RODRIGUES DA 
SILVA RJ065096

2006.51.01.530583-
1

GUILHERME NADER 
CAPDEVILLE RJ130687

2007.51.01.513571-
1

GUSTAVO AFONSO 
MELLO BERNER

MG86887
B

2011.02.01.015198-
3

GUSTAVO JOSE DE 
FREITAS TRAVASSOS 
CAM RJ057787

1989.51.02.010007-
3

HENRIQUE JUNQUEIRA 
AYRES

2008.51.01.812066-
8

HERBERTH MEDEIROS 
SAMPAIO RJ101253

2011.02.01.015218-
5

HUGO BARBOSA 
ARRUDA RJ125732

2006.51.51.015663-
0
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HUGO LEONARDO 
VELLOZO PEREIRA RJ152626

2010.51.01.008318-
5

HUMBERTO JANSEN 
MACHADO RJ013911

2010.51.01.809285-
0

INES SONIA DA CRUZ RJ070584
2010.51.01.015960-
8

ISABELA DE ARAUJO 
LIMA RAMOS

2010.51.01.809285-
0
2010.51.01.810860-
2
2011.02.01.015144-
2

ISTVAN NUNES LAKI
2008.51.01.812353-
0
2010.51.01.809288-
6

JAIRO NOGUEIRA 
GUIMARAES RJ024612

2010.51.01.006602-
3

JAYME JOSE 
GONCALVES DE 
CARVALHO ES004848

2011.02.01.015129-
6
2011.02.01.015130-
2

JESSE GOMES DE 
OLIVEIRA RJ073572

2008.51.01.811382-
2

JOAO CARLOS DE 
GOUVEIA FERREIRA 
DOS S

2009.50.01.004238-
5

JOAQUIM AUGUSTO DE 
AZEVEDO SAMPAIO ES009624

2009.50.01.004238-
5

JORGE ALUIZIO 
NOGUEIRA

2010.51.01.021776-
1

JORGE AUGUSTO 
ESPOSITO DE MIRANDA RJ047010

2011.02.01.015267-
7
2011.02.01.015268-
9

JORGE LUIZ DA COSTA 
HABIB RJ075897

2009.51.01.012047-
7

JORGINA DE JESUS 
ABRUNHOSA RJ068895

2006.51.01.018417-
0

JOSE ALVES DA COSTA
MG02107
3

2011.02.01.005450-
3
2011.02.01.010029-
0
2011.02.01.010031-
8
2011.02.01.010032-
0

JOSE CARLOS BARROS 
AMADO RJ046264

2011.02.01.015238-
0
2011.02.01.015266-
5
2011.02.01.015270-
7

JOSE CARLOS LEAL DE 
MIRANDA BARROS RJ018686

2011.02.01.015234-
3

JOSE GERALDO ALVES 
DE SOUZA ES009818

2011.02.01.015160-
0

JOSE HELIO SARDELLA 
ALVIM RJ080210

2011.02.01.015286-
0

JOSE HENRIQUE 
BARBOSA M. LIMA 

RJ083795 2004.51.01.013725-
0

NETO
JOSE MARCIO TADEU 
AZEREDO BARBOSA

2011.02.01.008741-
7

JOSE MARIA APOLIANO 
LIMA RJ036964

1996.51.01.008483-
0

JOSE OLEGARIO DE 
LIMA RJ089439

2011.02.01.015158-
2

JOSE OSWALDO 
CORREA RJ012667

2008.51.11.000799-
0

JOSE REGINALDO DA 
COSTA FILPI RJ017153

2009.51.01.502167-
2

JOSE TADEU GARRIDO 
DE LIMA RJ093061

1999.51.01.007290-
6

JOSEMAR LEAL 
PESSANHA RJ043043

2011.02.01.008298-
5
2011.02.01.010029-
0
2011.02.01.010031-
8
2011.02.01.015222-
7

JOSUE ISAAC VARGAS 
FARIA RJ098404

2010.51.01.806522-
6

JOSÉ CONSTANTINO 
MAZZOCO ES010186

2011.02.01.015157-
0

JULIANA BORGES SP154716
2007.50.01.007203-
4

JULIANA PIMENTEL DE 
ALMEIDA

2007.51.01.808876-
8
2007.51.01.810214-
5
2010.51.01.803340-
7

JULIANO BIZZO NETTO RJ132796
2007.51.01.026990-
7
2008.51.01.011736-
0
2010.51.01.016927-
4

KARINE CARVALHO 
FREITAS

2004.51.04.002759-
7

KATIA LEAO BORGES 
DE ALMEIDA ES009315

2008.50.01.014862-
6
2011.02.01.015207-
0

KATIA LEIDENS TAJRA RJ098461
2005.51.01.005999-
0

LEANDRO LARA LEAL RJ127106
2006.51.01.022301-
0

LEANDRO MITIDIERI 
FIGUEIREDO

2010.51.01.006475-
0
2011.02.01.014357-
3

LEDA MARIA SERPA 
WATANABE RJ151172

2011.02.01.015239-
2

LEONARD DE QUEIROZ 
SOARES

2011.02.01.015196-
0

LEONARDO HAUCH DA 
SILVA RJ125892

2009.51.01.805845-
1

LEONARDO 
MONTANHOLI DOS 

2007.51.01.813326-
9
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SANTOS
LEONARDO NUNES 
MARQUES ES009579

2011.02.01.015161-
2

LEONARDO P. 
MEIRELLES QUINTELLA RJ113921

2007.51.01.005236-
0

LEONARDO PACHECO 
DE MENDONCA RJ101372

2007.51.02.003079-
8

LEONARDO TOREZANI 
STORCH

MG09990
9

2011.02.01.015233-
1

LETICIA VALE DA SILVA 
DA CUNHA BRAZ RJ116945

1997.51.01.107910-
9

LIDIA GOMES DE 
OLIVEIRA CORREIA RJ056313

2007.51.01.008478-
6

LIDIA MARIA RIBEIRO 
DO AMARAL RJ076591

2007.51.01.813326-
9

LIGIA BONILHA RJ105973
2007.51.02.003079-
8

LILIAN BARROS DA 
SILVEIRA SIQUEIRA

2006.51.01.530928-
9

LUCIANA CAMPOS 
MALAFAIA COSTA

2011.02.01.009323-
5

LUCIANO JOSÉ RIBEIRO 
DE VASCONCELOS F

2011.02.01.015214-
8

LUCILIA ANTUNES DE 
ARAUJO SOLANO RJ119937

2011.02.01.015212-
4

LUIS EDUARDO DE C. 
GIROTTO

RJ002206
A

2011.02.01.015156-
9

LUIS GUILHERME 
NOGUEIRA FREIRE 
CARNEI

2011.02.01.009314-
4

LUIS GUILHERME 
RODRIGUES ANJOS RJ067152

2009.51.01.811395-
4

LUIZ ALFREDO TAUNAY RJ015356
2011.02.01.015236-
7

LUIZ ANTONIO AZAMOR 
RODRIGUES RJ032254

2004.51.01.505156-
3

LUIZ EDUARDO 
SAVELLI GOULART DOS 
SANT RJ132331

2011.02.01.015193-
4

LUIZ GUSTAVO AMORIM 
DE SELLOS ROCHA SC014181

2011.02.01.015145-
4

LUIZ GUSTAVO 
ANTONIO SILVA 
BICHARA RJ112310

2011.02.01.015136-
3

LUIZ HENRIQUE SANTOS 
DA SILVA RJ103643

2009.51.01.006919-
8
2011.02.01.015195-
8

MAGDA FIGUEIREDO 
SALLES ES004152

2011.02.01.015132-
6

MANOEL MESSIAS 
PEIXINHO RJ074759

2011.02.01.015239-
2

MARA LYDIA SILVA DE 
JESUS LOPES RJ141971

2011.51.04.000788-
8

MARCELO BRASIL 
SANTOS DE SOUZA RJ095010

2005.51.01.521048-
7

MARCELO 
CARVALHINHO VIEIRA ES012411

2009.50.01.014208-
2

MARCELO OLIVEIRA 
ROCHA

RJ002683
A

2001.51.01.008432-
2
2002.51.01.024446-

9
MARCELO XIMENES 
APOLIANO RJ100255

2011.02.01.013540-
0

MARCIO ANDRE 
MENDES COSTA RJ074823

1998.51.01.004092-
5
2011.02.01.010573-
0

MARCIO AURELIO DA 
CUNHA RJ037445

2011.02.01.015142-
9

MARCIO EMERSON 
ALVES PEREIRA SP175890

2011.02.01.009318-
1

MARCIO SOKELAND 
DORIA RJ094647

2008.51.01.013528-
2

MARCIO URUARI 
PEIXOTO RJ048021

2008.51.01.019021-
9

MARCO ANTONIO DE 
ANDRADE

2009.51.01.805935-
2
2009.51.01.811395-
4
2011.51.01.801100-
3

MARCUS ALEXANDRE 
SIQUEIRA MELO RJ065342

2011.02.01.015159-
4

MARIA APARECIDA 
CAMPOS ALEXANDRE RJ067711

2011.02.01.015138-
7

MARIA CLARA DE M. 
COSENDEY

2003.51.10.006702-
4
2010.51.10.003869-
7

MARIA DA PENHA 
BARBOSA BRITO ES006435

2011.02.01.008591-
3

MARIA DAS NEVES 
PESSOA RJ120724

2011.02.01.015133-
8

MARINA CRISPI CABRAL ES017775
2011.02.01.015155-
7

MARIO C. FERREIRA 
DIAS RJ039044

2004.51.04.002759-
7

MARIO DE AQUINO 
BORGES RJ061280

1989.51.02.010007-
3

MARIO ROBERTO 
BARBOZA BRUM RJ062689

2008.51.01.013528-
2

MARIO TEIXEIRA REIS 
JUNIOR RJ124905

2003.51.10.006702-
4

MARTHA CHRISTINA 
MARIOTTI CLARO RJ070563

2007.51.02.006056-
0

MAURICIO PORTO RJ021703
2011.02.01.015230-
6

MAURO OTAVIO DE 
MEDEIROS MARTINHO 
MOR

2011.02.01.010033-
1

MAXIMINO GONCALVES 
FONTES NETO RJ017783

2011.02.01.014995-
2

MEIRE MATOS VALE
MG08911
1

2011.02.01.015250-
1

MERCINIO ROBERTO 
GOBBO ES005628

2011.02.01.010028-
8

MICHEL PEREIRA DE 
SOUZA RJ142273

2011.02.01.015154-
5

MICHELINE ALVES DE 
FREITAS RJ101698

2009.51.01.003551-
6

MIGUEL ADALBERTO DE RJ144406 2009.51.04.002704-
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MORAIS RAMOS 2

MONICA SALES CABRAL RJ122359
2006.51.01.024472-
4

MÁRCIO MIRANDA DE 
SOUZA RJ108564

2007.51.01.005236-
0

NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES RJ136118

2011.02.01.015143-
0

NELSON WILIANS 
FRATONI RODRIGUES SP128341

2010.51.01.009133-
9
2010.51.01.009466-
3
2010.51.10.003494-
1

NILO SERGIO MESQUITA 
PORTELA RJ045164

2008.51.04.004011-
0

OCTAVIO BULCAO 
NASCIMENTO BA012009

2011.02.01.015251-
3

OCTAVIO CAIO MORA Y 
ARAUJO DE COUTO E RJ116261

2008.51.10.003201-
9

OLÍVIA BRAZ VIEIRA DE 
MELO

2011.02.01.015215-
0

ORLANDO SILVA 
ARAUJO RJ032686

2011.02.01.015269-
0

OTON LUIZ SIQUEIRA 
DE OLIVEIRA RJ140668

2008.51.01.028766-
5

PABLO DE ASSUMPÇÃO 
FIORIO RJ158045

2011.02.01.015197-
1

PATRICIA CRISTINA 
ROGONSKY DA COSTA RJ115649

2010.51.01.006475-
0

PATRICIA DOTTO DE 
OLIVEIRA RJ122533

2011.02.01.015220-
3

PATRICIA SOARES 
FURLANETTO RJ107267

2000.51.01.010336-
1

PAULA VARGAS 
GUARNIER ES012062

2011.02.01.015215-
0

PAULO CESAR RICCIO 
DE OLIVEIRA RJ058720

2011.02.01.015285-
9

PAULO GUILHERME 
LUNA VENANCIO RJ068213

2010.51.03.000628-
7

PAULO JOSE SILVA DE 
OLIVEIRA RJ078535

2006.51.01.020711-
9

PAULO VAZ DE MELLO 
ROCHA RJ154522

2011.51.01.005719-
1

PEDRO INOCENCIO 
BINDA ES007064

2011.02.01.009319-
3
2011.02.01.010028-
8

PEDRO MACHADO DE 
SOUZA RJ016494

2008.51.01.812066-
8

PRISCILA FERRAZ 
COSTA RJ132270

2011.02.01.015208-
2

RACHEL ORMOND 
CORDEIRO REGO RJ104569

2010.02.01.007684-
1

RAPHAEL NUNES DA 
SILVA RJ130916 95.02.07083-6
RENATA CRISTINA 
PEREIRA DA SILVA RJ119032

2011.51.01.803743-
0

RENATO CAMATA 
PEREIRA ES017056

2011.02.01.015214-
8

RENATO DE OLIVEIRA 
DA SILVA RJ133477

2010.51.01.017822-
6

RENATO DEL SILVA 
AUGUSTO ES007453

2009.50.01.008074-
0

RENATO JOSE LAGUN RJ022001
2009.51.01.003551-
6
2009.51.01.006919-
8

RICARDO GOMES DE 
MENDONCA RJ066685

2011.02.01.014670-
7

RICARDO SANTOS DE 
PAULA RJ127112

2010.51.18.000128-
3

ROBERTO CARLOS 
MARTINS PIRES RJ056175

2011.02.01.015152-
1

ROBERTO VINICIUS 
VILLELA NUNES RJ078323

2009.51.01.024113-
0

ROBSON CLEY DE 
SOUZA RJ098399

1999.51.01.905811-
6

RODRIGO LYCHOWSKI
2009.51.01.810906-
9

RODRIGO RAMOS 
LOUREGA MENEZES RJ103949

2004.51.01.023870-
3

RODRIGO REIS MAZZEI ES005890
1988.50.01.004313-
0

RODRIGO VILLA REAL 
AYALA RJ108650

2002.51.01.024446-
9

ROGERIO PORTELLA 
PAIM RJ073445

2009.51.01.805935-
2

RONALDO REDENSCHI RJ094238
2011.51.01.002192-
5

ROSANA ALVES RAMOS RJ063413
2009.51.01.026412-
8

ROSE MARY GRAHL RJ121191
2010.51.01.803340-
7

ROSSANA MARIA 
DEMIER RJ063896

2004.51.09.000137-
3

RUBENVAL BRAGA 
FRANCO RJ069082

2008.51.10.003201-
9

RUBIA RANGEL
2011.02.01.009310-
7
2011.02.01.009334-
0
2011.02.01.010032-
0

SAMUEL GOMES FILHO RJ051280
2006.51.01.537505-
5

SANDRA REGINA BUSCH RJ051638
2007.51.01.026324-
3

SANDRA REGINA 
VERSIANI CHIEZA RJ056603

2010.51.01.008318-
5
2011.02.01.012259-
4

SANDRO JOSE DE 
OLIVEIRA COSTA

2011.02.01.014532-
6

SANDRO JOSÉ DE 
OLIVEIRA COSTA

2011.02.01.015191-
0
2011.02.01.015192-
2

SE ADVOGADO
2011.51.01.515161-
6

SELMA DANTAS 
RIBEIRO DE PAIVA RJ029814

2009.02.01.011244-
2

SEM ADVOGADO
1997.51.01.028591-
7
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1997.51.01.107910-
9
1999.51.01.076501-
8
1999.51.01.905811-
6
2001.51.01.506096-
4
2005.51.01.005999-
0
2007.51.02.006056-
0
2008.51.01.028766-
5
2009.51.01.001588-
8
2009.51.02.003543-
4
2009.51.02.003553-
7
2009.51.02.004292-
0
2009.51.17.001180-
0
2010.02.01.000937-
2
2010.02.01.007684-
1
2010.51.02.000310-
1
2011.02.01.008424-
6
2011.02.01.008588-
3
2011.02.01.008589-
5
2011.02.01.008751-
0
2011.02.01.010736-
2
2011.02.01.012259-
4
2011.02.01.015129-
6
2011.02.01.015130-
2
2011.02.01.015134-
0
2011.02.01.015137-
5
2011.02.01.015145-
4
2011.02.01.015162-
4
2011.02.01.015196-
0
2011.02.01.015199-
5
2011.02.01.015200-
8
2011.02.01.015208-
2

2011.02.01.015210-
0
2011.02.01.015211-
2
2011.02.01.015221-
5
2011.02.01.015236-
7
2011.02.01.015284-
7
2011.51.01.505988-
8
2011.51.01.505991-
8
2011.51.01.505997-
9
2011.51.01.506010-
6
2011.51.01.506022-
2
2011.51.01.506041-
6
2011.51.01.506072-
6
2011.51.01.506081-
7
2011.51.01.506103-
2
2011.51.01.506106-
8
2011.51.01.506127-
5
2011.51.01.506131-
7
2011.51.01.506134-
2
2011.51.01.506236-
0
2011.51.01.506307-
7
2011.51.01.506364-
8
2011.51.01.506367-
3
2011.51.01.506442-
2
2011.51.01.506457-
4
2011.51.01.506463-
0
2011.51.01.506475-
6
2011.51.01.506482-
3
2011.51.01.506490-
2
2011.51.01.506500-
1
2011.51.01.506520-
7
2011.51.01.506545-
1
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2011.51.01.506554-
2
2011.51.01.506692-
3
2011.51.01.506695-
9
2011.51.01.506718-
6
2011.51.01.506745-
9
2011.51.01.506760-
5
2011.51.01.506788-
5
2011.51.01.506794-
0
2011.51.01.506796-
4
2011.51.01.515071-
5
2011.51.01.515150-
1
2011.51.01.515153-
7
2011.51.01.515191-
4
2011.51.01.515319-
4
2011.51.01.515401-
0
2011.51.01.515633-
0
2011.51.01.515649-
3
2011.51.01.515714-
0
2011.51.01.515955-
0
2011.51.01.515958-
5
2011.51.01.515969-
0
2011.51.01.516214-
6
2011.51.01.516218-
3
2011.51.01.806090-
7

SEM PROCURADOR
2010.51.01.005204-
8
2010.51.01.806522-
6
2011.02.01.013540-
0
2011.02.01.015154-
5
2011.02.01.015160-
0
2011.02.01.015194-
6
2011.02.01.015195-
8

2011.02.01.015220-
3

SERGIO LOBO 
RODRIGUES RJ147999

2010.51.01.004597-
4

SERGIO LUIZ 
MADDALENA DOURADO RJ071758

2009.51.01.028299-
4

SERGIO MACIEL 
FREITAS RJ093611

2006.51.01.024143-
7

SERGIO ROBERTO LEAL 
DOS SANTOS

2011.02.01.015155-
7

SERGIO SAHIONE FADEL RJ014115
2011.02.01.015194-
6

SHEILA DARDARI 
CASTANHEIRA

2011.51.01.801025-
4

SIBELE WALKIRIA 
LOPES LERNER HODARA RJ127159

2010.51.01.002171-
4

SILVERIA LUCIANA 
RIBEIRO DE SOUZA RJ129217

2011.02.01.015144-
2

SIMONE BRILHANTE DE 
MATTOS RJ068451

2011.51.01.803890-
2

SIRO DA COSTA ES005098
2011.02.01.008591-
3

SOFIA SABOIA 
ALBUQUERQUE RJ072859

2007.51.01.000325-
7

STELLA BIANCA 
ROBERTO DE OLIVEIRA RJ112159

2009.51.10.004632-
1

SUELEN FERREIRA DOS 
SANTOS RJ156422

2011.02.01.015137-
5

TATIANA BATISTA DE 
SOUZA D'ASSUMPCAO RJ103912

2006.51.01.013503-
0
2008.51.01.021991-
0

TATIANA DE OLIVEIRA 
FELICIO FERNANDES RJ160750

2006.51.10.005768-
8

TATIANE MONTEIRO 
MENDES RJ144070

2007.51.01.026929-
4

THIAGO CAMEL DE 
CAMPOS RJ162525

2011.02.01.015249-
5

THIAGO CUNHA DE 
ALMEIDA

2011.02.01.009309-
0

TIAGO BROWNE 
FERREIRA RJ156735

2011.02.01.015192-
2

TITO LIVIO SAMPAIO 
VIEIRA

2009.51.04.002338-
3
2009.51.04.002704-
2

TUTECIO GOMES DE 
MELLO RJ075478

2007.51.01.000325-
7
2011.02.01.015194-
6

UIRA DE SOUZA 
MARTINS RJ114721

2010.51.17.002573-
4

ULISSES VILLELA DE 
SOUZA DF026868

2011.02.01.015138-
7

VALBER CRUZ CEREZA ES016751
2011.02.01.008291-
2
2011.02.01.009314-
4
2011.02.01.009323-
5

VALDICE FRANCA DE A. 
CAVALCANTI RJ053050

2004.51.01.019691-
5



Diário Eletrônico
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO

301

Terça-feira, 08 de novembro de 2011 Caderno Judicial TRF

301

VALDIR PAES LOUREIRO RJ024344
2011.02.01.015152-
1

VANDERLUBE 
GUINANCIO PEREIRA 
NASCIMEN RJ083381

2011.51.01.515649-
3
2011.51.01.515714-
0
2011.51.01.515955-
0

VANESSA ACHTSCHIN 
SOARES DA SILVA DF022523

2010.50.01.010955-
0

VANY ROSSELINA 
GIORDANO RJ055299

2002.02.01.011769-
0

VERONICA TORRI RJ107834
2011.02.01.015157-
0

VICENTE WAGNER 
QUINELATO CORTEZE RJ128816

2008.51.01.026525-
6

VINICIUS ANTONIO 
RODRIGUES RJ125083

2011.02.01.009322-
3

VINICIUS PEREIRA 
MARQUES RJ118627

2009.51.01.001588-
8

VINICIUS RIETH DE 
MORAES ES016676

2007.50.01.009223-
9

VITOR JOSE SARRAT DA 
SILVA RJ115638

2008.51.01.812353-
0

VIVIANE MILED 
MONTEIRO C. SALIM

2011.02.01.015213-
6

WAGNER VIEIRA 
DANTAS RJ146420

2009.51.01.028759-
1

WALTER LUCIO 
FIGUEIREDO DA SILVA RJ096907

2009.51.01.005810-
3

WELDER RAMOS PINTO ES016394
2011.02.01.009319-
3

WILSON DE AZEVEDO 
SILVA RJ017195

1982.51.01.494280-
4

WILSON ROSA DOS 
SANTOS RJ075556

2011.02.01.008589-
5

YARA SALES RIBEIRO 
CORTAZ RJ089896

2003.51.10.003029-
3

ZULEICA ESTACIO DE 
FREITAS RJ032161

1996.51.01.008483-
0

ZULEIKA ROCHA 
REZENDE RJ040024

2007.51.01.025828-
4


