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NOTÍCIAS: 
 

• Turma entende que dislalia não é doença incapacitante. 

 

•  Turma concede auxílio-doença a pedreiro que não consegue se 

sustentar em alturas ou realizar esforços físicos intensos, por tais 

restrições funcionais implicarem em produtividade inferior a média de 

rendimento alcançado em condições normais pelos trabalhadores da 

mesma categoria. 
 

• Por se tratar de procedimento facultativo, a necessidade de cirurgia 

caracteriza incapacidade definitiva ou pelo menos incapacidade de 

duração indefinida. Com este entendimento a Turma manteve a 

concessão de aposentadoria por invalidez. 
 

• Empregada licenciada sem remuneração mantém a qualidade de 

segurado até 12 meses após a cessação das contribuições. Com 

este entendimento a Turma reconheceu o direito da recorrente ao 

salário-maternidade. 
 

• Turma nega benefício de aposentadoria por invalidez ao portador de 

deficiência auditiva severa em virtude da não caracterização de 

incapacidade total e permanente. 

 

• Companheira de italiano falecido no Brasil, aposentado pelo seu país 

de origem, faz jus à pensão por morte com base no Acordo de 

Migração entre Brasil e Itália (Decreto 57.759/60) 

 

• O não pagamento do imposto de importação impede a liberação de 

mercadorias na alfândega. 
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PREVIDENCIÁRIO 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO ESPECIAL. LAUDO 
PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. 
 A percepção do benefício previdenciário de auxílio-doença pressupõe o 
cumprimento de determinados requisitos, sendo imprescindível que o 
segurado esteja “incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual por mais de 15 dias consecutivos” (art. 59 da Lei nº 8.213/91).  O 
laudo médico pericial produzido em juízo foi conclusivo ao informar que “não 

foi detectada incapacidade no autor” e que a patologia que acomete o 
mesmo (dislalia) “não configura limitação funcional, exceto as funções que 
dependam de comunicação verbal”. Afirma, ainda, o expert, que o periciado 
tem condições de manter-se regularmente em um emprego, mesmo com a 
doença que o acomete. Com efeito, o fato de a doença restringir a 
comunicação verbal do autor, não implica na concessão do auxílio-doença  
se não foi comprovada a incapacidade. Destarte, não estão presentes os 
requisitos objetivos para a concessão do benefício pleiteado (auxílio-
doença). (Processo nº 2007.50.52.000332-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Vladimir Santos Vitovsky) 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. 
DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO 
DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. 
O recorrente exibiu instrumento particular de contrato social, registrado na 
Junta Comercial, comprovando que a ele cabia exclusivamente o exercício 
da gerência de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. E o 
recolhimento das contribuições para a previdência social iniciou-se logo em 
seguida ao registro desse instrumento de contrato social. A formalização de 
contrato social não serve como prova cabal de que o recorrente tenha 
exercido efetiva atividade remunerada, mas funciona como sério início de 
prova material contemporâneo, que não pode ser desprezado. A cognição 
precisa ser aprofundada em torno do fato, mediante produção de prova 
testemunhal, com o fito de esclarecer se o recorrente realmente exercia a 
gerência da sociedade. Se isso for comprovado exercício de atividade 
remunerada como empresário, ficará caracterizado que o estado de 
incapacidade laboral somente se consolidou depois da filiação ao RGPS. 
(Processo nº 2007.50.54.000228-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira 
Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO 
LAUDO PERICIAL. PEDREIRO. PRODUTIVIDADE INFERIOR À MÉDIA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
A conclusão exposta no laudo pericial não vincula o juiz. É difícil imaginar 
que um pedreiro possa trabalhar com produtividade aceitável se não puder 
se sustentar em alturas (subindo em escadas ou equilibrando-se em 
andaimes ou apoios) ou realizar esforços físicos intensos. Nessas 
condições, poucas seriam as funções que ainda restariam por serem 
executadas pelo recorrente. As restrições funcionais que impliquem 
produtividade inferior à média de rendimento alcançada, em condições 
normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional são 
suficientes para caracterizar a incapacidade para o trabalho. Se a limitação 
funcional não impedir o segurado de exercer parcela das funções próprias 
da atividade habitual, mas implicar redução significativa da produtividade a 
ponto de inviabilizar auferir salário próximo daquele recebido antes da 
doença, caracteriza-se a incapacidade para o trabalho. Descartada a 
possibilidade de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 
porque não há evidência de irreversibilidade da incapacidade para o 
trabalho. Recurso parcialmente provido para condenar o INSS a 
restabelecer o auxílio-doença com efeitos retroativos à data do exame 
pericial judicial, 03/08/2006, até que o recorrente se cure ou, caso a 
convalescença venha a ser descartada, até ser reabilitado para o exercício 
de outra atividade. Sobre as prestações vencidas incidem juros de mora à 
taxa de 1% ao mês a partir da citação, mais correção monetária. (Processo 
nº 2006.50.50.003138-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 
POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO. 
O direito à aposentadoria por invalidez pressupõe a insuscetibilidade de 
reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que possa 
lhe garantir a subsistência, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91. 
Laudo pericial atestou que a incapacidade para o trabalho é temporária, 
ante a possibilidade de tratamento bem-sucedido do olho direito para cura 
do glaucoma. (Processo nº. 2007.50.53.000129-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. 
REABILITAÇÃO IMPROVÁVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RESCISÃO 
NO CNIS. IRRELEVANTE. RECURSO IMPROVIDO. 
O INSS interpôs recurso contra a sentença que o condenou a converter o 
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O direito à aposentadoria por 
invalidez pressupõe a insuscetibilidade de reabilitação do segurado para o 
exercício de qualquer atividade que possa lhe garantir a subsistência, conforme 
dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91. Em outras palavras, a recuperação da 
aptidão para a atividade habitual deve ser definitiva e o estado clínico do 
segurado deve impedi-lo de ser treinado para exercer qualquer outra profissão. 
O laudo pericial judicial atestou incapacidade definitiva para a atividade 
habitual. Quanto à possibilidade de reabilitação profissional, considerou-a muito 
pequena, devido à baixa condição social e de instrução da segurada e por 
causa do risco de agravamento das lesões já existentes. A improbabilidade da 
reabilitação eficiente é suficiente para justificar a concessão da aposentadoria 
por invalidez. O fato de não constar no CNIS registro de rescisão do último 
contrato de emprego no qual a recorrida tomava parte não significa que ela 
tenha exercido a atividade habitual. É normal o empregador suspender o 
contrato de trabalho, em vez de rescindi-lo, enquanto o segurado persiste 
amparado por benefício previdenciário.  (Processo nº. 2007.50.53.000066-2/01, 
Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE 
DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. INCAPACIDADE 
LABORAL DE DURAÇÃO INDEFINIDA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 
RECURSO PROVIDO. 
Nos termos do art. 77 do Decreto nº 3.048/99, o segurado não é obrigado a se 
submeter a intervenção cirúrgica. Por conseguinte, nos casos em que ela 
constituir o único meio conhecido para a recuperação da capacidade para o 
trabalho, tal como deu a entender o perito, a incapacidade laboral deve ser 
considerada definitiva, ou, pelo menos, de duração indefinida. O perito do juízo 
explicou que a incapacidade para o trabalho só se configuraria durante as 
“crises álgicas”. Mas a indeterminabilidade da duração dessas crises demonstra 
que, na prática, é impossível ao recorrente engajar-se com eficiência no 
desempenho de qualquer profissão. Enquanto o recorrente não parar de sentir 
dores – e o perito do juízo avalia que isso só seria, em tese, possível com 
correção cirúrgica, à qual o segurado não pode ser obrigado a se sujeitar -, 
estará incapacitado para o exercício de qualquer atividade remunerada. É 
inoportuno avaliar a possibilidade de reabilitação profissional. Só seria oportuno 
avaliar essa possibilidade na hipótese de incapacidade parcial. O quadro clínico 
do recorrente é compatível com a caracterização de incapacidade total por 
tempo indeterminado. (Processo nº. 2006.50.51.002351-2/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE 
SEGURADO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
Os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da pensão por morte 
são o óbito, a relação de dependência e a qualidade de segurado do 
falecido. A concessão do benefício não depende do cumprimento de período 
de carência (art. 26, I, da Lei nº 8.213/91), sendo, pois, irrelevante o número 
de contribuições recolhidas pelo segurado para a previdência social. 
Todavia, é necessário que o instituidor da pensão conserve a qualidade de 
segurado na data do óbito. Afinal, a pensão por morte é devida apenas aos 
dependentes de segurado, e os requisitos para a concessão do benefício 
devem estar presentes na data do óbito. Se o instituidor da pensão perde a 
qualidade de segurado antes de falecer, os dependentes não podem contar 
com a proteção da previdência social. A Terceira Seção do STJ, em 
embargos de divergência, pacificou sua jurisprudência no sentido de que a 
perda da qualidade de segurado, quando ainda não preenchidos os 
requisitos necessários à implementação de qualquer aposentadoria, resulta 
na impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte. O 
entendimento jurisprudencial citado pela recorrente (REsp 543.177/SP) não 
se aplica ao presente caso concreto, pois se refere a situação em que a 
data do óbito consolidou-se sob a égide da CLPS/84. Ainda que assim não 
fosse, está demonstrado que o atual entendimento do STJ sedimentou-se 
em sentido diverso ao pretendido pela recorrente. A seguridade social é 
informada pelo princípio da seletividade (art. 194, parágrafo único, inciso III, 
da Constituição Federal), segundo o qual “a seleção (escolha) das 
prestações vai ser feita de acordo com as possibilidades econômico-
financeiras do sistema da seguridade social” (MARTINS, Sergio Pinto. 
Direito da Seguridade Social. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 76). Cabe à 
lei eleger as situações que mereçam proteção previdenciária, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária. Por conseguinte, o art. 102, § 2º, da Lei 
nº 8.213/91, ao vedar a concessão de pensão por morte aos dependentes 
do segurado que falecer após a perda dessa qualidade, não contraria a 
Constituição Federal. Impertinência da aplicação do princípio da 
proporcionalidade. O art. 3º da Lei nº 10.666/2003 ressalva que a perda da 
qualidade de segurado deve ser desconsiderada para a concessão de 
aposentadorias especial, por tempo de contribuição e por idade. Trata-se de 
situações em que todos os requisitos para a concessão do benefício se 
aperfeiçoam antes da perda da qualidade de segurado. Falta similitude com 
a hipótese de concessão de pensão por morte, quando um dos requisitos, o 
óbito, ocorre em instante no qual o segurado já não mais conserva tal 
qualidade. Afastada a aplicação da norma por analogia.  (Processo nº 
2006.50.51.000363-0/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. LICENÇA SEM 
REMUNERAÇÃO. PERÍODO DE GRAÇA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 
RECURSO PROVIDO. 
O empregado que é licenciado sem remuneração mantém a qualidade de 
segurado até 12 meses depois da cessação das contribuições. 
Enquanto a segurada mantém essa qualidade, tem direito a todos os 
benefícios previdenciários cujo fato gerador ocorrer dentro do período de 
graça. A lei não exige que a segurada mantenha a relação de emprego para 
fazer jus ao benefício. O art. 97 do Decreto nº 3048/99, ao dispor que “o 
salário-maternidade da empregada será devido pela previdência social 
enquanto existir a relação de emprego”, não encontra respaldo na lei 
regulamentada. A recorrente tem direito ao salário-maternidade porque, 
embora o vínculo de emprego estivesse suspenso no momento apropriado 
para gozo de licença-maternidade, o 28º dia anterior ao parto (é esse o dia 
de início do benefício, segundo o art. 71 da Lei nº 8.213/91) recaiu dentro do 
período de graça. (Processo nº 2003.50.50.021380-7/01, Rel. Juiz Federal 
Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA 
MP 242/05. RMI LIMITADA AO ÚLTIMO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. 
VÍCIO FORMAL DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
Como o ato de concessão do benefício previdenciário está submetido a 
controle judicial de legalidade, a constitucionalidade da legislação que lhe 
deu suporte – isto é, a MP 242 – pode e deve ser incidentalmente analisada 
no julgamento do recurso, de ofício. O caput do art. 62 da Constituição 
Federal dispõe que somente em caso de relevância e urgência o Presidente 
da República pode adotar medidas provisórias com força de lei. E não havia, 
objetivamente, urgência que justificasse a modificação do critério de cálculo 
de benefícios previdenciários. Assim, a MP 242 padece de vício formal de 
constitucionalidade, devendo ser afastada sua aplicação no caso concreto, 
que deve ser declarado no julgamento do recurso, com efeitos ex tunc, isto 
é, com efeitos retroativos ao início da vigência da norma jurídica 
inconstitucional. Os cálculos da Contadoria também não podem ser 
aproveitados, porque limitaram o período básico de cálculo aos 36 últimos 
salários-de-contribuição. Deverá ser considerada a média aritmética simples 
dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o 
período contributivo, conforme art. 29, II, da Lei nº 8.213/91. (Processo nº 
2006.50.50.001871-4/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI DE APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 260 DO TFR NO AUXÍLIO-
DOENÇA ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO. 
A RMI da aposentadoria por invalidez era calculada com base no mesmo 
salário-de-benefício do auxílio-doença originário. E a correção monetária 
desse salário-de-benefício, considerando a corrosão inflacionária no período 
transcorrido entre a concessão do auxílio-doença e a da aposentadoria por 
invalidez, seguia os mesmos critérios de reajuste da renda mensal do 
auxílio-doença. Por isso, a revisão proposta na Súmula 260 do TFR sobre 
os reajustes do auxílio-doença gera repercussão sobre o salário-de-
benefício utilizado no cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez. 
Reflexamente, a revisão do auxílio-doença pelos critérios da Súmula 260 do 
TFR eleva a RMI da aposentadoria por invalidez e, conseqüentemente, a faz 
equivaler a um maior número de salários mínimos no ato da concessão 
deste benefício. A aplicação da revisão prevista no art. 58 do ADCT sobre a 
aposentadoria por invalidez não desfaz os reflexos da defasagem do auxílio-
doença por falta de observância da Súmula 260 do TFR. Como a revisão do 
art. 58 do ADCT toma por base a equivalência em número de salários 
mínimos na época da concessão, qualquer defasagem no valor da RMI 
implica repercussão nas ulteriores prestações revisadas da aposentadoria. 
(Processos nºs. 2007.50.51.000793-6/01 e 2007.50.51.000790-0/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. ELETRECISTA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA SEVERA. 
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO 
AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
A sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral de concessão de 
auxilio doença e/ou  aposentadoria por invalidez, por considerar que o autor 
não está incapacitado para trabalhar como eletricista, sendo apenas 
recomendável exercer essa atividade sob determinadas circunstâncias. 
Insurge-se o recorrente, alegando que houve nulidade do processo em 
virtude da não realização de audiência. Alega ainda, que houve contradição 
na sentença, pois considerou o autor com severa limitação sem reconhecer 
sua incapacidade. Por fim, alega que não possui habilidades para o 
exercício de outras atividades e em várias empresas foi considerado inapto 
para o serviço em decorrência de sua doença. Inicialmente, reporto como 
inexistente a nulidade alegada, porquanto não é necessária, nem 
obrigatória, a realização de audiência nos casos relacionados à 
incapacidade. Nestas hipóteses, indispensável é, tão-somente, a perícia 
judicial. Por seu turno, inexiste contradição da sentença. No presente caso, 
o laudo pericial confirmou que o autor é portador de deficiência auditiva 
severa e que isso aumenta o risco de acidente do trabalho na construção 
civil por diminuir a atenção. Não obstante a isso, referido laudo atestou 
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também que o autor pode ser reabilitado para “outra função remunerada de 

forma autônoma informal". No primeiro laudo pericial complementar, foi 
atestado que o problema auditivo não impede o autor de andar 
desacompanhado e que a deficiência auditiva não compromete o estado de 
atenção necessário para lidar com instalações elétricas. Além disso, informa 
o expert que “a doença é curável mediante procedimento cirúrgico de 

implante coclear”. Assim, não há incapacidade, mas limitação severa para o 
desempenho dessa profissão, o que, no caso concreto, não justifica a 
concessão de auxílio-doença e muito menos de aposentadoria por invalidez.  
Com efeito, o fato de a limitação auditiva ser considerada severa, repisa-se, 
não implica a concessão do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez se 
não foi comprovada a incapacidade. Destarte, não estão presentes os 
requisitos objetivos para a concessão de nenhum dos benefícios pleiteados 
(auxílio-doença e aposentadoria por invalidez). (Processo nº 
2007.50.50.001917-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky) 
 
 
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. IMIGRANTE ITALIANO 
APOSENTADO.   PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO.   DIREITO 
ADQUIRIDO.   TRATADO BRASIL ITÁLIA. SENTENÇA REFORMADA. 
RECURSO PROVIDO.  
Em relação à união estável, pelas leis brasileiras, não resta qualquer dúvida 
quanto à possibilidade de a companheira receber pensão por morte do 
segurado, desde que comprovada tal situação. No caso dos autos, ficou 
demonstrada a união estável através da declaração anual de imposto de 
renda do de cujus, na qual consta a autora como dependente do mesmo. 
Além disso, verifica-se nos autos, extrato de conta bancária conjunta entre a 
autora e o falecido. A particularidade do caso em tela, cinge-se no 
preenchimento da qualidade de segurado, uma vez que se trata de 
imigrante italiano, aposentado pelo Regime de Previdência de seu país e 
que posteriormente, veio para o Brasil onde contribuiu por breve período 
para Regime Próprio de Previdência. É sabido que o Brasil mantém acordo 
internacional de previdência social com alguns países, entre eles a Itália. 
Através do Decreto nº 57.759/60 foi promulgado o Acordo de Migração com 
aquele país, sendo albergado no referido diploma, questões de cunho 
previdenciário. Visando resguardar os direitos de seus migrantes, o artigo 38 
do Acordo de Migração prescreve: “O Brasil e a Itália convencionam, dentro 
dos limites dos benefícios fixados para os nacionais na legislação própria de 
cada um desses países, assegurar os direitos da previdência social 
anteriores adquiridos, no país de origem, pelos trabalhadores migrantes, 
enquanto não decorram, no país de acolhimento, os prazos mínimos de 
carência exigidos para a concessão de cada espécie de benefício 
mencionada nos arts. 39 e 40”. Observando a legislação específica do 
Brasil, no que concerne ao benefício previdenciário de pensão por morte, 
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temos que a concessão deste benefício pressupõe que o falecido, quando 
do óbito estivesse vinculado à previdência social, na qualidade de segurado 
(arts. 10 e 11 da Lei  n° 8.213/1991) e que o postulante se enquadre em 
uma das categorias de dependentes previstas no art. 16 daquele diploma 
legal.  Com efeito, se consideramos tão somente o período em que o de 

cujus laborou no Brasil, teríamos como perdida a qualidade de segurado por 
ocasião do óbito. Mas nesse caso particular, temos o fato de que o 
contribuinte já era aposentado pelo Instituto de Previdência Italiano, e, com 
base na legislação previdenciária acatada entre os países, possui direito 
adquirido a tal condição, que deve ser respeitada no Brasil. Logo, não há 
que se falar em perda da qualidade de segurado, porquanto o requisito foi 
devidamente preenchido.  Nesse tocante, foi celebrado Acordo 
Administrativo referente à aplicação dos Artigos 37 a 43 do Acordo de 
Migração e conforme se depreende do artigo 3º do referido diploma, o país 
de acolhimento deverá levar em conta os períodos de seguro cumpridos no 
país de origem.  No sistema de direito positivo brasileiro são resguardados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do 
artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, logo, tendo o de cujus 
adquirido o direito a se aposentar pelo Regime Previdenciário Italiano, não 
perde esse direito no Brasil. Por seu turno, ainda que o sistema positivo da 
Itália não reconheça o instituto da União Estável, conforme se mostrou 
configurado nos autos, o acordo de migração reza que “Os nacionais de 
cada uma das Altas Partes Contratantes se beneficiarão da legislação de 
previdência social da outra, nas mesmas condições que os nacionais desta 
última”.  Além disso, o Acordo Administrativo referente aplicação dos artigos 
37 a 43, ressalva em seu artigo 4º: “Consideram-se dependentes do 
migrante, para os fins do presente artigo, os que tiverem direito à 
assistência segundo a legislação de previdência social do País de 
acolhimento”. Desse modo, se a legislação nacional resguarda o direito aos 
benefícios previdenciários, àquele que se enquadre em uma das categorias 
de dependentes previstas no art. 16 da Lei 8.213/91, faz jus à autora ao 
benefício pleiteado, por ter sido companheira do de cujus. (Processo nº 
2006.50.50.002987-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. Vladimir Santos Vitovsky) 
 
 
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE 
MERCADORIA NA ALFÂNDEGA. POSSIBILIDADE.  
A Turma Recursal, à unanimidade, negou provimento ao recurso por 
entender ser cabível a exigência do pagamento de tributo (cuja exigibilidade 
não se questiona no presente recurso), como condição para entrega da 
mercadoria, nos termos do voto oral do relator. (Processo nº 
2006.50.50.001871-4/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 


