Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.450.216 - DF (2014/0004884-9)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
REPR. POR

:
:
:
:
:

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL
LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
ANVISA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 535, II, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO DIFERENTE. EMPRESA DE
TRANSPORTE AÉREO. DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO SEM O
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA CONTRA A FEBRE
AMARELA. LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA PELA ANVISA.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez
que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada.
2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III,
do art. 105 da Constituição Federal.
3. A recorrente é empresa de transporte aéreo que realizou o atendimento
aeroportuário, no momento do desembarque, de aeronave operada por terceiros,
procedente da Venezuela, sendo que dentre os passageiros havia um que não
possuía o Certificado Internacional de vacina contra a febre amarela. Pelo
cometimento do ato ilícito foi imposta multa pela Anvisa no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil) reais.
4. Portanto, ínsita ao dever de receber os passageiros advindos de voos
internacionais está a obrigação de permitir o desembarque apenas dos que portem
o Certificado Internacional de Vacina contra a febre amarela.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por
unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes (Presidente),
Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Humberto Martins votaram com o Sr.
Ministro Relator.
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Brasília, 22 de setembro de 2015(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.450.216 - DF (2014/0004884-9)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE
: LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL
ADVOGADO
: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO
: ANVISA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
REPR. POR
: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Cuida-se
de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição da
República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (fl.
210, e-STJ):
ADMINISTRATIVO.
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) INFRAÇÃO SANITÁRIA.
ENTRADA DE TRIPULANTE ESTRANGEIRO NO PAÍS SEM ATESTADO
DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AEROPORTUÁRIO.
1. O item 3, inciso I, da Portaria n. 28/93 da ANVISA, confere
responsabilidade às empresas de transporte aéreo, empresas de navegação,
afretadores, agentes consignatários, corretores de navios, empresas de
transportes rodoviários, ferroviários e afins para exigirem o certificado de
vacinação da febre amarela diante da impossibilidade dos agentes da Anvisa
exercerem a fiscalização em todo o território nacional, em tempo integral.
2. A empresa prestadora de serviço de aeroportuário praticou
infração sanitária quando permitiu que o desembarque de tripulante estrangeiro no
território nacional, sem o atestado de vacinação contra a febre amarela (item 1,
inciso I da Portaria n. 28/93 da ANVISA e art. 10, inciso XXIII, da Lei n.
6.437/77).
3. Apelação desprovida.

A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação do art.
535, II, do CPC; dos arts. 8º, parágrafo único, e 10, XXIII, da Lei 6.437/1977 e Portaria
Anvisa 28/1993. Afirma que o acórdão recorrido foi omisso, porquanto deixou de apreciar
diversas questões de direito (fl. 234, e-STJ).
Aduz que o acórdão recorrido ampliou de forma incoerente o rol de sujeitos
passíveis que podem sofrer penalidade pela vigilância sanitária (fl. 238, e-STJ).
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Registra que a infração anteriormente cometida é de natureza diversa da
infração em análise (fl. 242, e-STJ).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fls. 221-225, e-STJ).
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.450.216 - DF (2014/0004884-9)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos
foram recebidos neste Gabinete em 28.7.2015.
Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 535, I e II, do
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp
855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado,
inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte
com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem
ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA. COISA
JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - A oposição de embargos de declaração, consoante o disposto
no art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção
de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, revelando-se tal
via inadequada para a pretensão de rejulgamento da causa.
(...)
IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministra REGINA
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HELENA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/08/2014).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO
BEM. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado.
(...)
(Resp 1.222.936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014).

A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre

demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ)
impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da
Constituição Federal.
Confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO
DO ART. 458 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA E
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANÁLISE DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
(...)
5. Não pode ser conhecido o recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem
como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da
transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 706.987/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2015).
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. SEGURO DE AERONAVE. NEGATIVA DE
COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE
PROVA. SÚMULAS Nº 5 E Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA.
(...)
2. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo
único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio,
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1007376/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/08/2013).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não
existe divergência jurisprudencial, quando o contexto fático dos acórdãos confrontados
apresentam dispariedade, como na presente hipótese. Enquanto o acórdão paradigma trata da
ausência de responsabilidade do agente marítimo por infração cometida dentro da embarcação
estrangeira, o decisum confrontado demonstrou que a recorrente permitiu o desembarque de
estrangeiro no País, sem o atestado de vacinação contra a febre amarela.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE
MORA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM DECISÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COLACIONADOS COMO DIVERGENTES.
1. Para que se configure o dissídio jurisprudencial é indispensável
que os julgados confrontados revelem soluções jurídicas distintas extraídas das
mesmas premissas fáticas.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido tratou de matéria
relativa à incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de
verbas remuneratórias de empregado celetista pagas em atraso, fora do contexto
de rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Lei
4.506/64. Já o acórdão paradigma, cuidou de situação em que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas trabalhistas reconhecidas
em decisão judicial, no contexto da rescisão do contrato de trabalho.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EREsp 1221886/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2013).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO
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FICTO. SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
AUSÊNCIA DE CÓPIAS INTEGRAIS DOS JULGADOS.
(...)
3. Para comprovação da divergência jurisprudencial, o artigo 255,
§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça exige que sejam
mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, bem como juntadas cópias integrais dos julgados ou, ainda, indicado
o repositório oficial de jurisprudência, não bastando a simples transcrição de
ementas. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 641.247/AL, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS
DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA
TURMA, DJe 29/04/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. QUESTÃO FEDERAL
SURGIDA NA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
(...)
4. O dissídio jurisprudencial, para que seja caracterizado, exige
que, em situações fáticas idênticas, tenha havido a divergente interpretação do
mesmo dispositivo de lei federal, o que não ocorre no caso concreto, em que não
há a referida similitude, uma vez que o julgado recorrido e o paradigma avaliaram
questões de fato diferentes.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1066014/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 26/04/2013).

A indicada afronta do art. 8º, parágrafo único, da Lei 6.437/1977 não pode ser
analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando
os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da
oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
A propósito cito:
PROCESSO CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO
MEDIDOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
ANÁLISE
DE
CONTRARIEDADE
À
RESOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO.
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1. O fundamento utilizado pelo aresto recorrido para afastar a
cobrança da energia elétrica indevidamente consumida foi o de que, mesmo não
tendo sido elidida a presunção de irregularidade do medidor, a revisão do
faturamento está prejudicada, porquanto, após a substituição daquele, o consumo
manteve-se praticamente inalterado.
2. A falta de prequestionamento dos artigos 3º da LICC; 20 e 21,
da Lei nº 9.427/96 e 31 da Lei nº 8.987/95 justifica a incidência da Súmula
211/STJ.
3. Ainda que assim não fosse, não há como se examinar se houve
contrariedade aos dispositivos legais indicados, pois, para tanto, faz-se necessário
emitir juízo de valor sobre o conteúdo da própria resolução, isto é, acerca dos
procedimentos utilizados para a cobrança da tarifa referente à energia
indevidamente consumida, o que não é permitido no apelo nobre, uma vez que se
trata de ato normativo não enquadrado no conceito de lei federal, constante da
alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Precedentes.
4. Por fim, tem-se que o aresto combatido está assentado nos
elementos fático-probatórios da demanda e o seu reexame é vedado na presente
instância recursal, consoante disposto no enunciado da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 68.440/MG,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2011).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão não
apreciada pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios
(arts. 3º, 6º, § 3º, II, e 29, I, da Lei 8.987/1995; e arts. 2º, 3º, XIX, e 17, da Lei
9.247/1996). Incidência da Súmula 211/STJ.
4. A Ação de Repetição de Indébito de tarifa de água e esgoto se
sujeita ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil, podendo ser vintenário,
na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo
com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.
5. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.113.403/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC.
6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do
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inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
7. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 37.894/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2012).

A recorrente é empresa de transporte aéreo que realizou o atendimento
aeroportuário, no momento do desembarque, de aeronave operada por terceiros, procedente
da Venezuela, sendo que dentre os passageiros havia um que não possuía o Certificado
Internacional de vacina contra a febre amarela. Pelo cometimento do ato ilícito foi imposta
multa pela Anvisa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais.
Dentre as obrigações contratuais da recorrente está a recepção de passageiros
e tripulantes de outras empresas aéreas. Portanto, ínsita ao dever de receber os passageiros
advindos de voos internacionais está a obrigação de permitir o desembarque apenas dos que
portem o Certificado Internacional de Vacina contra a febre amarela.
Não se está a discutir nos autos de quem é a responsabilidade pelo embarque
do passageiro no exterior, pois a lei pune o desembarque de viajantes procedentes de área de
ocorrência de febre amarela. Dessa forma, a culpa pela negligência da empresa é evidente.
Transcrevo o teor da Portaria 28/1993 da Anvisa:
Considerando as recomendações contidas no Capítulo III do
Regulamento Sanitário Internacional e o disposto no artigo 3o, inciso I, alíneas "a"
"b" e c", e II, § § 1o e 2o do decreto n.° 87 , de 15 de abril de 1991, resolve:
I Baixar as seguintes Normas Técnicas a serem adotadas no
exercício da Vigilância Sanitária no País:
1 - Não será permitido o ingresso no Território Nacional, de
viajantes procedentes de área de ocorrência de Febre Amarela, que não estejam
portando o Certificado Internacional válido de vacinação, excetuados os! casos de
crianças com menos de 9 meses, gestantes, indivíduos com alteração do quadro
imunológico , pacientes com imunossupresão associada a síndrome de
imunodeficiência adquirida AIDS, pacientes portadores de leucemias, linfomas,
tumores malignos e pacientes com uso freqüente de corticóide, drogas alquilantes,
antimetabólicos e radiação.
2 Incumbe a Divisão de Saúde de Portos, Aeroportos e Fronteiras
da Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fiscalizar a validade
do Certificado referido no item anterior, podendo essa fiscalização ser
complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
3 - Será de responsabilidade das Empresas de Transporte Aéreo, Empresas de
Navegação, Afretadores, Agentes Consignatários Corretores de Navios,
Empresas de Transportes Rodoviários, Ferroviários e afins.
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a)| orientar e exigir, no ato do embarque do viajante procedente
do exterior, cumprimento do item 1
b) custear as despesas de hospedagem, transportes e retorno do
viajante ao; país de origem ou de procedência, que não atenda aos requisitos
acima citados.
I! À Secretária da Vigilância Sanitária, através da Divisão de
Saúde de Portos, Aeroportos, e Fronteiras, divulgará, mensalmente, relação
atualizada de áreas de ocorrência de Febre Amarela, no exterior e no
Território Nacional.
III j- O descumprimento no disposto na presente Norma, configura
infração de natureza sanitária conforme dispõe o inciso XXIII do art. 10 e art. 11
da Lei n.° 6.437, de 20 de agosto de 1977, sujeitando o infrator às penalidades
previstas nesse mesmo diploma legal.
IV- Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
V - Revogam-se as disposições em contrário.

Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa
parte, nego-lhe provimento.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2014/0004884-9

REsp 1.450.216 / DF

Números Origem: 00017790520034013400 17790520034013400 200334000017630
PAUTA: 22/09/2015

JULGADO: 22/09/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
REPR. POR

:
:
:
:

LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL
LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
ANVISA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Infração Administrativa - Interdição

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Og Fernandes (Presidente), Mauro Campbell Marques, Assusete
Magalhães e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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