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Esse informativo contém resumos não-oficiais, elaborados a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento, com a finalidade de antecipar decisões proferidas pela Corte, não consistindo em repositório oficial da jurisprudência do
TRF-1ª Região. O conteúdo efetivo das decisões, na forma final dos julgados,
deve ser aferido após a publicação no Diário da Justiça.

Primeira Turma
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE. SERVIDOR CEDIDO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS. FUNÇÃO DAS 5. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Servidor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea cedido para ocupar cargo de nível
equivalente a DAS 5 na Câmara dos Deputados, órgão do Poder Legislativo, não tem direito ao recebimento da
Gratificação de Desempenho e Produtividade – GDP. A Medida Provisória 745/94, ao instituir tal gratificação,
estabeleceu restrições para a sua percepção por servidores que fossem cedidos para o exercício de cargos de
direção e assessoramento superior. Nos termos do art. 8º da Lei 9.625/98, somente fazem jus à continuidade
do recebimento da GDP aqueles que, cedidos para órgão do governo federal, considerado este apenas como
Poder Executivo, ocuparem cargo de nível DAS 4, DAS 5 ou DAS 6, ou equivalente. Unânime. AMS
1999.34.00.033080-2/DF, Rel. Juiz Manoel José Ferreira Nunes (convocado), julgado em 22/02/06.

Terceira Turma
ALICIAMENTO DE MULHERES. PROSTITUIÇÃO NO EXTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. ORDEM PÚBLICA.
A prisão preventiva, quando o crime é grave e causa indignação popular, pode ser decretada desde logo,
ainda que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, tenha residência fixa e emprego definido. O conceito
de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio
social em face da gravidade do crime e sua repercussão que, em casos dessa natureza, causam indignação
na comunidade de origem das vítimas ou mesmo na sociedade em geral. Não se afigura recomendável que
o paciente volte a exercer a atividade pública que desempenha (soldado militar) antes de esclarecidos os
fatos que lhe são imputados.Unânime. HC 2005.01.00.074089-8/GO, Rel. Juiz Saulo Casali (convocado),
julgado em 20/02/06.
DETRAÇÃO PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
A detração é benefício da execução que se inicia com o trânsito em julgado da sentença (art. 669 do
CPP), e compete ao Juízo da Execução e não ao Juízo sentenciante decidir sobre sua aplicação (art. 66,
III, c, da LEP). Habeas corpus denegado.Unânime. HC 2005.01.00.074104-0/DF, Rel. Juiz Saulo Casali
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(convocado), julgado em 20/02/06.

Quinta Turma
ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. PORTARIA 199/77 DO MEC. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
As disposições constantes da Portaria 199/77 do Ministério da Educação e Cultura – MEC aplicamse apenas ao serviço militar obrigatório, não sendo extensivas aos militares de carreira. Unânime. AMS
2002.33.00.016855-0/BA, Rel. Des. Federal João Batista Moreira, julgado em 20/02/06.

Sexta Turma
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
DE DISCIPLINA DELE INTEGRANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
A modificação do critério de julgamento de disciplina aplicada no curso de formação de perito criminal
da Polícia Federal, dentro do mesmo concurso, a partir dos participantes do décimo terceiro curso de
formação, quando deixou de ter caráter eliminatório e passou a ter caráter apenas classificatório, configura
violação ao princípio da isonomia, no que respeita aos aprovados no mesmo concurso, mas que participaram
dos cursos de formação anteriores. A modificação referida prejudica os participantes dos primeiros cursos de
formação, constituindo injustificável discriminação, por não ser baseada em critérios objetivos e por não ter
sido demonstrado que visa a atender ao interesse público na seleção dos melhores candidatos. Unanimidade.
AC 2000.01.00.052792-0/DF, Rel. Juiz Leão Aparecido Alves (convocado), julgado em 20/02/06.
PENHORA. LINHA TELEFÔNICA. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90.
A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009/90, se estende aos móveis que o
guarnecem, com exceção daqueles de caráter supérfluo ou suntuoso. Em face da essencialidade para a vida
familiar, a linha telefônica deve ser considerada como integrante da residência e insuscetível de penhora.
Unanimidade. AC 2000.01.00.009994-1/PA, Rel. Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, julgado
em 20/02/06.
PESSOA PORTADORA DE GRAVE ENFERMIDADE. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL
PÚBLICO. DIREITO. MOVIMENTO PAREDISTA.
Sendo a saúde um direito subjetivo do cidadão, como dispõe a Constituição Federal no seu art. 196;
havendo previsão de que as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem por
diretriz o “atendimento integral” (198, II, CF); estando incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (Lei 8.080/90, art. 6º,
inciso I, alínea d, e restando fartamente comprovada a enfermidade, tem direito líquido e certo a impetrante a
atendimento médico em hospital público, com realização de exames médicos e tratamento respectivo, inclusive
cirurgia, se necessário, independentemente de movimento grevista, em face do princípio maior da garantia da
sobrevivência do ser humano. Unanimidade. REOMS 2004.38.03.007133-3/MG, Rel. Des. Federal Daniel
Paes Ribeiro, julgado em 20/02/06.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI AÉREO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
PAGAMENTO DEVIDO.
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Comprovando-se a prestação do serviço, independente de regular procedimento licitatório, é devido
o pagamento ao prestador, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. A questão de ter
havido, ou não, regular licitação, diz respeito apenas à Administração Pública, como questão interna corporis,
nada tendo a ver com o particular, que se limitou a realizar o que fora solicitado. Legitimidade da contratação
em causa, serviço aéreo de emergência para transporte de índios enfermos, realizada sem prévia licitação,
em virtude de força maior, conforme autorizado pelo art. 22, IV, do Decreto-Lei 2.300/86. Unanimidade. AC
2000.01.00.066044-3/DF, Rel. Juiz Leão Aparecido Alves (convocado), julgado em 20/02/06.

Sétima Turma
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INACUMULABILIDADE.
O §3º do art. 40 da Lei 6.830/80 não torna imprescritível a pretensão executória, devendo ser interpretado
em consonância com o disposto no art. 174 do CTN, cujo caput dispõe que a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreverá em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, e enumera, em seu
parágrafo único, as causas de interrupção da prescrição. Este diploma legal prevalece sobre o anterior, uma
vez que prescrição e decadência tributária são matérias reservadas à regulamentação por lei complementar. A
alteração promovida pela LC 118/05 na redação do parágrafo único, I, deste dispositivo, não obstante se trate
de norma de natureza processual, não alcança as situações em que a prescrição já se consumara, de acordo
com a lei anterior, em respeito ao direito adquirido do contribuinte de não ser surpreendido com a cobrança
de dívida já atingida pela prescrição. Cabível a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários
advocatícios na execução fiscal em que tenha sido oferecida exceção de pré-executividade. Entretanto, a
remuneração do advogado dativo (Resolução 440/05 do Conselho da Justiça Federal) não pode ser cumulada
com honorários sucumbenciais, devendo prevalecer apenas estes últimos, que somente podem ser pagos após
o trânsito em julgado da sentença. Unânime. AC 2003.01.00.033492-8/MG, Rel. Des. Federal Antônio
Ezequiel da Silva, julgado em 21/02/06.
FIANÇA BANCÁRIA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. ANUÊNCIA DO EXEQÜENTE. DESNECESSIDADE. PRAZO INDETERMINADO.
A fiança bancária é espécie de garantia da execução (art. 9º, §3º, da Lei 6.830/80), produzindo os
mesmos efeitos da penhora, e seu recebimento independe da anuência do exeqüente, pois ausente dentre
as figuras que compõem o instituto, quais sejam, fiador, afiançado e credor. Nesse tipo de contrato, o banco
poderá se exonerar da garantia (art. 835 do CC). Assim, o prazo de validade da fiança bancária, apresentada
para garantir execução fiscal, não constitui óbice à sua aceitação, e a extinção dessa garantia, a qualquer tempo,
importará na insubsistência dos embargos dela decorrentes. Maioria. AgTAg 2005.01.00.018966-7/DF, Rel.
Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, julgado em 21/02/06.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
IMPOSTO SOBRE A RENDA.
A complementação de aposentadoria, por revelar acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) estará sempre
sujeita à incidência do Imposto sobre a Renda, independentemente do regime de tributação das contribuições,
nos termos do art. 33 da Lei 9.250/95, diferentemente do que ocorre nas hipóteses de resgate e rateio dos
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valores relativos a essas contribuições, não havendo que se falar, na hipótese, em bitributação. Unânime. AC
2002.34.00.040888-7/DF, Rel. Des. Federal Antônio Ezequiel da Silva, julgado em 21/02/06.
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