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Direito Administrativo
Improbidade. Negligência na
Proporcionalidade das sanções.

arrecadação

de

renda.

Condenação.

EMENTA: Administrativo. Processual Civil. Improbidade. Lei 8.429/1992. Art. 10. Negligência na
arrecadação de renda. Condenação. Proporcionalidade das sanções.
I. O pedido de aplicação da pena de “Perda da Função Pública” restou prejudicado, tendo
em vista a informação constante às fls. 427/428, no sentido de que o réu se desligou da ECT em
02/04/2008, não havendo nos autos notícia de que tenha voltada a exercer outra função pública.
II. As penas impostas pelo Juízo a quo se mostram suficientes a adequadas à gravidade dos
fatos narrados na inicial, guardando a devida proporcionalidade com o delito praticado.
III. Apelação não provida. Sentença mantida. (Numeração única: 0002321-36.2006.4.01.3200,
AC 2006.32.00.002330-4/AM; rel.: Juiz Federal Klaus Kuschel (convocado), 4ª Turma, Unânime,
Publicação: e-DJF1 de 03/10/2011, p. 260)

Portaria da Presidência. Lei 9.289/1996. Recolhimento de custas. Conselho
profissional. Autarquia. Exclusão da isenção. Disposição expressa em legislação
específica.
Ementa: Administrativo. Mandado de Segurança. Portaria da Presidência. Lei 9.289/1996. Recolhimento
de custas. Conselho profissional. Autarquia. Exclusão da isenção. Disposição expressa em legislação específica.
Legalidade. Segurança denegada.
I. A Lei 9.289/1996 rege especificamente o pagamento de custas judiciais no âmbito da
justiça federal e determina, expressamente, em seu art. 4º, parágrafo único, não sobraçar a isenção da
obrigatoriedade do recolhimento de custas prevista no caput do dispositivo “as entidades fiscalizadoras
do exercício profissional”, conquanto lhes seja reconhecida a natureza jurídica de autarquia.
II. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (confira-se, entre outros, AgRg no Ag
990.116/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 22/10/2008).
III. Segurança denegada. (Numeração única: 0025620-68.2008.4.01.0000, MS
2008.01.00.026253-9/DF; rel.: Des. Federal José Amilcar Machado, Corte Especial, Unânime,
Publicação: e-DJF1 de 07/10/2011, p. 13.)
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Direito Penal
Tráfico internacional de entorpecentes. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Ausência de vedação. Progressividade.
Ementa: Penal. Tráfico internacional de entorpecentes. Artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei
11.343/2006. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de vedação.
Regime de cumprimento da pena. Progressividade.
I. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, relator
o Ministro Ayres Brito, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da vedação
expressa no § 4º do art. 33 e no caput do art. 44 da Lei 11.343/2006, ao fundamento de violação da
garantia de individualização da pena.
II. Afastado o aludido óbice, é possível a conversão das penas privativas de liberdade em
restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44
do Código Penal, cujo exame deverá ser feito pelo Juiz da Execução.
III. O regime inicial fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas
cometido após a publicação da Lei 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1.º do art. 2.º da Lei
8.072/1990, como ocorre na hipótese em tela.
IV. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a inexistência de óbice à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos previstos no
art. 44 do Código Penal. (Numeração única: 0014857-65.2009.4.01.3300, ACR 2009.33.00.014862-6/
BA; rel.: Juiz Federal Klaus Kuschel (convocado), 4ª Turma, Unânime, Publicação: e-DJF1 de
03/10/2011, p. 265.)

Direito Processual Civil
Incorporação de empresas. Ressalva de créditos em favor de sócios da empresa
incorporada. Ausência de cessão de crédito. Levantamento de valores decorrentes
de precatório. Legitimidade da sucessora.
Ementa: Processo Civil. Execução fundada em título judicial. Incorporação de empresas. Ressalva de
créditos em favor de sócios da empresa incorporada. Ausência de cessão de crédito. Levantamento de valores
decorrentes de precatório. Legitimidade da sucessora.
I. O § 1º do art. 297 do Regimento Interno da Corte, atento à sistemática do Código de
Processo Civil no particular, é expresso no sentido de ser incabível agravo regimental da decisão que,
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em agravo de instrumento, o converter em retido, conferir ou negar efeito suspensivo, deferir ou
conceder, total ou parcialmente, antecipação da tutela recursal e da que, em mandado de segurança,
deferir ou indeferir medida liminar. Não conheço do agravo de regimento.
II. Embora a agravada - Usina da Barra S/A - Açúcar e Álcool - esteja obrigada por contrato
a repassar aos ex-acionistas da empresa incorporada (Destilaria Vale do Tietê S/A) o “proveito
econômico” da ação, tal negócio não é suficiente para excluir da sucessão processual a ação de que se
cuida, visto que nela são pleiteados direitos pela pessoa jurídica da qual a agravada é sucessora. Para
fins exclusivos de esclarecimento do objeto deste recurso, o contrato particular firmado entre as partes
deve ser tomado como disciplinador do proceder da agravada depois de receber os créditos e, se acaso
houver, entre as partes, algum conflito a respeito, não é a sua resolução da competência da Justiça
Federal.
III. O levantamento de valores é, de regra, autorizado ao exeqüente, salvo, por exemplo, a
incidência de penhora ou de outra constrição judicial, que não o caso dos autos.
IV. Agravo regimental de que não se conhece. Agravo de Instrumento a que se nega
provimento. (AG 0024148-61.2010.4.01.0000/DF; rel.: Des. Federal Carlos Moreira Alves, 6ª Turma,
Unânime, Publicação: e-DJF1 de 04/10/2011, p. 149.)

Decisão que indefere pedido de suspensão da execução. Agravo regimental.
Impossibilidade. Rescisória ajuizada julgada procedente. Pendência de embargos
infringentes.
Ementa: Processual Civil. Mandado de Segurança. Execução. Decisão que indefere pedido de suspensão
da execução. Agravo regimental. Impossibilidade. Rescisória ajuizada julgada procedente. Pendência de
embargos infringentes.
I. Inviável pedido de suspensão da execução feito de forma equivocada nestes autos, uma
vez que é na ação rescisória que está todo o conjunto probatório necessário à verificação dos requisitos
autorizadores da medida excepcional e onde se pode verificar a presença dos elementos necessários à
concessão da suspensão requerida.
II. Nos termos disposto no art. 489 do Código de Processo Civil e de acordo com a
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça somente é possível a suspensão da execução
de julgado em caso de ajuizamento de ação rescisória e quando verificada a imprescindibilidade da
medida.
III. Agravo regimental a que se nega provimento. (Numeração única: 000097508.2001.4.01.3400, AGRREX 2001.34.00.000973-0/DF, rel.: Des. Federal José Amilcar Machado e
Des. Federal Carlos Moreira Alves (convocado), Corte Especial, Publicação: e-DJF1 de 07/10/2011,
p. 11.)
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Direito Processual Penal
Suspensão de plano de manejo florestal. Paralisação das atividades. Continuidade
das investigações. Não fixação de prazo para realização de perícia. Não inclusão
na denúncia.
Ementa: Constitucional e Processual Penal. Mandado de Segurança. Suspensão de plano de manejo florestal.
Paralização das atividades. Continuidade das investigações. Não fixação de prazo para reealização de perícia.
Não inclusão na denúncia. Segurança concedida.
I - O presente mandamus objetiva afastar decisão judicial que determinou a suspensão de plano
de manejo florestal, relacionado à exploração de madeira, ao argumento de que o não estabelecimento
de prazo para a realização de perícia, afronta o princípio da duração razoável do processo, impedindo
o impetrante de realizar suas atividades econômicas regulares, quanto mais por não ter sido oferecida
denúncia contra o impetrante.
II - O Ministério Público Federal atribui a vários acusados a prática de crime ambiental, o
qual consistiria na extração de madeira nobre de reserva indígena, transporte com documentos falsos,
manufatura e comércio de produto ilicitamente explorado.
III - O MM. Juiz a quo justificou a manutenção da medida, ao prestar as informações, em
face da necessidade da realização de perícia in loco para o exame da regularidade do inventário florestal
utilizado para a aprovação do Plano de Manejo.
IV. Tendo a medida suspensiva das atividades da fazenda de propriedade do impetrante
ocorrido em 22 de novembro de 2010, e, até a presente data, não há registro da ocorrência de referida
perícia, ou que haja data fixada para sua ocorrência, mesmo após o seu deferimento, não se afigura
razoável essa verdadeira antecipação da punição, por eventual crime ambiental, ainda mais considerando
que o impetrante sequer fora denunciado pelos fatos em apuração.
V. Segurança concedida. Prejudicado agravo regimental da decisão de indeferiu a liminar
postulada. (MS 0012445-02.2011.4.01.0000/MT, rel.: Juiz Federal Klaus Kuschel (convocado), 2ª
Seção, Unânime, Publicação: e-DJF1 de 07/10/2011, p. 020.)

Crime de estelionato. Tentativa. Prisão em flagrante. Polícia civil. Juiz de direito.
Declinação de competência. Autarquia federal. Relaxamento de prisão
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. Crime de estelionato. Tentativa. Prisão em flagrante. Polícia
Civil/DF. Juiz de Direito. Declinação de competência. Autarquia Federal. Relaxamento de prisão. Ato.
Ausência. Ordem não conhecida.
I. A juntada de cópias do inquérito policial pelo próprio Impetrante, afasta a alegação de falta
de acesso àqueles referidos autos.
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II Prisão em flagrante efetuada pela Polícia Civil/DF. Suposta tentativa de estelionato, mediante
dispositivo denominado “chupa cabra”, em terminal eletrônico de Autarquia Federal. Declinação de
Competência em favor da Justiça Federal do Distrito Federal (CF, artigo 109, inciso IV).
III. Habeas Corpus impetrado perante o TRF/1º Região contra atos supostamente praticados
por Promotor de Justiça do MPDFT e pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Taguatinga/DF, “que não
possuem atribuição e competência para o feito”.
IV. Ausência de indicação de quais atos, relativos às prisões atacadas, teriam sido praticadas
pelas Autoridades Impetradas. Juntada aos autos apenas do parecer do MP/DFT e da decisão do
Juiz de Direito que declarou-se incompetente para julgar e processar os habeas corpus. (HC 002582592.2011.4.01.0000/DF, rel.: Des. Federal Mário César Ribeiro, 4ª Turma, Unânime, Publicação: e-DJF1
de 03/10/2011, p. 267.)

Direito Tributário
Imposto de renda. Incidência sobre montante integral recebido por força de
decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho. Tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
Ementa: Processual Civil. Tributário. Imposto de renda. Incidência sobre montante integral recebido por
força de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho. Tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos. Precedentes do STJ. Irrelevância do argumento de ser impossível saber a faixa de
isenção dos rendimentos percebidos à época em que devida a verba quitada.
I. Agravo retido não conhecido, porque os agravantes não reiteraram o pedido nas suas
contrarrazões.
II. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que, no cálculo
do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão
judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos.
III. Nessa linha de raciocínio, a aparente antinomia do art. 521 do RIR (Decreto 85.450/1980)
com o art. 12 da Lei 7.713/1988 se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina o momento da
incidência; o outro, o modo de calcular o imposto.
IV. “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR
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com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.” (REsp 1118429/SP, submetido ao
regime previsto no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em 24/03/2010, DJe 14/05/2010)
V. Se é certo ser devido imposto de renda sobre os valores recebidos pela quitação de
precatório judicial (art. 46 da Lei 8.541/1992), não menos correta é a conclusão de que essa norma
deve ser interpretada nos seguintes moldes: “só haverá retenção na fonte de rendimentos pagos em
cumprimento à decisão judicial quando, isoladamente, tais valores ensejarem o desconto do imposto,
caso contrário, ter-se-ia hipótese condenável: sobre valores isoladamente isentos de imposto de renda, o
ente público moroso retiraria benefício caracterizadamente indevido” (REsp 923711/PE, Rel. Ministro
José Delgado, DJ de 24/05/2007, p. 341).
VI. É desinfluente o argumento da Fazenda no sentido de que pretender que a Receita
Federal apresente tais documentos, além de ir ao encontro da norma processual insculpida no art. 333
do CPC, é, com a devida vênia, falacioso, pois é cediço que o Fisco não mantém arquivadas declarações
de IRPF de tempos tão longínquos.
VII. Agravo retido não conhecido e apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial
desprovidas. (Numeração única: 0001561-66.2007.4.01.4101, AC 2007.41.01.001562-2/RO, rel.: Juiz
Federal Cleberson José Rocha (convocado), 8ª Turma, Unânime, Publicação: e-DJF1 de 07/10/2011 ,
p. 691.)
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