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Direito Administrativo
Servidora pública federal removida ex-officio. Filhas universitárias residentes em outra
localidade para fins de estudo. Ajuda de custo. Legalidade. Domicílio.
EMENTA: Processual civil. Administrativo. Servidora pública federal removida ex-officio.
Filhas universitárias residentes em outra localidade para fins de estudo. Ajuda de custo.
Legalidade. Art. 53, caput, da lei n. 8112/90. Art. 5º, § 1º e art. 2º, §2º do Decreto n.
4.004/2001. Domicílio. Artigos 70 e 76 do Código Civil.
I. Na dicção dos artigos 70 e 76 do Código Civil, o servidor público tem por domicílio
necessário, extensível aos seus dependentes, aquele onde exerce permanentemente suas funções.
II. Para efeito de ajuda de custo de que trata o art. 5º, § 1º, II do Decreto 4.004/2001,
os filhos estudantes de nível superior, menores de vinte e quatro anos, não perdem a condição de
dependentes de servidor público federal pelo simples fato de haverem fixado residência, a título
precário, em outra localidade, com o propósito precípuo de cursar curso de nível superior, desde
que não exerçam qualquer atividade profissional ou trabalho remunerado.
III. A ajuda de custo prevista no Decreto n. 4.004/2001, art. 1º, § 1º tem por finalidade legal
expressa atender às despesas de viagem, mudança e instalação impostas ao servidor que é removido
para outra lotação no interesse da Administração, abrangendo obrigatoriamente, segundo a norma
de regência, (1) as despesas de viagem, mudança e instalação; (2) transporte, preferencialmente por
via aérea, inclusive para seus dependentes; (3) transporte de mobiliário e bagagem, inclusive de seus
dependentes.
IV. O art. 5º, § 1º, II, do Decreto n. 4.004/2001, conjugado com o § único do art. 76
do Código Civil, autoriza o pagamento de ajuda de custo à servidora que tenha filhas universitárias,
menores de 24 anos, sem atividade remunerada, apesar da dupla residência, mas que compartilham
o mesmo domicílio de seus pais.
V. Quando devida, a ajuda de custo tem caráter permanente, não tendo o beneficiário de
comprovar as despesas que realizou com a remoção, que, na dicção legal, são presumidas, de acordo
com o número de dependentes, nos expressos termos do art. 53, caput, da Lei n. 8.112/90 c/c art.
2º, § 2º do Decreto n. 4.004/2001.
VI. Apelação da Autora a que se dá provimento. Apelação da União que se julga prejudicada.
(AC 0002710-32.2008.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, Primeira
Turma, Unânime, e-DJF1 p.363 de 22/11/2013.)

Inscrição de Município nos cadastros de inadimplentes. Suspensão. Impossibilidade.
Convênio com o Ministério do Turismo para realização da encenação da Paixão de
Cristo. Não inclusão entre as exceções legalmente previstas para transferência de
verbas federais na hipótese de restrições cadastrais. Sucumbência.
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EMENTA: Processual Civil e Administrativo. Remessa oficial tida por interposta. Suspensão
da inscrição do Município nos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Realização de
convênio com o Ministério do Turismo para a realização da encenação da paixão de Cristo não
faz parte das exceções inscritas nos art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 26 da lei
10.522/02. Falta de providências adotadas para a responsabilização do agente público faltoso
e ressarcimento ao erário. Sucumbência.
I. Remessa oficial tida por interposta, porquanto de valor incerto a condenação contida no
comando judicial e inexistente fundamentação lastreada na jurisprudência do plenário ou súmula
do Supremo Tribunal Federal, ou do tribunal superior competente, não incide na espécie as exceções
dos §§ 2º e 3º do art. 475 do Código de Processo Civil.
II. É lícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes dos municípios que não cumprem
suas obrigações legais ajustadas com a União, notadamente no que se refere ao controle e fiscalização
na transferência voluntária de recursos federais.
III. Embora o § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 26 da Lei
10.522/2002 admitam a suspensão da restrição quando se tratar da transferência de verbas destinadas
à execução das ações relativas à educação, saúde e assistência social, bem como ações em faixa de
fronteira, a encenação da Paixão de Cristo, a despeito da relevância cultural para o município, não
se inclui entre as exceções legalmente permitidas para a transferência de verbas federais na hipótese
de restrições cadastrais.
IV. Ainda que o Município de Mucajaí - RR encontre-se localizado em faixa de fronteira,
o objeto do convênio que pretende realizar com o Ministério do Turismo consistente na encenação
da Paixão de Cristo não se enquadra nas “ações em faixa de fronteira” de que trata o art. 26 da Lei
10.522/2002. Ademais, há falar em suspensão ou exclusão da inscrição do município nos cadastros
de inadimplentes a fim de permitir o recebimento de transferências voluntárias de recursos da União
na hipótese em que o administrador municipal que promove o pedido não comprova a adoção das
medidas necessárias para a responsabilização do agente público faltoso e o ressarcimento ao erário.
V. Considerando a inversão do ônus da sucumbência e que na condenação em honorários
de advogado o julgador deve observar a regra dos §§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo
Civil, levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza
e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço, fica o Município de Mucajaí condenado ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de R$ 500,00 em favor da União.
VI. Remessa oficial, tida por interposta, e apelação da União a que se dá provimento.
Improcedência do pedido inicial e condenação do município-autor em honorários advocatícios.
(AC 0000853-39.2009.4.01.4200 / RR, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta
Turma, Unânime, e-DJF1 p.651 de 22/11/2013.)
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Concurso público. Curso de formação de sargentos da aeronáutica. Especialidade.
Controle de tráfego aéreo. Avaliação psicológica. Previsão contida em Portaria. Caráter
sigiloso. Ilegalidade.
EMENTA: Administrativo. Concurso público. Curso de formação de sargentos da aeronáutica.
Especialidade. Controle de tráfego aéreo. Avaliação psicológica. Previsão contida em Portaria.
Caráter sigiloso. Ilegalidade.
I. “Embora seja possível se exigir, como requisito para a investidura em determinados
cargos públicos, a aprovação do candidato em exame psicotécnico, é necessário, além da previsão em
lei, que a avaliação se dê mediante critérios cientificamente objetivos, bem como é vedado o caráter
sigiloso e irrecorrível do teste” (RESP Nº 499522/CE, Rel. Min. Félix Fisher, DJ de 16/06/2003,
p. 403), o que não se deu na espécie.
II. No caso em exame, a nova avaliação psicológica realizada pelo CINDACTA III durante
o exercício da atividade, demonstra a capacidade da candidata.
III. Documento juntado perante a Corte, pela apelada que prescinde de ser dada vista à
União apelante, por se tratar de exame e laudo elaborado pela própria Aeronáutica.
IV. Considerando que a candidata já se encontra exercendo suas atividades e que apresenta
rendimentos acima da média, verifica-se que a situação de fato encontra-se consolidada, motivo
pelo qual deve ser mantida.
V.Pela peculiaridade do caso, aplica-se o seguinte precedente, quanto à nomeação e posse:
“(...) suspender os efeitos da decisão liminar, retardando a nomeação e posse de candidatos aprovados
em concurso público, embora em caráter precário, trará maiores prejuízos para a Administração
Pública, uma vez que, na hipótese de se confirmar a segurança com o trânsito em julgado dos
mandados de segurança individuais, teria que se restabelecer a ordem classificatória, afetando
direitos de outros candidatos já nomeados e empossados” (AgRg 3.583-5/CE, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, publicado no DJ de 28.08.2009)
VI. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (AC 000269108.2009.4.01.3815 / MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma,
Unânime, e-DJF1 p.359 de 19/11/2013.)

Direito Civil
Sistema Financeiro da Habitação. Cobertura securitária e liquidação do financiamento
habitacional. Óbito do mutuário titular. Novação contratual. Exclusão do seguro
“causa mortis”. Impossibilidade. Danos morais reconhecidos.
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EMENTA: Civil e Processo Civil. Sistema Financeiro da Habitação. Cobertura securitária e
liquidação do financiamento habitacional. Óbito do mutuário titular. Novação contratual.
Exclusão do seguro “causa mortis”. Impossibilidade. Previsão legal (DL 73/66, art. 20, letra
“d”). Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Repetição do indébito. Juros.
Honorários.
I. Caso em que negada a cobertura securitária e a liquidação do financiamento imobiliário
avençado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação sob a alegação de que a novação contratual
levada a efeito entre o agente financeiro e o mutuário falecido teria excluído a cobertura “causa
mortis” do contrato de financiamento habitacional.
II. A renegociação do mútuo habitacional realizada por intermédio do Termo de
Parcelamento para Liquidação de Dívida de Contrato do SFH sem Cobertura Securitária, ainda
que exclua a cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, não tem o
condão de excluir o seguro “causa mortis” por se tratar de obrigação legal inscrita no art. 20, letra
“d”, do DL 73/66, insuscetível de alteração por cláusula contratual.
III. Não deve prevalecer a pretensão da CEF consistente na cobrança de alegadas parcelas
atrasadas, tendo presente a renegociação da dívida levada a efeito em 15/12/2011 e o óbito (fato
gerador da obrigação securitária) ocorrido em 29/01/2012 sem que haja notícia de inadimplência
em relação à obrigação assumida neste intervalo de tempo.
IV. Para a atribuição de responsabilidade civil faz-se necessário a presença de elementos
essenciais. Por um lado, a conduta do agente e o resultado danoso, por outro, o nexo causal,
consistente num componente referencial entre a conduta e o resultado.
V. Configura responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais a objeção
da CEF em reconhecer a cobertura securitária para a quitação do financiamento habitacional sob
a alegação evasiva de que a novação contratual levada a efeito antes do falecimento do mutuário
excluiu o seguro obrigatório tutelado pelo DL 73/66, art. 20, letra “d”. Isso porque o mutuante
tem o dever de saber que o seguro é obrigatório e não pode ser afastado por cláusula contratual, de
modo que a hipótese configura erro inescusável do agente financeiro que deve conhecer os liames
normativos que regem os contratos habitacionais e a cobertura securitária, a não permitir, como
na espécie, a cobrança indevida das prestações mutuadas que deveriam ser liquidadas pelo seguro
obrigatório.
VI. Configurado o dano moral deve ser auferido o quantum indenizatório, oportunidade
em que o julgador deve atuar com razoabilidade, observando o caráter indenizatório e sancionatório
de modo a compensar o constrangimento suportado, sem caracterizar enriquecimento ilícito. No
caso específico dos autos a configuração do dano moral por erro inescusável do agente financeiro
conduz à procedência do pedido de repetição do indébito nos termos do parágrafo único do art.
42 do Código de Defesa do Consumidor (devolução em dobro), dada a cobrança indevida das
prestações mutuadas e a inexistência de engano justificável.
VII. Juros e correção monetária devem ser cumulativamente calculados pelo índice da
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SELIC desde a data do óbito (29/01/2012) para o dano moral e desde o pagamento da cobrança
indevida em relação ao indébito, consoante regra do art. 406 do Código Civil Brasileiro e da
orientação jurisprudencial inscrita no verbete n. 54 da súmula de jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
VIII. Na condenação em honorários de advogado o julgador deve observar a regra dos §§
3º e 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O arbitramento da verba honorária em 10% sobre o
valor da causa, conforme estipulado na sentença revela-se proporcional, devendo ser mantida a fim
de remunerar o trabalho do causídico e ajustar-se à realidade dos fatos.
IX. Recurso da CEF desprovido e apelação do Autor a que se dá parcial provimento.
Procedência do pedido de indenização por danos morais expressado na repetição do indébito.
Juros pela SELIC. Manutenção da verba honorária. (AC 0014831-26.2012.4.01.3700 / MA,
Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.657 de
22/11/2013.)

Responsabilidade civil. Sedex. Atraso na entrega de encomenda. Falha na prestação do
serviço da ECT. Dano moral e material configurados. Perda de inscrição em residência
médica remunerada. Responsabilidade objetiva. Lucros cessantes.
EMENTA: Responsabilidade civil. Sedex. Atraso na entrega de encomenda. Falha na prestação
do serviço da ECT. Dano moral e material configurados. Perda de inscrição em residência
médica remunerada. Responsabilidade objetiva. Lucros cessantes. Majoração. Honorários
advocatícios. Manutenção.
I. Demonstrada que a perda do prazo para inscrição em residência médica ocorreu porque
a documentação a ela indispensável, enviada em tempo hábil pelo autor, via SEDEX, chegou a
destempo à procuradora constituída, por falha na prestação do serviço, há de se imputar à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a responsabilidade pelos danos morais e materiais
experimentados pelo autor, presente, por conseguinte, o nexo de causalidade. Precedentes.
II. Em se tratando de ente público, vê-se que o tipo de responsabilidade civil aplicável é
a objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República, de maneira que, comprovado o
dano e o nexo de causalidade com a atividade do Estado, imputável ao Poder Público será o dever
de indenizar, prescindível, destarte, o elemento culpa.
III. Inegável que a conjectura noticiada abalou direitos da personalidade do autor, que
se viu frustrado no ingresso de concorrida residência médica para o qual foi aprovado mediante
processo seletivo, configurado o dano moral compensável.
IV. Sob uma nova perspectiva constitucional: “Qualquer agressão à dignidade pessoal
lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Ap. Cível 40.541, rel. Dês. Xavier
Vieira, in ADCOAS 144.719). “Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado
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a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor,
vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade.
Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre
é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral
quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade. (...) a dignidade é o fundamento central dos
direitos humanos, devendo ser protegida e, quando violada, sujeita à devida reparação.” (SERVIO
CAVALIERI FILHO, em Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, Págs.
82/83). Precedentes deste TRF1.
V. Aferido o ingresso iminente em residência médica, deixando o autor de perceber uma
bolsa de R$ 1.474,19 (hum mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) mensais,
há que se limitar os lucros cessantes pelo período de 6 (seis) meses, tempo suficiente para aprovação
noutra residência médica, talvez mais próxima de sua atual moradia, se for de seu interesse, sob
pena de enriquecimento sem causa, perfazendo-se um total de R$ 8.845,14 (oito mil, oitocentos
e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) a título de lucros cessantes, modificada a r. sentença
resistida no ponto. Precedente.
VI. Observados os parâmetros do art. 20 do CPC, mormente a complexidade e o valor
da causa, mantém-se a verba honorária fixada na sentença, correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
VII. Apelação da ECT e Remessa Oficial não providas. Apelação do autor parcialmente
provida (item V retro). (AC 0004170-05.2005.4.01.4000 / PI, Rel. Desembargador Federal Jirair
Aram Meguerian, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.346 de 19/11/2013.)

Direito do Consumidor
Contrato de empréstimo bancário. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação
à relação jurídica estabelecida entre mutuante e mutuário. Pacta sunt servanda.
Relativização. Declaração judicial de nulidade de cláusulas abusivas. Possibilidade.
EMENTA: Direito do consumidor. Contrato de empréstimo bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicação à relação jurídica estabelecida entre mutuante e mutuário. Pacta sunt
servanda. Relativização. Declaração judicial de nulidade de cláusulas abusivas. Possibilidade.
Limitação de juros bancários da Lei de Usura. Inaplicabilidade. Capitalização de juros.
Correção monetária pela Taxa Referencial - TR. Presunção ficta de veracidade de fatos alegados.
CPC, art. 359, I.
I. É pacífico o entendimento jurisprudencial, mormente após o julgamento da ADIn
2591, pelo Supremo Tribunal Federal, de que são aplicáveis aos contratos firmados pelas instituições
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integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, há uma nítida intervenção do Poder Público na autonomia privada, em defesa do próprio
consumidor, em vista da inferioridade jurídica e econômica deste em face às financeiras.
II. É reiterada a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que as instituições financeiras têm liberdade de pactuar taxas de juros acima do limite legal,
independentemente de autorização do CMN (art. 4º, inciso IX, da Lei nº 4.595/64), não havendo a
aplicação do limite de 12% ao ano estabelecido na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), incidindo,
ainda, a Súmula nº 596/STF, segundo a qual “as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. De outro lado, não se revela
abusiva a taxa de juros de 2,5% ao mês.
III. Quanto à capitalização de juros, existem duas situações: até 30.03.2000, data da
edição da Medida Provisória n. 1.963-17, afronta o direito aplicar, nos contratos de crédito, a
capitalização de juros, o que inclusive ensejou a edição da Súmula 596 do STF; contudo, a partir
de então, a prática é permitida. Os contratos objeto da lide foram celebrados quando não havia
previsão legal e específica para estipular a apuração mensal, ou em período menor, dos encargos. A
prática, então, é ilegal, afigurando-se indevida a capitalização de juros, in casu.
IV. É cabível a aplicação da TR como índice de correção monetária quando o contrato
for firmado sob a vigência da Lei 8.177/91, como ocorre no caso em exame. (REsp 304.727/RS,
Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/12/2001, DJ 25/03/2002 p. 275.)
V. Furtando-se a CEF de cumprir a decisão judicial que determinou a apresentação de
cópias de contratos firmados com a parte autora, devem ser acolhidos como verdadeiros os fatos
com os quais se pretendia provar com tais documentos (CPC, art. 359, I), devendo o juízo de
origem avaliar as conseqüências daí advindas, em cotejo com as demais provas que instruem os
autos. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1092289/MG, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 25/05/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1319919/PE, rel. Min. SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 18/06/2013.
VI. Apelação da parte autora parcialmente provida para excluir a capitalização mensal
dos juros e para acolher o pedido de presunção ficta de veracidade dos fatos que se pretendia
provar com os contratos não apresentados pela CEF. Honorários de advogado suportados pelas
respectivas partes, em face da sucumbência recíproca. (AC 0033172-14.2000.4.01.3800 / MG,
Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Quinta Turma, Unânime. e-DJF1 p.182
de 21/11/2013.)
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Direito Penal
Habeas Corpus. Prisão preventiva. Delitos de formação de quadrilha, peculato,
violação de correspondência, falsidade ideológica, falsidade de documento particular
e corrupção ativa. Fraudes de cartões magnéticos. Indícios de materialidade e autoria.
Medidas cautelares. Inaplicabilidade. Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa. Elementos insuficientes para revogação da custódia preventiva.
EMENTA: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Delitos de formação de quadrilha, peculato,
violação de correspondência, falsidade ideológica, falsidade de documento particular e corrupção
ativa. Fraudes de cartões magnéticos. Indícios de materialidade e autoria. Medidas cautelares.
Inaplicabilidade. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Elementos insuficientes
para revogação da custódia preventiva.
I. A medida excepcional de constrição à liberdade da paciente têm fundamento na
necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei
penal, pois existe a real necessidade de interrupção da atuação criminosa e desorganização do grupo,
em face dos indícios de envolvimento do paciente em quadrilha voltada à prática de estelionato,
peculato, violação de correspondência, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e
corrupção ativa.
II. Inaplicável ao caso as medidas cautelares diversas da prisão, vez que estas não se
mostram suficientes para reprimir a conduta e estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Eventual colocação imediata da paciente em liberdade, além de servir de estímulo à delinquência
prejudicaria a desarticulação da quadrilha com o qual a paciente está envolvida, possibilitando a
perpetuação dos delitos pelos quais é acusada.
III. É da jurisprudência desta Corte que a primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e atividade lícita não são garantidores de eventual direito de liberdade, quando outros elementos
constantes dos autos recomendam a custódia preventiva.
IV. A demora na instrução processual tem relação com a própria complexidade do processo
decorrente de uma extensa operação policial com a denúncia de vários acusados, assim como a
necessidade de realização de diversas diligências, não restando demonstrada qualquer morosidade
causada pelo Poder Judiciário, mas sim por conta das peculiaridades do caso. Além disso, a denúncia
já foi oferecida, com notificação para os acusados apresentarem defesa preliminar (art. 514 do CPP)
e o processo foi desmembrado com vistas a garantir a celeridade processual, de modo que não há
excesso de prazo.
V. Ordem denegada. (HC 0063372-98.2013.4.01.0000 / PA, Rel. Desembargador
Federal Cândido Ribeiro, Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 p.591 de 22/11/2013.)
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Crime de frustração individual de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 CP). Verbas rescisórias. Atipicidade como crime contra a organização do trabalho.
Inexistência de interesses coletivos. Competência. Justiça Estadual.
EMENTA: Penal e processual penal. Crime de frustração individual de direito assegurado por
lei trabalhista (art. 203 - CP). Competência. Justiça Estadual.
I. A competência da Justiça Federal (art. 109, VI - CF) para o processo e julgamento do
crime de “frustração de direito assegurado por lei trabalhista” (art. 203 - CP), inscrito no título dos
crimes contra a organização do trabalho, somente se firma quando violados direitos dos trabalhadores
considerados coletivamente. Precedentes da 3ª Seção - STJ.
II. Na espécie, tratando-se de lesão a direito trabalhista individual, relativamente a verbas
de rescisão de contrato de emprego, não se configura o crime, tampouco a competência da justiça
federal.
III. Recurso não provido. (RSE 0004322-91.2011.4.01.3305 / BA, Rel. Desembargador
Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.138 de 20/11/2013.)

Direito Previdenciário
Contribuição previdenciária. Exportação indireta (“tradings companies”). Imunidade
adstrita à exportação direta. Contribuição incidente sobre a produção rural. Não
constitucionalização.
EMENTA: Previdenciário. AO. Contribuição previdenciária. Exportação indireta (“tradings
companies”). Imunidade (art. 149, §2º, I) adstrita à exportação direta (art. 170 da IN-RFB
971/2009). Contribuição incidente sobre a produção rural (art. 12, V e VII; art. 25, I e
II; e art. 30, IV, da lei 8.212/91). Art. 1º da lei nº 8.540/92: inconstitucional (STF). Lei
10.256/2001 (c/c EC 20/1998): não “constitucionalização”.
I. A Cooperativa, como substituta tributária, tem legitimidade para pleitear eximir-se
(não repetir) da contribuição previdenciária incidente sobre aquisição dos produtos rurais de seus
cooperados pessoas físicas.
II. O STF (RE 596.177/RS), sob o signo do art. 543-B do CPC, o que agrega ao
precedente especial força vinculativa que impõe ou muito aconselha sua adoção em casos análogos
(por culto à celeridade, à eficiência e à uniformidade interpretativa da CF/88), declarou, sem
modulação temporal dos efeitos, inconstitucional o art. 1º da Lei nº 8.540/92, que alterou a
redação dos artigos 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei 8.212/91, instituindo contribuição a
cargo do empregador rural, pessoa física, sobre receita bruta proveniente da venda de sua produção,
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entendendo-se ocorrida ofensa aos princípios da eqüidade, da isonomia e da legalidade tributária e
ocorrida bitributação, ausente, ainda, a necessária lei complementar. A T7/TRF1 entende que a Lei
10.256/2001 (c/c EC nº 20/98) não “constitucionalizou” tal exação anterior.
III.A imunidade prevista no art. 149, § 2º, inciso I da Constituição Federal limitase às hipóteses de comercialização direta com adquirente domiciliado no exterior, conforme
regulamentação dada pelo art. 170, §§ 1º e 2º IN RFB 971/2009. Tal disposição, longe de ostentar
frontal antinomia com a regra constitucional correlata, aparenta amoldar-se a ela.
IV. Consoante jurisprudência desta Corte, a referida imunidade “deve ser interpretada
restritivamente, já que retira da sociedade recursos que o Estado teria para satisfação das necessidades
coletivas, não contempla as empresas “produtoras-vendedoras” nas transações comerciais efetivadas
no mercado interno com empresas exportadoras porque, enquanto estas realizam, de fato, a
exportação, aquelas efetuam meras operações domésticas de compra e venda” (TRF1, AC 000210928.2010.4.01.3603-MT, Rel. Des. Fed. Catão Alves, T7, e-DJF1 de 31/10/2012).
V. Não se conhece do pedido de repetição do indébito, porque inovação recursal.
VI. Provida em parte a apelação da autora, prejudicado o pedido da FN de majoração da
verba honorária.
VII. Apelação da FN não provida; apelação da autora parcialmente provida para,
reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos para afastar a contribuição
previdenciária incidente sobre a receita de comercialização da produção rural de pessoa física com
empregados.
VIII. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 5 de novembro de 2013., para publicação do
acórdão. (AC 0006525-78.2006.4.01.3603 / MT, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, Sétima Turma, Unânime, e-DJF1 p.692 de 22/11/2013.)

Direito Processual Civil
Execução fiscal. Embargos do devedor. Contribuições devidas por empresas de
construção civil ao SESI e SENAI: legitimidade. Contribuições ao INCRA, SEBRAE,
SAT e Salário Educação: legalidade. Presunção de liquidez e certeza da CDA só ilidida
por prova robusta. Ônus da prova: contribuinte. Redução de multa moratória. Lei n.º
9.528/1997. Possibilidade. SELIC.
EMENTA: Processual Civil e Previdenciário. Execução fiscal em vara federal. Embargos
do devedor. Contribuições devidas pelas empresas de construção civil ao SESI e SENAI:
legitimidade. Contribuições ao INCRA, SEBRAE, SAT e Salário Educação: legalidade.
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Presunção de liquidez e certeza da CDA só ilidida por prova robusta. Ônus da prova:
contribuinte. Redução de multa moratória. Lei n.º 9.528/1997. Possibilidade.. SELIC.
I. Se a CDA preenche todos os requisitos legais do art. 2º da Lei n.º 6.830/80, goza,
portanto, de presunção de liquidez e certeza só derruídas por prova inequívoca, a cargo do
contribuinte.
II. O só fato de o contribuinte confessar não ter os documentos necessários a derruir as
presunções diversas que militam em favor da CDA já afasta as alegações de nulidade dela, uma vez
que lhe incumbe o ônus da prova.
III. Em sendo, no caso, a cobrança de contribuição previdenciária sobre folha de salário,
afasta-se a possibilidade de essa exação ter incidido sobre o pagamento feito a “avulsos”, pois não
é crível que a empresa permitiria a inclusão desses “avulsos” em sua folha, dadas as consequências
tributárias e trabalhista que o ato poderia resultar.
IV. Pacífica a jurisprudência do STF (RE 368922) e do STJ (AgRg no Ag 1178683) no
sentido de que legítimas as contribuições para o INCRA, ao SAT e os recolhimentos havidos a
título de salário educação.
V. A jurisprudência do STJ (REsp 524.239) entende que as empresas de engenharia civil,
como a embargante, têm natureza industrial, devendo recolher, portanto, as contribuições aos SESI
e SENAI.
VI. Ante a natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, a contribuição
ao SEBRAE é devida por todas as empresas, independentemente de contraprestação direta em favor
do contribuinte (STF, RE 635682).
VII. “Ainda não definitivamente julgado o feito, o devedor tem direito à redução da
multa, nos termos do art. 35 da Lei 8.212/91, com a nova redação dada pela Lei 9.528/97” (REsp
1117701/SP).
VIII. A SELIC é índice a ser utilizado para corrigir crédito tributário, consoante a
jurisprudência já vetusta de todos os tribunais, destacando-se, nesse contexto, o julgado do STJ no
AgRg no Ag 1178683, sob o rito do art. 543-C do CPC, que impõe especial eficácia vinculativa.
IX. Apelação do INSS provida em parte. Apelação da embargante não provida.
X. Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 12 de novembro de 2013., para publicação do
acórdão. (AC 0031951-59.2001.4.01.3800 / MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, Sétima Turma, Unânime, e-DJF1 p.670 de 22/11/2013.)

Execução. Título extrajudicial. Contrato de empréstimo consignado. Morte do
consignante. Extinção da dívida. Ausência de revogação. Inexigibilidade do título.
Desoneração dos sucessores.
EMENTA: Civil. Processual civil. Execução. Título extrajudicial. Contrato de empréstimo
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consignado. Morte do consignante. Extinção da dívida. Art. 16 da lei 1.046/50. Lei 10.820/03.
Ausência de revogação. Inexigibilidade do título. Desoneração dos sucessores.
I. Lei posterior revoga a anterior “quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (§ 1º do art. 2º
do Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942, Lei de Introdução ao Código Civil).
II. Dispõe a Lei n. 1.046, de 2 de janeiro de 1950: “Art. 16. Ocorrido o falecimento do
consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação
em folha.”
III. Hipótese em que não se verifica a revogação expressa ou tácita do dispositivo da
lei anterior, com a vigência da Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispôs sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, uma vez que não regulou a questão
específica do caso de morte do consignante, fato que legitima a aplicação do art. 16 da referida Lei
n. 1.046/50.
IV. “Embora tais disposições não estejam insertas nos instrumentos de Contratos de
Empréstimos celebrados junto às grandes instituições financeiras, tal determinação se mantém em
vigor, porquanto a novel Lei nº 10.820/03, que trata do crédito consignado, não regulou a hipótese
de falecimento do mutuário. 4. É fato comezinho que os Bancos, ao elaborarem os Contratos
com desconto em folha, mencionam apenas o referido dispositivo legal, sendo omissa quanto à
hipótese de falecimento do mutuário. 5. Entretanto, o artigo 16, da Lei nº 1.046/50, elucida tal
questão, revelando que a cobrança levada a efeito nos presentes autos entremostra-se abusiva, pois
com a morte do mutuário, extingue-se o débito, cuja liquidação ocorre mediante a utilização de
Seguro celebrado pelo Banco para este tipo específico de operação.” (AC 00133605320124058100,
Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::28/05/2013 Página::194.)
V. Correta a sentença, no sentido de pronunciar a extinção da dívida nos termos do
disposto no art. 16 da lei 1.046/1950, com base no fato de que “a inadimplência teve início na
parcela vencida em 07.10.2010, data posterior ao falecimento do Consignante, ocorrido no dia
20.12.2009.”
VI. Apelação da Caixa a que se nega provimento. (AC 0013204-37.2010.4.01.3803 /
MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.654
de 22/11/2013.)

Ação popular. Ocupação irregular da margem esquerda do Rio Negro. Cancelamento
de matrícula e ressarcimento ao erário. (Im)prescritibilidade. Interpretação da
ressalva final. Alcance abrangente ou restrito a atos de improbidade administrativa.
Repercussão geral reconhecida no STF. Suspensão do feito. Economia processual.
EMENTA: Processual civil. Ação popular. Ocupação irregular da margem esquerda do Rio
Negro. Cancelamento de matrícula e ressarcimento ao erário. (im)prescritibilidade. Art. 37,
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§ 5º, da Constituição Federal. Interpretação da ressalva final. Alcance abrangente ou restrito
a atos de improbidade administrativa. Repercussão geral reconhecida no STF. RE 669.069.
Suspensão do feito. Economia processual.
I. “O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro no artigo 543-B, do
CPC, como cediço, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos especiais
pertinentes” (STJ, REsp 1.143.677/RS, Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 02/12/2009,
DJe 04/02/2010).
II. Apesar de assim não disporem a jurisprudência e a legislação processual civil, a
suspensão do feito em razão de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
nº 669.069/MG, em que se discute o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento
ao erário previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, se apenas para os atos de improbidade
administrativa ou não, é medida que se impõe por economia processual, seja porque futuro recurso
extraordinário restará sobrestado na forma do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil,
seja porque conclusão divergente do egrégio STF conferida por esta Corte devolverá o feito para
retratação do julgado (art. 543-B, § 3º, do CPC).
III. Julgamento do recurso de apelação suspenso até solução final no RE nº 669.069/MG.
(AC 0004560-37.2011.4.01.3200 / AM, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta
Turma, Unânime, e-DJF1 p.364 de 19/11/2013.)

Direito Processual Penal
Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Organização criminosa. Interceptação telefônica.
Pleito de declaração da ilicitude das interceptações telefônicas bem como das provas
daí derivadas. Prazo. Prorrogação. Fundamentação. Constrangimento ilegal. Não
configuração.
EMENTA: Penal. Processual penal. Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Organização
criminosa. Interceptação telefônica. Pleito de declaração da ilicitude das interceptações telefônicas
bem como das provas daí derivadas. Prazo. Prorrogação. Fundamentação. Constrangimento
ilegal. Não configuração. Ordem denegada.
I. Decisão de quebra de sigilo telefônico, que, devidamente fundamentada e adstrita
aos preceitos da Lei n. 9.296/1996, não abona a alegação de nulidade da prova, cuja obtenção
propiciou.
II. In casu, diante da particularidade das investigações então realizadas, que envolvia uma
associação complexa, com muitas pessoas envolvidas e, considerando a complexidade da operação,

Número 902 de 18.11.2013 a 22.11.2013

15

Ementário de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

então denominada “Operação Diamante”, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas se
mostrou o meio adequado para a finalidade a que se propôs, ou seja, comprovar a prática do delito
por parte das inúmeras pessoas envolvidas, se mostrando, também, ser a medida necessária, pois os
órgãos de persecução penal não possuíam outros meios legítimos e capazes de dar supedâneo às suas
teses de acusação, sem violar o direito fundamental da preservação das comunicações telefônicas
(art. 5º, inc. XII, da CF/88), como muito bem ressaltado pelo magistrado na decisão atacada.
III. A validade das interceptações telefônicas, ora questionadas, já foi reconhecida por esta
QuartaTurma, quando do julgamento do HC 7658-08.2003.4.01.0000/GO, Relator Desembargador
Federal Mário César Ribeiro, Quarta Turma, DJ p. 140 de 29/08/2003, bem como por ocasião do
julgamento do processo principal, AP 0001235-08.2003.4.01.3500 (2003.35.00.001211-5)/GO,
julgado em 02/03/2010.
IV. A lei não limita o número de prorrogações das interceptações telefônicas, podendo o
prazo de autorização para a interceptação telefônica ser renovado quantas vezes se fizerem necessário,
quando o fato é complexo, exigindo investigação contínua.
V. Constrangimento ilegal inocorrente. Ordem denegada. (HC 004453677.2013.4.01.0000 / GO, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, Unânime,
e-DJF1 p.164 de 21/11/2013.)

Formação de quadrilha. Receptação. Adulteração de sinal de veículo automotor.
Corrupção ativa. Interceptação telefônica. Autorização judicial. Validade. Absolvição
de um dos agentes por falta de prova. Liberação de valores apreendidos.
EMENTA: Penal e processual penal. Formação de quadrilha. Receptação. Adulteração de
sinal de veículo automotor. Corrupção ativa. Interceptação telefônica. Autoria e materialidade
comprovadas. Absolvição de um dos agentes por insuficiência de prova. Liberação de valores
apreendidos. Correção de erro material na sentença.
I. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos em relação ao acusado condenado
(arts. 180, 288, 311 e 333 - Código Penal), com a dosimetria da pena de forma criteriosa, na
medida necessária à reprovação e prevenção dos crimes, deve ser mantida a sentença condenatória. As
interceptações telefônicas, que não foram as únicas provas produzidas, tiveram a devida autorização
judicial, não procedendo a alegação de nulidade da prova.
II. Deve ser mantida a sentença, também, quando ao acusado absolvido, por ter ficado
comprovado que não tinha conhecimento das atividades ilícitas com os valores que emprestava aos
demais membros da quadrilha, impondo-se-lhe, por via de conseqüência, a restituição dos valores
apreendidos.
III. Sendo o apelante absolvido, não se justifica que os valores apreendidos em seu poder,
sob suspeita de atividade criminosa, permaneçam retidos, menos ainda em razão de suposto crime
(agiotagem) que não vem descrito na denúncia e que, sendo o caso, sequer seria da competência da
Justiça Federal.
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IV. Desprovimento da apelação do Ministério Público Federal. Parcial provimento
da apelação do acusado Rondon Said Neto (correção de erro material da sentença, respeito da
pena privativa de liberdade). Provimento da apelação do acusado David Seabra. (ACR 000119910.2010.4.01.3600 / MT, Rel.Acor. Desembargador Federal Olindo Herculano de Menezes, Quarta
Turma, Unânime, e-DJF1 p.138 de 20/11/2013.)

Direito Tributário
Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria excepcional do anistiado político:
não incidência. Verba indenizatória. Lei nº 10.599/2002. Restituição.
EMENTA: Tributário. Processual civil. Ação ordinária. Imposto de Renda sobre proventos de
aposentadoria excepcional do anistiado político: não incidência. Verba indenizatória. Lei nº
10.599/2002. Restituição.
I. Obrigatória, salvas exceções, remessa oficial da sentença contrária a ente público (art.
475/CPC).
II. O Pleno do STF (RE nº 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B/CPC, reconheceu
a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005, considerando aplicável a
prescrição qüinqüenal só às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09 JUN 2005: ajuizada a demanda
em DEZ/2002, passíveis de restituição os recolhimentos desde DEZ/1992, devendo a prova dos
recolhimentos/retenções ocorrer oportunamente, na efetiva restituição (liquidação/execução).
III. A T7 do TRF1 (AC nº 0031066-13.2003.4.01.3400/DF), escudando-se em
precedentes do TRF1 e do STJ, assevera (art. 1º, §1º, do Decreto nº 4.897/03, c/c art. 19 da Lei
n. 10.559/2002) isentos do IR sobre os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos,
expressão, não enquadrada na moldura do art. 43/CTN, que alcança aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza, incluídas as concedidas antes da vigência da Lei nº 10.559/02.
IV. Legitima-se a dedução, do total restituendo, do montante já devolvido nas declarações
de ajuste anual anteriores, podendo tal tema ser ventilado até em Embargos da Fazenda Nacional
à Execução de Sentença (STJ, REsp nº 1.001.655/DF, c/c art. 543-C do CPC) como excesso de
execução, detendo, as planilhas da Fazenda Nacional, valor probatório como ato administrativo
enunciativo (REsp nº 1.098.728/DF), conferindo-lhes presunção “juris tantum” de veracidade.”
V. Na restituição do IRRF, aplicam-se, desde os indevidos recolhimentos, os índices do
Manual de Cálculos da JF, notadamente, a partir da Lei nº 9.250/95, a SELIC, que não se pode
cumular com indexadores ou juros outros.
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VI. A isenção de custas em prol da Fazenda Nacional não alcança a obrigação de
restituílas.
VII. Apelação dos autores provida; providas, em parte, a apelação da ré e a remessa oficial,
tida por interposta.
VIII. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 5 de novembro de 2013., para publicação do
acórdão. (AC 0038397-80.2002.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino
Amaral, Sétima Turma, Unânime, e-DJF1 p.673 de 22/11/2013.)
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