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Direito Administrativo
Concurso público. Acumulação de cargos de professor. Compatibilidade de horários.
Parecer da Advocacia Geral da União impondo limite de carga horária semanal.
Impossibilidade.
EMENTA: Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso
público. Acumulação de cargos de professor. Compatibilidade de horários. Art. 37,
XVI, da Constituição Federal. Parecer da Advocacia Geral da União impondo limite
de carga horária semanal. Impossibilidade. Nomeação e posse antes do trânsito em
julgado. Possibilidade. Razoável duração do processo. Art. 5º, LXXVIII, da CF.
I. Nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal, é possível a
acumulação remunerada de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.
II. Na espécie dos autos, considerado o fato de que a situação do impetrante enquadrase na possibilidade de acumulação prevista pela Constituição Federal, bem assim verificada
a compatibilidade de horários entre os cargos indicados (Docente por Tempo Determinado da
UFBA e Professor da Orquestra Sinfônica da Bahia), tem-se que o julgado monocrático não merece
qualquer reparo neste ponto.
III. Registre-se, ainda, que é ilegítima, na espécie, a aplicação de restrição imposta por
Parecer da Advocacia Geral da União, limitando a carga horária semanal, posto que mero parecer
administrativo não tem o condão de afastar direito assegurado constitucionalmente.
IV. No caso em tela, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado do presente
decisum para que se efetivem a nomeação e posse do impetrante, eis que a questão posta nos
autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal e do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e
da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos
nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito
à celeridade na tramitação dos processos judiciais.
V. Apelação da União Federal e remessa oficial desprovidas. Apelação do impetrante
provida. (AMS 0037539-09.2012.4.01.3300 / BA, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente,
Quinta Turma, Unânime, e-DJF1 p.187 de 10/06/2014.)

Licitação. Penalidade. Inscrição no Sistema de Cadastramento de Fornecedores
(SICAF). Suspensão temporária do direito de licitar, com aplicação do art. 87, inciso
III, da lei nº. 8.666/1993. Extensão da restrição para toda a Administração Pública.
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EMENTA: Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Penalidade. Inscrição
no Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF). Suspensão temporária do
direito de licitar, com aplicação do art. 87, inciso III, da lei nº. 8.666/1993. Extensão
da restrição para toda a Administração Pública.
I.Este Tribunal Regional Federal (TRF), na esteira do entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), assentou o entendimento de que a sanção administrativa de suspensão
do direito de participar de licitação, por dois anos, prevista na Lei n. 8.666/1993, artigo 87, inciso
III, alcança todos os órgãos da Administração Pública, porque ela deve ser considerada como uma
unidade, e a ofensa a um de seus órgãos a atinge por inteiro.
II. Remessa oficial provida para reformar a sentença. (REOMS 0009788-59.2008.4.01.3600
/ MT, Rel. Juíza Federal Daniele Maranhão Costa (convocada), Sexta Turma, Unânime, e-DJF1
p.201 de 10/06/2014.)

Mandado de Segurança contra ato de Juiz Federal Diretor do Foro. Competência
do TRF ao qual o magistrado estiver vinculado. Servidor público. Procedimento de
sindicância. Violação ao dever de tratar com urbanidade as pessoas. Aplicação da
penalidade de advertência. Irregularidades. Inexistência.
EMENTA: Processual Civil. Mandado de Segurança contra ato de Juiz Federal
Diretor do Foro. Competência do TRF ao qual o magistrado estiver vinculado.
Servidor público. Procedimento de sindicância. Violação ao dever do servidor público
de tratar com urbanidade as pessoas. Art. 116, XI, da lei n. 8.112/90. Aplicação da
penalidade de advertência. Irregularidades. Inexistência. Segurança denegada.
I. Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar mandado de segurança
impetrado contra ato de Juiz Federal investido das atribuições de Diretor do Foro, nos termos do
art. 108, inciso I, ‘c’ da Constituição Federal. Precedentes deste Tribunal.
II. O art. 149 da Lei n. 8.112/90 exige que o presidente de procedimento disciplinar
instaurado contra servidor seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível
de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. No caso, o presidente da comissão de sindicância
tem o mesmo cargo e o mesmo nível de escolaridade da impetrante, não havendo, portanto, qualquer
irregularidade na comissão de sindicância.
III. Além disso, a decretação de nulidade pressupõe prejuízo, o que não se verificou no
caso, considerando que as conclusões da Comissão foram favoráveis à impetrante, ao ter opinado
pelo arquivamento da sindicância.
IV. Embora o relatório da comissão de sindicância tenha concluído pelo arquivamento do
feito, devido a dúvidas quanto ao sentido em que a impetrante teria empregado a palavra “fuleira”,
a Juíza, então Diretora do Foro, em decisão fundamentada, aplicou a sanção de advertência.
V. A autoridade administrativa não está obrigada a acatar a conclusão do relatório da
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comissão (Lei n. 8.112/90, art. 168), que é apenas opinativa, cabendo o julgamento à autoridade
julgadora, desde que o faça motivadamente.
VI. O ato ora atacado - aplicação de penalidade de advertência à servidora pública - foi
precedido de todas as formalidades legais, notadamente com a observância do contraditório e da
ampla defesa, e devidamente fundamentado, nos termos do art. 127, parágrafo único, da Lei n.
8.112/90.
VII. Não procede a alegada ausência de motivação no ato da autoridade que, afastando a
conclusão da Comissão Processante, resolveu por aplicar a sanção de advertência.
VIII. Com efeito, considerados indiscutíveis os fatos, inclusive pela própria servidora,
que reconheceu ter utilizado a expressão “fuleira” contra uma estagiária, cuidava-se, pois, apenas de
discutir a qualificação da conduta praticada.
IX. No caso presente, a autoridade coatora, motivadamente, não acolheu a conclusão do
relatório da comissão, “por entender que os fatos narrados no presente procedimento administrativo
configuram infração ao dever de urbanidade, na medida em que devidamente comprovado que a
servidora Lenize Canário de Santana tratou desrespeitosamente a estagiária Paula Lemos Couvre, o
que foi presenciado pelas testemunhas e confessado pela própria sindicada”.
X. Constata-se, não só pelos depoimentos colhidos em audiência, como pelo histórico
funcional da servidora, a maneira grosseira e recorrente com que trata seus colegas de trabalho, em
desrespeito ao art. 116, XI, da Lei n. 8112/90. O servidor público deve tratar de forma educada e
civilizada todas as pessoas com quem se relaciona em razão do cargo que ocupa, sejam eles colegas,
estagiários ou superiores hierárquicos, sejam cidadãos do público em geral.
XI. É indiscutível o caráter pejorativo da expressão “fuleira”, o que, apesar do esforço
da impetrante, se retira, não só do dicionário por ela utilizado, como da sua própria petição do
mandado de segurança.
XII. Por outro lado, não se vislumbra possa eventual sanção de advertência inviabilizar a
investidura da impetrante em futuro cargo público e, muito menos, mera inscrição em determinado
certame. Com efeito, não vislumbro a possibilidade de o edital impedir a inscrição da candidata em
certame com base em simples sanção de advertência.
XIII. Concretizaria inominável desproporcionalidade a possibilidade de que eventual
edital de concurso negasse inscrição a servidor que tivesse em seus assentamentos funcionais uma
simples advertência, sobretudo se tal sanção já houver sido aplicada e cumprida, sendo certo que
tal possibilidade consagraria para a pena de advertência uma consequência não prevista em lei e, o
que é pior, muito mais grave do que aquelas resultantes da própria advertência. Nesse sentido: MS
200504010484940 - Relatora Maria de Fátima Freitas Labarrère - TRF4, DJ 01.02.2006.
XIV. Segurança Denegada. (MS 0033218-68.2011.4.01.0000 / DF, Rel. Desembargador
Federal Néviton Guedes, Primeira Seção, Unânime, e-DJF1 p.2 de 10/06/2014.)
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Ensino superior. Matrícula. Condenação criminal. Direitos políticos suspensos.
Quitação com as obrigações eleitorais. Situação de fato consolidada.
EMENTA: Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Condenação criminal.
Direitos políticos suspensos. Quitação com as obrigações eleitorais. Situação de fato
consolidada.
I. Estando o estudante com seus direitos políticos suspensos em razão de condenação
criminal, a falta do exercício do direito de voto não implica em descumprimento da obrigação
eleitoral, sendo ilegítimo o indeferimento de matrícula em curso superior, ante a não apresentação
de certidão de quitação com as obrigações eleitorais.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento jurisprudencial firmado “no
sentido da aplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de o estudante frequentar a
instituição de ensino, na qualidade de aluno, há pelo menos 3 anos, ainda que amparado por
medidas de natureza precária, como liminar e antecipação dos efeitos da tutela” (AgRg no REsp n.
1.267.594/RS - Relator Ministro Humberto Martins - DJe de 21.05.2012).
III. Sentença confirmada.
IV. Apelação e remessa oficial desprovidas. (AC 0002789-49.2011.4.01.4000 / PI, Rel.
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa (convocada), Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.220 de
10/06/2014.)

Direito Civil
Responsabilidade civil. Aprovação em vestibular. Não divulgação do nome do autor.
Erro do CESPE. Pedido de matrícula em curso superior sem conclusão do ensino
médio. Impossibilidade. Danos materiais e morais não demonstrados. Inexistência
do dever de indenizar.
EMENTA: Civil e Administrativo. Responsabilidade civil. Aprovação em vestibular.
Não divulgação do nome do autor. Erro do CESPE Pedido de matrícula em curso
superior sem conclusão do ensino médio. Impossibilidade. Danos materiais e morais
não demonstrados. Inexistência do dever de indenizar.
I. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de
indenização por danos materiais e morais em face da Fundação Universidade de Brasília.
II. O apelante, embora aprovado no 2º vestibular de 2004 para o Curso de Engenharia
Mecatrônica da UNB, somente conseguiu comprovar sua aprovação mediante ordem judicial.
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Pleiteia dano material decorrente de gastos com ônibus e lotação, cursinho, matrícula para outro
vestibular, honorários de advogado, xérox e autenticação de documentos, além de dano moral.
III. O recorrente prestou o referido vestibular quando ainda estava cursando o 3º ano do
Ensino Médio, tanto que obteve ao final de 2004 sua aprovação no Programa de Avaliação Seriada,
vindo a ter sua matrícula efetivada no mesmo curso de Engenharia Mecatrônica no início de 2005.
Tal circunstância aponta para a impossibilidade, à época, de que a IES pudesse proceder à matrícula
do autor, haja vista a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecer, em seu artigo 44,
inciso II, dois requisitos indispensáveis para o ingresso em curso superior, quais sejam a conclusão
do ensino médio ou equivalente e a aprovação no vestibular.
IV. “A regra programática inscrita no inciso V do artigo 208 da Carta Constitucional
de fato assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um,
mas tal acesso somente se faz possível depois de vencidas as etapas de ascensão educacional, tanto
assim que na regulamentação infraconstitucional da matéria é expresso o inciso II do artigo 44
da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em só permitir o ingresso, no ensino superior, àqueles
estudantes que concluíram o ensino médio ou equivalente e foram aprovados em processo seletivo
no qual é aferida essa capacidade intelectual individual.” (AC 0021463-28.2008.4.01.3500/GO,
Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Conv. Juiz Federal Marcos Augusto De Sousa
(conv.), Sexta Turma, e-DJF1 p.263 de 14/06/2010). Precedentes desta Corte.
V. Se à época não era viável a matrícula do aluno no curso superior pretendido ante a não
conclusão do ensino médio, não há falar em direito à indenização, dado que a conduta do CESPE,
ainda que censurável, não poderia produzir dano à parte autora, um dos elementos necessários à
configuração da responsabilidade civil que se pretende imputar à ré.
VI. Os transtornos sofridos pelo apelante em relação à demora na obtenção do boletim de
desempenho ou mesmo em relação à necessidade de ter o estudante que se socorrer da via judicial
para tentar regularizar a situação do equívoco não passam de mero aborrecimento da parte, o que
não se mostra suficiente para evidenciar dano moral passível de reparação. O Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o “mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora
da órbita do dano moral” (REsp 689.213-RJ).
VII. Apelação do autor desprovida. (AC 0025055-94.2005.4.01.3400 / DF, Rel.
Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (convocada), Quinta Turma, Unânime, e-DJF1 p.375 de
13/06/2014.)

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Irregularidade no procedimento de consolidação
da propriedade em nome da instituição financeira caracterizada. Intimação via edital
mesmo após a recusa do destinatário em assinar o termo de intimação. Determinação
prevista no contrato. Nulidade.
EMENTA: Civil. Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Lei n. 9.514/1997.
Irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em nome da
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instituição financeira caracterizada. Intimação via edital mesmo após a recusa do
destinatário em assinar o termo de intimação. Determinação prevista no contrato.
I. Constando da cláusula vigésima oitava, parágrafo quinto, do contrato, que, mesmo
diante da recusa do destinatário em assinar o termo de intimação que lhe foi entregue pelo Oficial
de Cartório, deveria o agente responsável proceder à publicação dos editais de intimação, na forma
do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.514/1997, é nulo o procedimento que não atendeu as disposições
contratuais a respeito da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira.
II. Sentença confirmada.
III. Apelação da CEF não provida. (AC 0040517-88.2010.4.01.3700 / MA, Rel.
Juíza Federal Daniele Maranhão Costa (convocada), Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.208 de
10/06/2014.)

Direito Constitucional
Fornecimento de medicamento. Antecipação de tutela. Requisitos legais presentes.
Prevalência do direito à saúde e à vida. Garantia fundamental. Tutela deferida.
EMENTA: Constitucional e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Fornecimento
de medicamento. Antecipação de tutela. Requisitos legais presentes. Prevalência do
direito à saúde e à vida. Tutela deferida. Requisitos legais presentes.
I. Afigura-se cabível, na espécie dos autos, o deferimento da antecipação de tutela,
assegurando à autora o medicamento pleiteado, conforme indicação médica, uma vez que
demonstrada sua impossibilidade de arcar com respectivos custos, possibilitando-lhe, assim, o
exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada
em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material.
Precedentes.
II. Destaque-se, ainda, o entendimento jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que “é certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular
e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra),
pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal
incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se
e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos
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individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas
revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou
esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política “não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO
DE MELLO). Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao
tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost
of Rights”, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre
onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo
adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras
de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização - depende, em
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias
do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a
imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no
entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade
financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em
favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir,
desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo
objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA
PAULA DE BARCELLOS (“A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245-246, 2002,
Renovar): “Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar.
O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente,
assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode
esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de
obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos
fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em
particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto
de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos
direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais
dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários
dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos
remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê,
associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente
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com a reserva do possível.” (grifei) Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da
“reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação
sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade
da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de
disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas.
Desnecessário acentuar-se, considerado o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos
direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio
(razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo
afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos,
descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos. Não obstante a
formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que,
por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se
revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do
Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a
clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e
culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo
comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto
irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria
sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até
mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do
Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido
injustamente recusada pelo Estado. Extremamente pertinentes, a tal propósito, as observações de
ANDREAS JOACHIM KRELL (“Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p.
22-23, 2002, Fabris): “A constituição confere ao legislador uma margem substancial de autonomia
na definição da forma e medida em que o direito social deve ser assegurado, o chamado ‘livre espaço
de conformação’ (...). Num sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos
sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações consoante as alternativas periodicamente
escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos para uma tomada de decisão quanto
às possibilidades e aos meios de efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos governos e
parlamentos. Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder
para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas
de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e
arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais
necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos
públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e
Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos
preceitos constitucionais.” (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191)
III. Agravo de instrumento provido. (AG 0014615-73.2013.4.01.0000 / DF, Rel.
Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, Unânime, e-DJF1 p.189 de 10/06/2014.)
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Direito Penal
Crimes de roubo circunstanciado em continuidade delitiva. Reconhecimento
fotográfico. Possibilidade. Emprego de arma de fogo. Causa de aumento. Apreensão
e realização de perícia. Desnecessidade. Dosimetria da pena. Fixação da reprimenda
pouco acima do mínimo legal. Regime fechado. Impossibilidade.
EMENTA: Penal e Processual Penal. Crimes de roubo circunstanciado em
continuidade delitiva. Art. 157, § 2º, I, e II, c/c 71 do Código Penal. Autoria e
materialidade comprovadas. Conjunto probatório coerente e harmônico, suficiente
para a condenação. Reconhecimento fotográfico. Possibilidade. Emprego de arma
de fogo. Causa de aumento. Apreensão e realização de perícia. Desnecessidade.
Dosimetria da pena. Fixação da reprimenda pouco acima do mínimo legal. Regime
fechado. Impossibilidade. Apelo parcialmente provido.
I. Autoria e materialidade comprovadas em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II, do
Código Penal, em continuidade delitiva, por duas vezes, consubstanciada no fato de o acusado,
acompanhado de outro agente, invadir a agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, e, após render funcionários e clientes, mediante o emprego de arma de fogo, subtrair a
quantia de R$ 11.299,68 (onze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e R$
30.975,17 (trinta mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), respectivamente, em
produtos e dinheiro das agências dos Correios de Santa Rosa do Tocantins/TO e de Silvanópolis/
TO.
II. Considerando que das oito circunstâncias judiciais relacionadas no art. 59 do Código
Penal, uma deve ser tida como desfavorável ao acusado (antecedentes), a pena-base deve ser fixada
acima do mínimo legal, porém abaixo do estabelecido pela sentença.
III. É admitido o reconhecimento fotográfico quando existem outras provas que
confirmam a autoria do fato criminoso. Precedentes.
IV. Não se mostram necessárias a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo
para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.
“(...) A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer
meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo
agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial” (STF, HC 96.099, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, maioria, DJe de 04/06/2009). Precedentes do STF, da 5ª Turma do
STJ e das 3ª e 4ª Turmas do TRF/1ª Região.
V. Manutenção do regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de
liberdade, à luz dos arts. 33, § 3º, e 59 do Código Penal, em virtude da existência de circunstância
judicial desfavorável ao réu.
VI. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não
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atender ao requisito do art. 44, I, Código Penal.
VII. Não faz jus o réu, preso preventivamente desde 21/01/2008 na Casa de Custódia
de Palmas/TO, a recorrer em liberdade, uma vez presente fundamento para a prisão cautelar para
a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa, comprovada sua condenação
transitada em julgado em 30/08/2007, pela prática de crime contra o patrimônio, na forma tentada,
em detrimento da ECT.
VIII. Apelação parcialmente provida. (ACR 0004493-12.2007.4.01.4300 / TO,
Rel. Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 p.344 de
13/06/2014.)

Associação para o tráfico ilícito de drogas. Conjunto probatório coerente com a
imputação. Dosimetria da pena. Exame das circunstâncias judiciais. Culpabilidade.
Concurso de causas de aumento. Agente que financia o crime.
EMENTA: Penal e Processual Penal. Associação para o tráfico ilícito de drogas.
Conjunto probatório coerente com a imputação. Dosimetria da pena. Exame das
circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Concurso de causas de aumento. Agente que
financia o crime.
I. A sentença, com base no conjunto probatório coerente com a imputação da denúncia
- interceptações telefônicas, relatórios policias, testemunhos e prova emprestada -, condenou
os agentes pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas (Lei 11.343/2006 - art. 35),
credenciando-se à confirmação, ainda que com ajustes na dosimetria da pena, para evitar excesso
punitivo sem razoabilidade. No plano de fundo da imputação, os fundamentos das apelações não
infirmam as bases do decreto condenatório.
II. O exame das circunstâncias judiciais, no objetivo da fixação da pena-base (art. 59 CP), deve louvar-se em critérios racionais e concretos de fundamentação, não devendo o julgador
pautar-se nos elementos intrínsecos do tipo, ou da estrutura do crime, tampouco em considerações
(morais) de ordem subjetiva.
III. O juízo de censurabilidade, no exame da circunstância judicial da culpabilidade, deve
ser exterior aos elementos do tipo e à estrutura fática do crime, não podendo, sob pena de bis in
idem, ser consideradas as mesmas considerações (de culpabilidade) que justificaram a condenação.
Não se deve confundir a culpabilidade como elemento do crime com a circunstância judicial do
mesmo nome, incidente apenas na fixação da pena.
IV. No trafico ilícito de drogas (Lei 11.343/2006 - art. 33) ou no crime de associação para
o tráfico (art. 35 - idem), o intuito de lucro constitui elemento do tipo, não podendo ser valorado
negativamente no exame do motivo como circunstância judicial.
V. A previsão do art. 40, VII da Lei 11.343/2006 não se aplica ao traficante que amealha
valores e realiza o próprio crime, senão àquele que, na logística organizacional, financia e custeia a
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prática do delito, podendo, adicionalmente, realizar a conduta do tipo. Do contrário, e como não
existe tráfico ilícito de drogas sem custeio (gratuito), ter-se-ia uma causa obrigatória de aumento,
ou mesmo uma qualificadora.
VI. Em face das disfunções do julgado, na análise das circunstâncias judiciais, fixando as
penas-base próximas à pena máxima de 10 (dez) anos, prevista para o crime da associação para o
tráfico ilícito de drogas, num evidente excesso punitivo, impõe-se a redução do quantitativo para
montante mais razoável, dada a necessidade de reprovação e prevenção do crime, acrescido de 1/3,
dada a existência de duas causas de aumento (Lei 11.343/2006 - art. 40, I e V).
VII. Provimento parcial da apelação. Redução das condenações. (ACR 000033653.2011.4.01.3201 / AM, Rel. Desembargador Federal Olindo Herculano de Menezes, Quarta
Turma, Unânime, e-DJF1 p.168 de 10/06/2014.)

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Gestão fraudulenta de instituição
financeira. Empréstimo irregular. Critérios de fixação da pena-base. Súmula 444/STJ.
EMENTA: Penal. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Gestão fraudulenta
de instituição financeira. Empréstimo irregular. Critérios de fixação da pena-base.
Súmula 444/STJ.
I. Ato de gestão consistente na concessão de empréstimo a terceiro, “ao arrepio das
normas internas do banco e sem garantias mínimas de recebimento”, se amolda ao crime de gestão
temerária, por se tratar de ato capaz de comprometer o patrimônio da instituição. A condenação,
nos termos do art. 4º da Lei 7.429/86, com base no conjunto da prova, credencia-se à confirmação,
ainda que com ajuste na dosimetria da pena.
II. A sentença levou em conta, na análise das circunstâncias judiciais para a fixação da
pena-base acima do mínino legal, antecedentes penais sem referência a condenações definitivas,
o que contraria a firme jurisprudência expressa na Súmula 444 - STJ. Além disso, fez referência a
lucro fácil, no item dos motivos, sem dar base empírica à afirmativa.
III. Em tais circunstâncias, aconselha-se, à vista da necessidade de reprovação e prevenção
do crime (art. 59 - CP), a redução da reprimenda ao mínimo legal, assim mantida como pena
definitiva, na ausência de circunstâncias legais e de causas especiais de aumento e/ou de redução.
IV. Apelação provida em parte. (ACR 0013527-64.1999.4.01.3500 / GO, Rel.
Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.62 de 11/06/2014.)

Descaminho. Valor do tributo incidente sobre as mercadorias apreendidas inferior a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aplicação do princípio da insignificância.
EMENTA: Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Descaminho (CP,
art. 334, ‘caput’ e § 1º, “c”), lei 10.522/2002. Valor do tributo incidente sobre as
mercadorias apreendidas inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aplicação do
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princípio da insignificância. Recurso improvido.
I. Quando do julgamento do HC 92438/PR, a Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, em sessão realizada no dia 19/08/2008, por unanimidade, concedeu a ordem para
determinar o trancamento de ação penal, instaurada pela suposta prática de crime previsto no
art. 334 do Código Penal, face à ausência de justa causa. Entendeu-se não ser admissível que uma
conduta fosse irrelevante no âmbito administrativo e não o fosse para o Direito Penal, que só deve
atuar quando extremamente necessário para a tutela do bem jurídico protegido.
II. No presente caso, o valor da mercadoria apreendida, de propriedade da apelada, foi
estimado em R$ 14.517,34 (quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos),
hipótese em que está caracterizado o desinteresse penal específico, à medida que aludido valor é
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
III. Atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, tendo
em vista que o valor da mercadoria não supera o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme
previsto na Portaria MF n. 75, de 22/03/2012, para fins de arquivamento de execução fiscal.
(Precedentes do egrégio STF).
IV. Recurso desprovido. (RSE 0017934-25.2013.4.01.3500 / GO, Rel. Desembargador
Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.68 de 11/06/2014.)

Direito Previdenciário
Amparo assistencial ao idoso. Requisito etário cumprido. Hipossuficiência. Exigência
de renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. Termo inicial.
Correção monetária. Juros de mora.
EMENTA: Previdenciário. Amparo assistencial ao idoso. Requisito etário cumprido.
Hipossuficiência. Exigência de renda per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário
mínimo. Termo inicial. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios.
Custas processuais.
I. O prévio protocolo de requerimento junto ao INSS é necessário à caracterização da
existência da lide. A postulação na via judicial - ainda que sem o exaurimento da via administrativa
- só se torna possível após a recusa ou demora na apreciação do pleito pelo INSS, ante a necessidade
de uma pretensão resistida a justificar o acesso à via judicial. Contestada a ação em seu mérito,
estabelece-se o conflito, fazendo surgir o interesse na propositura da demanda, em razão de sua
clara utilidade, suprindo-se a carência de ação dantes existente. No entanto, este TRF - 1ª Região
já firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não contestação pela Autarquia, a ausência
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de prévio requerimento administrativo não impede, em nenhuma dessas hipóteses, a apreciação do
pedido pelo Poder Judiciário. Portanto, curvo-me à decisão majoritária, ressalvando meu ponto de
vista pessoal.
II. O idoso tem direito ao benefício de amparo assistencial desde que comprovados os
pressupostos legais do art. 20 da Lei n. 8.742/93.
III. Não obstante ter o Supremo Tribunal Federal declarado a constitucionalidade da
exigência da renda mínima per capita de ¼ do salário mínimo (ADIn 1232/DF), deve ela ser
considerada como um parâmetro para a aferição da necessidade, não impedindo que outros
fatores sejam utilizados para comprovar a carência de condições de sobrevivência digna, como tem
reiteradamente decidido o Eg. STJ. Precedentes.
IV. Por aplicação analógica do art. 49, II, da Lei 8.213/91, o benefício em análise deve ser
concedido desde a data do requerimento administrativo. Na sua ausência, deve ser considerada a
data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp-1.057.704) e desta
Corte (REO-0020830-26.2007.4.01.9199). Na hipótese de o benefício de amparo assistencial ter
sido suspenso indevidamente pelo INSS, o termo a quo deve ser a data em que houve a cessação
indevida. Entretanto, no caso de ser determinada pelo juízo a quo a implantação em data diferente,
prejudicial à parte autora, e não havendo recurso desta contra essa decisão, neste momento
processual, onde se julga recurso voluntário de uma, ou de ambas as partes, ou, ainda, a remessa
oficial, não é possível a reforma com prejuízo - reformatio in pejus -, ausente argumentação nesse
sentido, devendo ser mantido o termo inicial fixado na sentença.
V. A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as parcelas atrasadas, nas
ações condenatórias, tanto em sede previdenciária quanto na seara administrativa, sendo o devedor
a Fazenda Pública, devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal ora em
vigor.
VI. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de
custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de
justiça. A isenção se repete nos Estados onde houver Lei estadual assim prescrevendo.
VII. A determinação de que o pagamento das parcelas vencidas seja feito de uma só vez é
cabível apenas se não for ultrapassado o valor máximo previsto no caput do art. 128 da Lei 8.213/91,
c/c o § 1º do art. 17 da Lei 10.259/2001, e no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, que, a partir
da alteração feita pela Emenda Constitucional nº. 30/2000, dispensou as “obrigações de pequeno
valor” de expedição de precatório e determinou que o pagamento das parcelas vencidas seja efetuado
em até sessenta dias “após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da
expedição de precatório” (art. 128, caput da Lei 8.213/91).
VIII. Em atendimento ao disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, os
Honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) incidentes apenas
sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do eg. STJ. Em
caso de acórdão que reforme a sentença de improcedência, devem eles ser fixados no percentual de
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10% (dez por cento) incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até o proferimento do acórdão,
nos termos da Súmula 76 do TRF4. Em todo caso, serão sempre limitados ao valor constante na
sentença, sob pena de reformatio in pejus, em não havendo recurso da parte autora.
IX. Apelação do INSS a que se nega provimento.
X. Remessa oficial que se dá parcial provimento para, mantendo a sentença que concedeu
o amparo assistencial, a partir da data do requerimento na via administrativa, fixar o pagamento dos
juros e correção monetária conforme fundamentação. (AC 0058377-90.2013.4.01.9199 / MG,
Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Primeira Turma, Unânime, e-DJF1 p.299 de 09/06/2014.)

Direito Processual Civil
FGTS. Honorários de advogado. Retenção de verba contratual. Contrato entre
particulares. Necessidade de ação própria. Formalização de acordo com a LC 110/2001.
Ausência de levantamento dos valores creditados. Indenização por danos morais e
materiais. Descabimento. Litisconsórcio necessário. Falta de interesse recursal.
EMENTA: Processual Civil. FGTS. Honorários de advogado. Retenção de verba
contratual. Contrato entre particulares. Necessidade de ação própria. Formalização de
acordo com base na LC 110/2001. Ausência de levantamento dos valores creditados.
Indenização por danos morais e materiais. Descabimento. Litisconsórcio necessário.
Falta de interesse recursal.
I. Falta à apelante interesse recursal quanto ao litisconsórcio necessário, porquanto a Caixa
Econômica Federal já consta do polo passivo, tendo, inclusive, apresentado contestação.
II. Indeferiu-se a inicial quanto à “cobrança de honorários contratuais, extinguindo o
processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 291, II, e 295, parágrafo único, IV, do
CPC”, e julgou-se “improcedente o pedido consistente na condenação da CEF no pagamento de
danos morais e materiais”.
III. Pretende a autora cobrar honorários contratuais decorrentes do ajuizamento de ação
visando recomposição de contas vinculadas do FGTS, tendo os autores daquela demanda aderido
ao acordo previsto na Lei Complementar n. 110/2001 (Termo de Adesão).
IV. Na ação que originou tal cobrança, não houve pretensão de levantamento de saldo
do FGTS após a atualização monetária, o que, por si só, inviabiliza a presente pretensão, conforme
entendimento do STJ: “I - Essa Eg. Primeira Turma já exarou entendimento no sentido da
impossibilidade de aplicação da regra contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto
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da Ordem dos Advogados do Brasil) nas ações em que se pleiteava pela aplicação de expurgos
inflacionários às contas vinculadas ao FGTS, considerando que nelas inexistirá o levantamento
dos valores creditados, tendo-se objetivado apenas o reconhecimento de uma obrigação de fazer.
Precedente: REsp nº 560.393/PR, Relª Minª ELIANA CALMON, DJ de 19.09.2005. II - ‘Somente
seria possível a execução em separado pelo advogado dos valores a ele devidos se os valores referentes
ao FGTS também pudessem ser levantados pelos fundistas, com fundamento em previsão legal.
Entender em sentido contrário importaria criar uma hipótese incidente de movimentação da conta
vinculada do FGTS, ainda indisponível para o titular da conta’ (REsp nº 669.848/AL, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 02.05.2006)” (REsp 835.668/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, 1ª Turma, DJ de 28/09/2006).
V. Entendeu esta Corte que “a litigiosidade do direito reclamado pelo nobre causídico
agravante exige provimento jurisdicional a ser conferido pelo Juiz Estadual competente, em ação
própria, pois o artigo 22, § 4º da Lei 8.906/94, nas causas de competência da justiça federal, somente
pode ser aplicado quando inexistente lide, pois, ao contrário, o pleito esbarra-se na incompetência
absoluta da Justiça Federal em razão das partes em litígio (CF, art. 109, I)” (AG 004897629.2007.4.01.0000/GO, Rel. Juíza Federal Convocada Rosimayre Gonçalves de Carvalho, 4ª
Turma, e-DJF1 de 12/03/2008).
VI. Também julgou este Tribunal: “A autorização judicial para o destaque dos honorários
advocatícios no precatório a ser expedido exige a análise, de forma perfunctória, de questões que
envolvam a validade e eficácia do contrato de prestação de serviços advocatícios no próprio processo
para o qual foram contratados”; “Inaceitável se afigura a pretensão de destaque de honorários
advocatícios fixados em contrato firmado após o início do feito executivo e após o julgamento dos
embargos opostos, quando reste, apenas, a providência de expedição do competente precatório”
(AG 0057833-64.2007.4.01.0000/DF, Rel. Juíza Federal Convocada Simone dos Santos Lemos
Fernandes, 1ª Turma, e-DJF1 de 25/11/2008).
VII. Conforme decidiu esta Turma, “não pode o juiz intervir em ajuste estabelecido entre
particulares, sendo-lhe vedado compelir a parte inadimplente a pagar importância correspondente
aos honorários de advogado, devendo a questão ser discutida entre as partes que figuram no respectivo
contrato, por meio de ação própria, perante o juízo estadual” (AGA 0000755-54.2003.4.01.0000/
RO, Rel. Juiz Federal Convocado Jamil Rosa de Jesus, DJ de 25/11/2003).
VIII. Não fazendo jus a autora à pretendida retenção dos honorários contratuais nesta
ação, não há falar também em indenização por supostos danos morais e materiais.
IX. Apelação a que se nega provimento. (AC 0004313-41.2007.4.01.3800 / MG,
Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, Unânime, e-DJF1 p.79 de
11/06/2014.)
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Execução fiscal. Contribuição previdenciária. Natureza tributária. Sujeição ao
regime jurídico-tributário. Indisponibilidade dos bens. Esgotamento de diligências
necessárias à localização de bens passíveis de penhora. Exigência.
EMENTA: Processual Civil. Tributário. Execução fiscal. Contribuição previdenciária.
Natureza tributária. Sujeição ao regime jurídico-tributário. Art. 620 do CPC.
Indisponibilidade dos bens. Art. 185-A do CTN. Esgotamento de diligências necessárias
à localização de bens passíveis de penhora. Exigência.
I. O entendimento acerca da natureza jurídica das contribuições sociais está cristalizado no
âmbito da Suprema Corte no sentido de que as contribuições, inclusive as destinadas à Seguridade
Social, têm natureza tributária e se sujeitam ao regime jurídico-tributário (RE 556664/RS, Rel.
Min. Gilmar Mendes, STF, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2008).
II. A execução deve realizar-se pelo modo menos gravoso à parte executada (CPC, art.
620). A indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN é medida excepcional
de acautelar e efetivar os atos executivos e é óbice genérico à disposição de patrimônio pelo devedor.
Como tal é medida extrema e somente pode ser deferida mediante comprovação de esgotamento
de diligências pelo credor ou pelo Juízo na busca de bens penhoráveis. Precedentes deste Tribunal
e do STJ.
III. Não demonstrados os esforços da parte exequente em diligenciar a localização de
outros bens passíveis de penhora, a fim de garantir a dívida exequenda, correta a decisão agravada
que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do devedor (art. 185-A do CTN).
IV. Agravo de instrumento desprovido. (AG 0063616-27.2013.4.01.0000 / MG, Rel.
Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (convocado), Oitava Turma, Unânime, e-DJF1 p.784 de
13/06/2014.)

Conflito negativo de competência. Ação ordinária. Competência territorial.
Declinação de ofício. Impossibilidade. Nova vara federal. Redistribuição de feitos.
Resolução TRF/1ª Região 600-17/2005.
EMENTA: Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação ordinária.
Competência territorial. Declinação de ofício. Impossibilidade. Nova vara federal.
Redistribuição de feitos. Resolução TRF/1ª Região 600-17/2005. Inaplicabilidade ao
caso.
I. Não há que se falar em competência absoluta do Juízo em razão da Resolução TRF/1ª
Região 600-17/2005, pois a situação da causa não se subsume aos termos da aludida resolução, uma
vez que não se trata de redistribuição de processos em face da criação de vara federal no interior do
Estado.
II. Se proposta a ação quando já instalada a nova vara, não pode o Juiz, de ofício, declinar
da competência, por se tratar de competência territorial. Precedentes desta Corte: CC 0046816-
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55.2012.4.01.0000/PI, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Terceira Seção,
e-DJF1 p.28, de 25/10/2012; CC 0074727-13.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal
Daniel Paes Ribeiro, Terceira Seção, e-DJF1, p.25, de 10/04/2012; CC 2008.01.00.015759-0/MG,
Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Conv. Juiz Federal Marcelo Velasco Albernaz,
Terceira Seção, e-DJF1, p.14, de 14/07/2008.
III. No caso, a ação foi ajuizada depois da instalação da Subseção de Rondonópolis (MT).
IV. Dispõe o art. 109, § 2º, da Constituição Federal de 1988, que as causas intentadas
contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela
onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou,
ainda, no Distrito Federal.
V. Ajuizada, porém, a demanda em local diverso daquele do domicílio do autor, como no
caso, o seu deslocamento depende de prévia argüição, mediante competente exceção, nos termos
do art. 112 do CPC. Nesses termos: CC 0003228-61.2013.4.01.0000 / MG, Rel. Desembargador
Federal Souza Prudente, Rel. Conv. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, Terceira Seção,
e-DJF1 p.13 de 23/07/2013.
VI. A competência fixada em razão do foro de eleição, sendo de natureza territorial e,
portanto, relativa, não pode ser declinada de ofício. Súmula 33, do STJ.
VII. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do
Estado do Mato Grosso, ora suscitado. (CC 0008607-46.2014.4.01.0000 / MT, Rel. Desembargador
Federal Kassio Nunes Marques, Terceira Seção, Unânime, e-DJF1 p.19 de 11/06/2014.)

Embargos à execução fiscal. Contribuições do FGTS. Falta de recolhimento.
Pagamento direto aos empregados. Acordos homologados na Justiça do Trabalho não
deduzidos na execução. Apresentação somente nos embargos. Prova pericial.
EMENTA: Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Contribuições do FGTS.
Falta de recolhimento. Pagamento direto aos empregados. Acordos homologados na
Justiça do Trabalho não deduzidos na execução. Apresentação somente nos embargos.
Prova pericial. Honorários sucumbenciais. Manutenção.
I. Os débitos executados tiveram origem na falta de recolhimento de contribuições do
FGTS, conforme auto de infração expedido em 31/10/2000.
II. Os acordos realizados na Justiça do Trabalho foram homologados entre 27/01/1999 e
08/03/2007, tendo estes embargos sido ajuizados em 14/09/2004.
III. A Certidão de Dívida Inscrita foi emitida em 18/03/2004, tendo o Mandado de
Citação, Penhora e Avaliação sido expedido em 05/07/2004, enquanto a inicial da execução e o
Demonstrativo do Débito Atualizado datam de 30/04/2004.
IV. Desinfluente a alegação de demora na apresentação das atas em que homologadas as
transações, porquanto à época da execução os valores referentes às contribuições em aberto ainda
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estavam em discussão na Justiça Trabalhista.
V. Em 16/09/2005, esclareceu a embargante: após apresentar “os Embargos, em
setembro/04, efetuou perante a justiça do trabalho vários pagamentos de FGTS de empregados
demitidos e que se encontram na relação referente ao objeto da ação, não mais devendo a tal título”.
VI. Diz o laudo pericial: “SEXTO QUESITO: Pode o Sr. Perito informar se após o
ingresso da execução foi pago aos empregados na Justiça do Trabalho o FGTS? Em caso positivo,
pode informar quais os valores pagos a cada um? Resposta: Sim, foram pagos 121 (cento e vinte e
um) funcionários demitidos da empresa conforme relação (...). SÉTIMO QUESITO: Pode o Sr.
Perito informar se estes empregados que receberam o FGTS na Justiça do Trabalho estão incluídos
na execução? Resposta: Afirmativo. Em análise ao processo, este Perito informa que estes empregados
estão na relação de execução conforme folhas 24 a 28 deste processo. OITAVO QUESITO: Pode
informar se os valores pagos destes empregados foram compensados nos valores da execução?
Resposta: Negativo. A execução da dívida foi executada pelo total”.
VII. Não se sustenta a alegação de que “o débito inscrito na dívida ativa somente não
contemplou os pagamentos feitos diretamente aos empregados da apelada porque ela sonegou estas
informações da fiscalização, somente o fazendo quando da interposição dos embargos”. Correta,
assim, a condenação da CEF em honorários sucumbenciais.
VIII. Apelação a que se nega provimento. (AC 0001434-59.2006.4.01.3812 / MG,
Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma, Unânime, e-DJF1 p.79 de
11/06/2014.)

Contrato de crédito fixo. Título Executivo Extrajudicial. Inaplicabilidade da Súmula
233 do Superior Tribunal de Justiça.
EMENTA: Processo Civil. Execução. Contrato de crédito fixo. Título Executivo
Extrajudicial. Inaplicabilidade da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.
I. O contrato de crédito fixo em que o valor contratado se mostra certo e determinado de
modo que a evolução da dívida pode ser aferida a partir de simples cálculo matemático, possui força
executiva e guarda a necessária liquidez e certeza exigidas pelas normas processuais.
II. Na espécie, o Contrato de Empréstimo/Financiamento à Pessoa Jurídica assinado pelo
devedor e duas testemunhas dispondo sobre empréstimo com valor certo a ser adimplido mediante
prestações determinadas e sucessivas de acordo com os encargos preestabelecidos, vinculado a
nota promissória e acompanhado de demonstrativo do valor da dívida, constitui título executivo
extrajudicial e preenche os requisitos dos arts. 585, II, e 586, do Código de Processo Civil.
III. Vale lembrar que “Não se aplica a Súmula 233?STJ ao contrato de abertura de crédito
fixo. Isso porque ele se diferencia do contrato de crédito rotativo, o qual apenas representa a abertura
de limite de crédito a ser utilizado ou não pelo correntista, sem, inclusive, definição do quantum
a ser usado. No contrato de crédito fixo, ainda que o valor seja depositado em conta corrente, há
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definição no contrato de um valor líquido e certo a ser emprestado ao mutuário, com definição dos
encargos de correção e remuneração da dívida.” (STJ - voto condutor do AgRg no REsp 1233423/
SP, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão).
IV. Apelação da CEF a que se dá provimento para desconstituir a sentença que extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o contrato de empréstimo não constitui
título executivo extrajudicial. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (AC
0001849-29.2007.4.01.3805 / MG, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta
Turma, Unânime, e-DJF1 p.200 de 10/06/2014.)

Direito Processual Penal
Sentença homologatória de transação penal exarada por juízo deprecado. Carta
precatória cumprida nos exatos termos do seu objeto. Pedido do acusado para
modificar as condições da transação penal. Não configuração de desistência.
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Sentença homologatória de transação
penal exarada por juízo deprecado. Carta precatória cumprida nos exatos termos do
seu objeto. Pedido do acusado para modificar as condições da transação penal.
I. Ao paciente foi oferecida proposta de transação penal, homologada pelo juízo
deprecado, em face do delito descrito no art. 70 da Lei 4.117/1962, cuja pena máxima é de 2 anos
de detenção. Antes do cumprimento das condições da transação penal, peticionou requerendo as
modificações das condições, o que foi entendido pelo juízo deprecante, de forma prematura, como
recusa à proposta oferecida pelo Ministério Público Federal; e, ainda, que o juízo deprecado era
incompetente para homologar a anterior oferta de transação penal.
II. Segundo o art. 202 - CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (art. 3º CPP), a carta precatória deve conter a menção ao ato processual que constitui o objeto, devendo o
juiz deprecado apenas cumprir a providência solicitada.
III. A sentença homologatória da transação penal, proferida pelo juízo deprecado, atendeu
precisamente ao objeto da carta precatória, sem inovação ou modificação, atendendo ao disposto
no art. 76 da Lei 9.099/1995, o que não pode ser desconsiderado pelo juízo deprecante, sob o
fundamento de o ato homologatório ter sido proferido por juízo incompetente.
IV. O simples pedido de modificação, pelo acusado, das condições estabelecidas na
transação penal, por si só, não configura desistência dos termos propostos na transação, incumbindo
ao juízo, pura e simplesmente, examinar o pedido e decidir. A retomada da ação penal, em tal
hipótese, configura constrangimento ilegal.
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V. Concessão da ordem de habeas corpus. (HC 0011603-17.2014.4.01.0000 / MA, Rel.
Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.69 de 11/06/2014.)

Habeas Corpus. Depósito judicial do tributo para garantia do juízo cível. Extinção da
punibilidade. Inviabilidade de trancamento da ação penal.
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Depósito judicial do tributo para
garantia do juízo cível. Extinção da punibilidade. Inviabilidade de trancamento da
ação penal.
I. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é autorizada na
evidência de uma situação de excepcionalidade, vista como “a manifesta atipicidade da conduta, a
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas” (STF - HC 110698).
II. A extinção da punibilidade, na sonegação fiscal, somente se dá com o pagamento do
débito tributário, ou a suspensão da pretensão punitiva, pelo parcelamento do débito tributário,
não se prestando para trancar a ação penal nem mesmo suspendê-la, o depósito e a penhora judicial
para fins de garantia do juízo da execução fiscal.
III. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 0058655-43.2013.4.01.0000 / PI, Rel.
Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.67 de 11/06/2014.)

Direito Tributário
Contribuição previdenciária (Funrural). Produtor rural. Receita bruta da
comercialização da produção rural. Prescrição. Declaração pelo STF da inexigibilidade
da exação.
EMENTA: Processual Civil. Tributário. Contribuição previdenciária (Funrural).
Ilegitimidade do INSS. Produtor rural. Receita bruta da comercialização da produção
rural. Prescrição. Declaração pelo STF da inexigibilidade da exação.
I. Com a edição da Lei 11.457/2007, a União passou a responder pela dívida a que foi
condenado o INSS, responsável originário pela arrecadação e, nesta condição, a União (Fazenda
Nacional) possui, exclusivamente, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 566.621/RS, sob o regime
de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05,
considerando “válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.
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III. A repetição dos valores recolhidos deve observar a data do ajuizamento da ação. Para as
ações ajuizadas até 08/06/2005, segue a tese dos cinco mais cinco, limitado o prazo prescricional a 5
(cinco) anos após 09/06/2005. Para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional
de 5 anos deve ser contado do recolhimento indevido, o que é o caso dos autos.
IV. O STF consolidou entendimento quanto à inconstitucionalidade da incidência
tributária sobre a comercialização da produção rural do produtor pessoa física (Lei 8.212/91 com
a redação dada pela Lei 9.527/97), uma vez que a respectiva incidência sobre a comercialização de
produtos agrícolas pelo produtor rural, pessoa natural, configura bitributação, ofensa ao princípio
da isonomia e criação de nova fonte de custeio sem lei complementar.
V. Esta Corte pelas 7ª e 8ª Turmas tem estendido a interpretação à alteração feita pela Lei
10.256/2001, editada após a Emenda à Constituição n. 20/98.
VI. Reconhecida a inconstitucionalidade das Leis 8.540/1992 e 9.528/97, não se verifica,
evidentemente, a repristinação, de modo a legitimar a exigência da mencionada contribuição sobre
a “folha de salários” com base na Lei n. 8.212/1991 (Lei de Introdução ao Código Civil: “a lei
revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”).
VII. Vencida a União quanto ao pedido principal (inexigibilidade da contribuição
previdenciária), deve ela ser condenada ao pagamento das custas processuais, em ressarcimento,
e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos
parâmetros do § 4º do art. 20 do CPC e em consonância com a jurisprudência da Turma (AC
0005337-08.2010.4.01.3701/MA, Rel. Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (Conv.), 02/05/2014
e-DJF1 P. 637).
VIII. Apelação do INSS provida para excluí-lo da lide, em face de sua ilegitimidade
passiva ad causam.
IX. Apelação da parte autora provida, em parte, para reconhecer a inexigibilidade da
contribuição previdenciária e o direito à restituição do indébito, bem como para arbitrar a verba
honorária nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.
X. Apelação da União e remessa oficial providas, em parte, a fim de aplicar a prescrição
quinquenal para a repetição do indébito. (AC 0006390-09.2010.4.01.3803 / MG, Rel. Juiz
Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (convocado), Oitava Turma, Unânime, e-DJF1 p.757
de 13/06/2014.)

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Inconstitucionalidade
do § 1º do artigo 3º da lei 9.718/1998. Prescrição qüinqüenal. LC 118/05. STF: RE
566.621/RS (Repercussão Geral). Juízo de retratação. Alteração.
EMENTA: Tributário. Constitucional. Procedimento ordinário. Prescrição.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da lei 9.718/1998. Prescrição qüinqüenal.
LC 118/05. STF: RE 566.621/RS (Repercussão Geral). Juízo de retratação. Alteração.
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I. Reexame, em juízo de retratação, da apelação e da remessa oficial, tendo em vista a tese
sufragada no acórdão recorrido estar, parcialmente, em discordância com o entendimento do STF,
consolidado no recurso representativo da controvérsia, bem como pelo fato de a presente ação ter
sido ajuizada após a data de vigência da LC 118/2005.
II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 566.621/RS, sob o regime de
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC 118/05,
e considerou “válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”. Matéria de ordem
pública. No caso dos autos a ação foi ajuizada em 28/07/2006. Estão, portanto, prescritos os créditos
anteriores a 28/07/2001.
III. Em juízo de retratação, dar parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional
e à remessa oficial para declarar prescritos os créditos anteriores a 28/07/2001. (AC 002285143.2006.4.01.3400 / DF, Rel. Juiz Federal Alexandre Buck Medrado Sampaio (convocado), Oitava
Turma, Unânime, e-DJF1 p.734 de 13/06/2014.)
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