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Direito Administrativo
Ação de improbidade administrativa. Servidor em gozo de licença sem remuneração
para tratar de interesses particulares. Servidor aposentado. Receita Federal do Brasil.
Enriquecimento ilícito. Dolo. Comprovação. Ato ímprobo. Existência.
EMENTA: Administrativo e Processual Civil. Ação de improbidade administrativa.
Lei 8.429/92. Servidores públicos. Receita Federal do Brasil. Enriquecimento ilícito.
Dolo. Comprovação. Ato ímprobo. Existência. Sentença reformada.
I. O conjunto probatório juntado aos autos certifica a ocorrência dos fatos, que não foram
negados em momento algum pelos Réus, ora Recorridos.
II. O servidor em gozo de licença sem remuneração para tratar de interesses particulares
está sujeito às disposições do art. 9º e do art. 11, da Lei 11.429/92, bem assim o servidor aposentado,
sócio do primeiro, se sujeita às mesmas restrições no caso concreto, haja vista o que preconiza o art.
3º, da Lei 8.429/92.
III. É inegável que por meio da assessoria tributária os servidores/apelados fizeram
fortuna, conforme se constata pela acentuada evolução patrimonial de ambos, fato este devidamente
comprovado nos autos e confirmado pelos próprios Recorridos.
IV. In casu, não há como ilidir a aplicação da moldura normativa em relação a parte ré,
que se valeu do conhecimento e das informações obtidas no desempenho de seu cargo, bem assim
do prestígio de que dispunha à época na Receita Federal do Brasil e assinou contrato de prestação
de serviços com a empresa privada contra os interesses de seu órgão de lotação, Receita Federal do
Brasil.
V. Caracterizado o enriquecimento ilícito, pois não há justificativa ética ou legal para o
proveito econômico auferido. Os ganhos do agente público não decorreram do exercício de sua
atividade laborativa (“efeito imediato do vínculo funcional”), tampouco advieram das posições
jurídicas favoráveis correlatas à sua atividade (“efeito mediato do vínculo funcional”).
VI. O dolo está demonstrado, porquanto não é crível, pela formação e experiência
profissional do réu, que desconhecesse a existência do conflito de interesses. A participação na
empresa de consultoria e o recebimento dos honorários da consultoria à empresa Brasil Telecom S/A
demonstram suficientemente a intenção de atuar em favor dessa empresa em processo na Receita
Federal.
VII. A conduta descrita e provada é absolutamente incompatível com a legalidade e a
moralidade administrativa e atrai a incidência do art. 9°, inc. VIII, da Lei 8.429/92, tendo em vista
a presença dos requisitos, objetivo e subjetivo.
VIII. As sanções devem ser razoáveis e proporcionais ao ato de improbidade, as quais não
devem ser aplicadas, indistintamente, de maneira cumulativa. O julgador deve levar em consideração
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a gravidade do fato, considerando a natureza do cargo, as responsabilidades do agente, o elemento
subjetivo, a forma de atuação e os reflexos do comportamento ímprobo na sociedade.
IX. O proveito patrimonial obtido ilegitimamente pelos Recorridos (Réus) deve ser
considerado em seu valor histórico, tendo em vista que o resultado da assessoria tributária, qualquer
que seja, não pode ser considerado como dano ao erário, na medida em que decorre da aplicação
da legislação tributária.
X. Os réus cuidam-se de agentes experientes e altamente preparados, com profundos
conhecimentos adquiridos no exercício do cargo; há inúmeros contratos da mesma espécie por
longo período, a demonstrar plena consciência dos ilícitos e a intensa má-fé no tratamento das
questões públicas.
XI. Afigura-se proporcional e adequado a cominação da: I - perda do valor histórico,
sendo metade do valor para cada Recorrido; II - suspensão dos direitos políticos pelo prazo legal
mínimo de oito anos; e III - perda do cargo de auditor fiscal em relação a Sandro Martins Silva.
Não é cabível esta sanção em relação a Paulo Baltazar Carneiro, dada sua condição de auditor fiscal
aposentado sem exercício de cargo em comissão na época da conduta questionada nesta ação.
XII. Despicienda a aplicação da multa civil, porquanto essa sanção se aplica na hipótese
do art. 9º, da Lei 8.429/92, quando o ato é praticado dissimuladamente.
XIII. A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos
fiscais ou creditícios, prevista, também, no art. 12, inc. I, da Lei 8.429/92, guarda pertinência com a
conduta ora questionada, haja vista que a empresa mantinha vínculos contratuais privados, motivo
por que, também, não se aplica no caso concreto.
XIV. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a parte ré, condenada em sede
de ação por improbidade administrativa, responde pelos honorários de advogado, aplicando-se
subsidiariamente o artigo 20, § 4º, do CPC.
XV. Apelação do MPF a que se dá provimento para, reformando in totum a sentença,
condenar os Recorridos pela prática de atos de improbidade administrativa tipificada no art. 9º,
VIII, da Lei 8.429/92, bem como para lhes cominar as seguintes sanções, nos termos do art. 12,
I, da Lei 8.429/92: I - a perda do valor histórico de R$ 881.255,00 (oitocentos e oitenta e um mil
duzentos e cinqüenta e cinco reais), sendo metade deste valor para cada Recorrido, atualizados
(juros de mora e correção monetária) conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir da
citação; II - a suspensão dos direitos políticos pelo prazo legal mínimo de oito anos; e III - a perda
do cargo de auditor fiscal, tão somente em relação ao recorrido Sandro Martins Silva, bem como
ao pagamento da verba honorária. (AC 0032285-22.2007.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador
Federal Ney Bello, Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 p.353 de 22/08/2014.)
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Servidor público. Processo disciplinar. Termo inicial do prazo prescricional. Inequívoco
conhecimento dos fatos pela Administração. Impossibilidade de aplicação do prazo
prescricional previsto no Código Penal Brasileiro, por ter sido reconhecida, também
na esfera penal, a prescrição. Aplicação do prazo qüinqüenal previsto na legislação
administrativa. Transcurso de mais de cinco anos. Prescrição da pretensão punitiva.
EMENTA: Administrativo e Processual Civil. Servidor público. Mandado de
Segurança. Processo disciplinar. Termo inicial do prazo prescricional. Inequívoco
conhecimento dos fatos pela Administração. Impossibilidade de aplicação do prazo
prescricional previsto no Código Penal Brasileiro, por ter sido reconhecida, também
na esfera penal, a prescrição. Aplicação do prazo qüinqüenal previsto na legislação
administrativa (art. 142 da lei 8.112/90). Transcurso de mais de cinco anos. Prescrição
da pretensão punitiva. Sentença confirmada.
I. O art. 142, I, da Lei 8.112/90 prevê, quanto às infrações puníveis com a pena de demissão,
o prazo de 5 (cinco) anos para o Poder Público exercer o jus puniendi na seara administrativa.
II. O referido lapso temporal “começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
pela autoridade”, assim considerada, para os efeitos dessa orientação, somente quem estiver
investido de poder decisório na estrutura administrativa, ou seja, o integrante da hierarquia superior
da Administração Pública.” (MS 14.159/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira
Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 10/2/2012) - grifos acrescidos.
III. A teor do que dispõe o § 3º da Lei nº 8.112/90, “a abertura de sindicância ou a
instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por
autoridade competente.” O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo legal,
consagrou o entendimento de que “a interrupção prevista no §3º do art. 142 da Lei 8.112, de
11 de dezembro de 1990, cessa uma vez ultrapassado o período de 140 dias alusivos à conclusão
do processo disciplinar e à imposição da pena - artigos 152 e 167 da referida Lei - voltando a ter
curso, na integralidade, o prazo prescricional” (STF, RMS 23436, Relator Min. Marco Aurélio, DJ
15/10/1999).
IV. A interrupção do prazo prescricional, relativamente ao mesmo fato, só ocorre uma
vez, de sorte que a designação de nova Comissão Processante não tem o condão de interromper,
novamente, prazo que já fora interrompido.
V. No caso, restou configurada a prescrição, pois a autoridade competente teve ciência do
ato supostamente infracional no ano de 2002 e, somente no ano de 2009, foi instaurado processo
administrativo disciplinar em face do impetrante.
VI. De outro lado, ainda que se considerasse a norma inserta no art. 142, §2º, da Lei
8.112/90, segundo a qual “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações
disciplinares capituladas também como crime”, mesmo assim, se verifica ter ocorrido a prescrição.
VII. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do
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prazo previsto na lei penal exige a existência de apuração criminal da conduta (MS 14.336/DF,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 17/10/2012).
No caso, em que pese o nome do impetrante tenha sido veiculado em denúncia oferecida pelo
Ministério Público (autos 19556-56.2010.4.01.3400, distribuída para 12ª Vara Federal), no
referido processo foi reconhecida a extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, considerada a pena a ser concretizada em eventual sentença penal condenatória
e, segundo o próprio Ministério Público Federal, em manifestação ofertada naqueles autos, teria
ocorrido, inclusive, a chamada prescrição em perspectiva.
VIII. Correta a sentença ora recorrida que reconheceu a prescrição também na esfera
administrativa, seja porque já transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o conhecimento do fato pela
autoridade competente e a instauração do processo administrativo disciplinar contra o impetrante,
seja porque, ainda que se considerasse o disposto no art. 142, § 2º, da Lei 8.112/90, não se poderia,
também sob essa ótica, recusar o transcurso do prazo prescricional.
IX. Tendo sido declarada a extinção do prazo para a persecução penal na própria esfera
criminal, configuraria verdadeiro absurdo lógico considerar um prazo de natureza penal, já
reconhecidamente prescrito, para processar o servidor na esfera administrativa.
X. Em outros termos: se o prazo de natureza penal, que serviu de base a uma eventual
persecução administrativa, já foi reconhecidamente extinto na própria esfera penal, inclusive em
termos abstratos, não teria qualquer sentido, tendo sido também ultrapassado o prazo previsto na
lei estatutária de 5 (cinco) anos, valer-se a Administração Pública do prazo de natureza penal, já
extinto, inclusive, na esfera criminal.
XI. Apelação e remessa oficial desprovidas. (AMS 0031590-97.2009.4.01.3400 / DF, Rel.
Desembargador Federal Néviton Guedes, Primeira Turma, Unânime, e-DJF1 p.55 de 18/08/2014.)

Contrato de Financiamento Estudantil. Fies. Idoneidade cadastral do estudante.
Desnecessidade. Obrigatoriedade apenas em relação ao fiador. Alteração legislativa.
EMENTA: Administrativo. Contrato de Financiamento Estudantil. Fies. Idoneidade
cadastral do estudante. Desnecessidade. Obrigatoriedade apenas em relação ao
fiador. Alteração legislativa. Sentença reformada em parte.
I. Nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida
contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações
de direito público. Possuindo a Caixa Econômica Federal natureza jurídica de empresa pública
federal, não há razão para submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo o não
conhecimento da remessa oficial medida que se impõe.
II. A Lei nº 12.801/2013 conferiu nova redação ao inciso VII do art. 5º da Lei nº
10.260/2001 e afastou a necessidade de comprovação de idoneidade cadastral do estudante para fins
de assinatura de contrato de financiamento com recursos do FIES, mantendo-a apenas em relação
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ao(s) fiador(es), devendo ser mitigada essa exigência ainda que em relação aos processos anteriores à
sua vigência, na medida em que o contrato de financiamento pode ser garantido por fiador idôneo.
III. Constando da parte dispositiva da sentença recorrida determinação no sentido de se
afastar “in totum” a exigência de comprovação de idoneidade cadastral para fins de assinatura de
contrato de financiamento com recursos do FIES, sem diferenciar se referente ao estudante ou ao
fiador, deve ser acolhido em parte o recurso interposto pela CEF a fim de que tal conclusão se refira
apenas ao estudante beneficiário do respectivo contrato.
IV. Remessa oficial de que não se conhece e recurso de apelação a que se dá parcial
provimento (item III). (AC 0042754-63.2012.4.01.3300 / BA, Rel. Juíza Federal Hind Ghassan
Kayath (convocada), Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.477 de 18/08/2014.)

Servidor público. GDPOST- Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência,
da Saúde e do Trabalho. Extensão a inativos. Possibilidade. Compensação.
EMENTA: Administrativo. Constitucional. Servidor público. Preliminares. Rejeitadas.
GDPOST- Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do
Trabalho. Extensão a inativos. Possibilidade. Compensação. Correção monetária.
Honorários advocatícios.
I. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, em razão da possibilidade de se extrair do seu
contexto os limites objetivos da pretensão deduzida pelos autores, servidores inativos e pensionistas,
que consiste na percepção de gratificação na mesma pontuação conferida aos servidores da ativa.
II. Registre-se, que a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido se confunde com
o mérito da lide e será com ele analisada.
III. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no bojo do RE 631880/CE (DFe
31.08.2011), reconhecendo a repercussão geral da matéria constitucional ali contida, aplicou à
GDPST o entendimento já sedimentado quanto à GDATA e à GDASST, assentando o caráter
genérico daquela gratificação.
IV. A Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho
- GDPST foi instituída pela Lei n.º 11.355/2006, com redação dada pela Lei 11.784/2008, em
substituição à GDASST, a partir de 1º de março de 2008, no patamar de 80 pontos aos servidores
ativos, percebidos tão somente pela atividade exercida, razão pela qual os aposentados e pensionistas
fazem jus a esta gratificação em igual porcentagem até que sejam efetivadas as avaliações que
considerem as condições específicas de exercício profissional.
V. A partir do início dos efeitos financeiros do resultado do ciclo de avaliação institucional
e individual, em face do plano de metas institucionais específicos para o Ministério da Saúde,
poderá a parte autora receber a gratificação em percentual diferenciado, vez que será, a partir daí,
e somente daí, estabelecida a natureza de vantagem pro labore faciendo, não podendo o Poder
Judiciário criar um novo parâmetro para os inativos e pensionistas.
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VI. Saliente-se que deverão ser compensados os valores eventualmente já pagos aos autores
na esfera administrativa, sob o mesmo título.
VII. Correção monetária nos termos do MCCJF (resolução 267/2013). Mantido, no
entanto, os índices arbitrados em sentença em respeito ao postulado do no reformatio in pejus.
VIII. Quanto aos honorários advocatícios, afigura-se razoável e legal que os mesmos sejam
mantidos conforme fixados na sentença recorrida - 5% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 20 do CPC.
IX. Apelações desprovidas. Critério de pagamento da gratificação fixado, de ofício, nos
termos dos itens IV e V. (AC 0000589-24.2010.4.01.3800 / MG, Rel. Juiz Federal Cleberson José
Rocha (convocado), Segunda Turma, Unânime, e-DJF1 p.329 de 18/08/2014.)

Ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Garantia
constitucional da justa indenização. Fixação de acordo com o laudo do perito oficial.
Juros compensatórios devidos ainda que o imóvel seja improdutivo.
EMENTA: Constitucional e Administrativo. Ação de desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária. Garantia constitucional da justa indenização.
Fixação de acordo com o laudo do perito oficial. Juros compensatórios devidos ainda
que o imóvel seja improdutivo. Juros de mora. Correção monetária. Honorários
advocatícios.
I. Indenização fixada de acordo com o laudo do perito oficial, equidistante dos interesses
das partes e elaborado de acordo com os critérios técnicos e regramentos legais a respeito da matéria.
II. É irrelevante o fato de o imóvel ser ou não produtivo para a fixação dos juros
compensatórios, pois são devidos em razão da perda antecipada da posse, que implica na diminuição
da garantia da prévia indenização constitucionalmente assegurada.
III. Os juros compensatórios corretamente fixados em 12% (doze por cento) ao ano, em
virtude da imissão na posse posterior ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN 2.332-2, que suspendeu os efeitos da Medida provisória 2.183/01,
devendo ter como base de cálculo a diferença entre o valor da indenização fixada na sentença e 80%
(oitenta por cento) da oferta, a contar da imissão na posse (cf. Enunciado 618 da Súmula do STF
c/c o Enunciado 408 da Súmula do STJ).
IV. Os juros moratórios, a teor do que dispõe o art. 15-B, acrescentado ao Decreto-Lei
3.365/41, pela Medida Provisória 1.901-30, de 24/09/1999, atualmente sob o nº 2.183-56, de
24/08/2001, são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição
Federal.
V. O valor apurado na perícia - acolhido, no caso, pela sentença - será, na conta de
liquidação, corrigido monetariamente (LC nº 76/93 - art. 12, § 2º), sucedendo-se a dedução do
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valor corrigido da oferta. É que, tendo sido a sentença silente quanto ao Enunciado 74 da Súmula
do extinto Tribunal Federal de Recursos - como na hipótese sub examine -, “a dedução da oferta
dar-se-á com correção monetária. A indenização deve ser apurada pela diferença entre o valor do
laudo que embasa a condenação e o valor da oferta, corrigido até a data do laudo, o que é justo
para as duas partes” (0002263-13.1991.4.01.3700, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes,
Quarta Turma, e-DJF1 06/06/2014, p. 82).
VI. Os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre
os valores da oferta e da condenação atendem às disposições do art. 19 da Lei Complementar
76/93 e ao previsto no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida
Provisória 2.183/01.
VII. Se a indenização fixada na sentença não supera 50% (cinquenta por cento) do valor
da oferta, descabe o exame de remessa oficial (art. 13, § 1º, da Lei Complementar 76/93).
VIII. Apelação do desapropriado não provida. Apelação do INCRA provida em parte.
Remessa oficial não conhecida. (AC 0015528-30.2005.4.01.3300 / BA, Rel. Juiz Federal Renato
Martins Prates (convocado), Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 p.350 de 22/08/2014.)

Direito Ambiental
Auto de infração ambiental. Fato não tipificado à época. Ausência de fundamentação
legal. Nulidade reconhecida. Reparação civil. Danos materiais. Despesas ocorridas
entre a apreensão da mercadoria e sua efetiva liberação. Danos morais. Dano à honra
objetiva. Não demonstração.
EMENTA: Administrativo e Constitucional. Ação ordinária. Auto de infração
ambiental. Fato não tipificado à época. Ausência de fundamentação legal. Nulidade
reconhecida. Reparação civil. Danos materiais. Despesas ocorridas entre a apreensão
da mercadoria e sua efetiva liberação. Danos morais. Dano à honra objetiva. Não
demonstração. Sentença reformada. Pedido procedente em parte.
I. A Portaria IBAMA nº 44-N, de 06/04/1993, vigente à época da lavratura do auto
de infração cuja validade é questionada nos autos, dispunha ser a Autorização de Transporte de
Produto Florestal - ATPF indispensável para o transporte de produto florestal de origem nativa,
sendo sua emissão de responsabilidade do IBAMA e outorgada mediante o preenchimento de dados
relativos ao comprador registrado na autarquia ambiental, mediante apresentação de Declaração
de Venda de Produto Florestal - DVPF, e ao detentor de plano de manejo florestal, bem como
das autorizações de exploração florestal, de desmate, de utilização de matéria-prima florestal e de
castanheira, quando estes forem o destinatário da matéria-prima florestal.

Número 936 de 18.08.2014 a 22.08.2014

11

Ementário de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

II. Não sendo possível à autora apresentar a DVPF exigida pela Portaria IBAMA nº 44N/1993 como condição para a emissão da ATPF, tampouco dados relativos ao detentor de plano de
manejo florestal e às autorizações a que se refere o ato normativo, já que mera importadora de madeira
originária da Bolívia sob o regime aduaneiro “drawback”, não havendo à época regulamentação na
legislação ambiental para o transporte de produtos florestais importados, não há porque lhe imputar
infração administrativa de “transporte de produto florestal sem cobertura de ATPF”. Nulidade da
autuação ambiental que se reconhece. Precedente desta Corte na REOMS nº REOMS 000313920.2004.4.01.3600/MT, Rel. Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, Oitava Turma, DJ
p.200 de 04/12/2006.
III. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”. Em outras palavras, para a caracterização da responsabilidade civil do
Estado, deve-se comprovar apenas a ocorrência do fato, do evento danoso e do nexo de causalidade
entre ambos, afastando-se a necessidade da demonstração de dolo ou culpa por parte de seu agente.
IV. Hipótese dos autos em que a autora/apelante logrou comprovar a prática dos fatos
imputados à autarquia ambiental (lavratura de autos de infração pelo transporte de madeira sem
cobertura da ATPF), o evento danoso deles decorrente (despesas realizadas entre a data da apreensão
e a efetiva liberação dos produtos florestais apreendidos) e o nexo de causalidade entre ambos
(danos decorrentes exclusivamente da autuação estatal), pelo que devida a reparação por danos
materiais pretendida na inicial e reiterada no recurso de apelação. Reparação por dano material
devida tanto em relação ao auto de infração cuja nulidade se declarou nos presentes autos, quanto
em relação àquele cuja nulidade se reconheceu por acórdão transitado em julgado (REOMS 313920.2004.4.01.3600) e cujo teor não abrangeu, por ausência de pedido à época e por inadequação
da via eleita, pretensão nesse sentido.
V. Valores despendidos pela autora relativos a frete rodoviário que já era objeto de cobrança
antes mesmo da apreensão questionada, até porque inerente à atividade por ela desenvolvida; sem
identificação da despesa ou da data em que realizada; em duplicidade; e a bebidas alcoólicas e
sobremesas realizadas a título de “alimentação” devem ser excluídos da apuração do valor total devido
pelo IBAMA a título de reparação por dano material. Montante apurado nos autos equivalente a
R$ 19.064,38.
VI. Sobre o valor apurado como devido pelo IBAMA a título de reparação por dano
material deve incidir, a partir da data do evento danoso (Súmulas nºs 43 e 54 do STJ), juros de
mora à razão de 0,5% ao mês e correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça
Federal.
VII. Não se desincumbindo a autora do ônus de comprovar a ocorrência de dano à sua
honra objetiva, não há porque se acolher o pedido de condenação do Estado à reparação por danos
morais.
VIII. A declaração de nulidade do auto de infração questionado nos autos impõe a
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liberação do valor da respectiva multa depositado no bojo de mandado de segurança extinto sem
resolução de mérito por inadequação da via eleita.
IX. Reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente em parte o pedido inicial,
deve o IBAMA arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido
pelos causídicos que representam a autora.
X. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento. (AC 0004244-95.2005.4.01.3600
/ MT, Rel. Juíza Federal Hind Ghassan Kayath (convocada), Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.443
de 18/08/2014.)

Direito Civil
Responsabilidade civil. Dano material e moral. Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit). Vítima fatal de acidente de trânsito. Falta de
manutenção da rodovia. Indenização devida. Pensão mensal. Observância da idade
das demandantes menores, à data do fato.
EMENTA: Civil. Responsabilidade civil. Dano material e moral. Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Vítima fatal de acidente de trânsito.
Falta de manutenção da rodovia. Indenização devida. Pensão mensal. Observância
da idade das demandantes menores, à data do fato. Sentença reformada, em parte.
I. Demonstrada a negligência do Dnit, na qualidade de sucessor do extinto Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, diante das atribuições que lhe foram cometidas pelo art. 82,
inciso IV, da Lei n. 10.233/2001, é cabível a reparação dos danos causados às autoras, cujo genitor
faleceu em acidente de automóvel ocorrido em rodovia federal mal conservada.
II. A indenização devida a título de danos materiais deve levar em conta que uma das
litisconsortes contava com apenas 9 (nove) anos de idade na época dos fatos em exame, e não 11,
como equivocadamente constou da sentença recorrida, visto que o valor da respectiva pensão é
devido até a data em que as sucessoras tenham completado 21 anos, conforme determinado na
sentença guerreada.
III. Em relação ao quantum da pensão devida às sucessoras do falecido não pode prevalecer
a irresignação do Dnit, porquanto o comprovante da renda auferida pela vítima fatal, que consta
dos autos, não foi impugnado no momento oportuno, de modo que a questão se encontra atingida
pelo fenômeno da preclusão.
IV. No particular, contudo, merece acolhida a pretensão deduzida pelas demandantes
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para que o respectivo quantum seja apurado na fase de liquidação de sentença, conforme decidido
em outra oportunidade (AC n. 0003392-22.2001.4.01.3500/GO - DJ de 14.01.2008, p. 984).
V. Os juros de mora devem corresponder aos juros da poupança e a correção monetária
deverá ser calculada com base no IPCA, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial
n. 1.270.439/PR, em regime de recurso repetitivo, e pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF, oportunidade em que foi declarada a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei n. 11.960/2009, que deu nova
redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.
VI. Apelação do DNIT desprovida.
VII. Remessa oficial, parcialmente provida.
VIII. Recurso adesivo provido em parte. (AC 0001276-14.2009.4.01.3807 / MG, Rel.
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.464 de 18/08/2014.)

Responsabilidade civil. Instauração de ação penal pelo Ministério Público e sentença
absolutória. Dano moral não configurado.
EMENTA: Administrativo. Responsabilidade civil. Instauração de ação penal pelo
Ministério Público e sentença absolutória. Dano moral não configurado.
I. Discute-se pedido de indenização por danos morais decorrente da instauração de ação
penal pública que resultou na absolvição dos acusados.
II. Para a atribuição de responsabilidade civil faz-se necessária 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. Dessa forma, a indenização
só pode ocorrer quando ficar estabelecido que a ação ou omissão do agente tenha provocado dano
a certa pessoa.
III. A denúncia oferecida pelo Ministério Público no exercício regular de direito desenhado
pelo art. 129 da Constituição Federal e pela Lei Complementar 75/1993, depois de acolhida pelo
judiciário para apuração da existência ou autoria de fato típico, não enseja indenização por danos
morais na hipótese em que o denunciado é absolvido, salvo se ficar comprovada a instauração do
procedimento penal por excesso ou abuso de autoridade, bem como de forma injusta, despropositada
ou de má-fé. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV. Na espécie, não há comprovação da existência de eventual excesso ou abuso de
autoridade, má-fé ou qualquer outra conduta que revele atitude despropositada do Ministério
Público ou do órgão do Poder Judiciário na condução do processo penal instaurado em face dos
Autores a ensejar o reconhecimento de indenização por danos morais.
V. Apelação dos Autores a que se nega provimento. (AC 0003493-11.2006.4.01.4300 /
TO, Rel. Juíza Federal Hind Ghassan Kayath (convocada), Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.448
de 18/08/2014.)
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Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contrato de financiamento imobiliário.
Danos físicos verificados nos imóveis. Cobertura securitária. Apólice pública.
Legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal (CEF). Competência da Justiça
Federal. Prescrição. Código Civil de 1916.
EMENTA: Civil e Processual Civil. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contrato
de financiamento imobiliário. Danos físicos verificados nos imóveis. Cobertura
securitária. Apólice pública, do ramo 66. Legitimidade passiva da Caixa Econõmica
Federal (CEF). Competência da Justiça Federal. Prescrição. Art. 178, § 6º, inciso II,
do Código Civil de 1916. Precedente do STJ.
I. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos
repetitivos, nas ações em que está em discussão o contrato de seguro privado, pagamento da apólice
de mercado, “Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão entre a
seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo
necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Ao contrário,
sendo a apólice pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe interesse jurídico a amparar o
pedido de intervenção da CEF, na forma do art. 50 do CPC, e remessa dos autos para a Justiça
Federal” (EDcl no REsp 1.091.363/SC - Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - Segunda Seção,
DJe de 28.11.2011).
II. Hipótese em que os contratos foram celebrados antes da instituição da apólice privada,
pela Medida Provisória n. 1.671, de 1998, pelo que está caracterizado o interesse jurídico da CEF,
e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.
III. A prescrição, no caso, é regulada pelo art. 178, § 6º, inciso II, do Código Civil de
1916, verificando-se em um ano, como decidiu o STJ (REsp 871.983/RS - Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti - Segunda Seção - DJe de 21.05.2012).
IV. Sentença mantida.
V. Apelação não provida. (AC 0012481-13.2013.4.01.3803 / MG, Rel. Desembargador
Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.481 de 18/08/2014.)

Direito do Consumidor
Consumidor. Produtos já disponíveis no mercado. Redução da gramatura. Ausência
de comunicação diferenciada e ostensiva. Imposição de multa administrativa.
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EMENTA: Constitucional. Administrativo. Consumidor. Produtos já disponíveis no
mercado. Redução da gramatura. Ausência de comunicação diferenciada e ostensiva.
Imposição de multa administrativa.
I. Não se conhece do agravo se a parte não requer expressamente, na resposta da apelação,
sua apreciação pelo Tribunal (artigo 523, § 1º, CPC). Agravo retido interposto pela parte Autora
não conhecido.
II. De acordo com a regra inserta no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a
oferta e apresentação de produtos devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas.
A exigência de a oferta e a apresentação serem ostensivas tem lugar, por exemplo, quando há alteração
importante em produtos já disponíveis no mercado, pois necessário destacar em que consiste a
mudança a fim de chamar a atenção e, com isso, garantir a proteção do consumidor. Afinal, a
mudança repentina, mas sutil, de uma prática determinada pode passar despercebida à primeira
vista, levando a que o participante adira à alteração sem uma avaliação conscienciosa e plena, que
certamente faria se dela tivesse sido chamado a atenção.
III. No caso, julga-se o processo no estado em que se encontra, não tendo sido produzida
prova, oral ou pericial, pois não conhecido o agravo retido interposto pela parte Autora, em face da
decisão do Juízo originário que indeferiu a produção de provas.
IV. Não há prova de que a parte Autora tenha comunicado ao consumidor de forma
ostensiva a redução da gramatura de seus produtos, incidindo na penalidade de multa prevista no
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. A mera indicação do novo peso do produto, sem
diferenciação ostensiva, não atende à regra inseria no artigo 31 do Código, conforme interpretação
contida no item 2 desta ementa. E aquela regra já estava inserida no aludido dispositivo legal, não
prejudicando a imposição da multa o fato de a Administração ter em momento posterior expedido
portaria regulamentando a sanção. A sanção decorre da regra legal e uma portaria tem natureza
apenas interpretativa, não inovando no ordenamento jurídico.
V. A imposição da multa ainda se mantém, mesmo que se controverta a respeito
da existência de efetivos prejuízos econômicos aos consumidores, decorrentes da redução da
gramatura dos produtos. E mesmo que seja tomada na devida conta, também não afasta essa
conclusão a circunstância de ter havido redução dos preços dos produtos. O que está em discussão
é a afirmação do princípio legal de ser necessário comunicar de maneira ostensiva e diferenciada,
conforme previsão no Código de Defesa do Consumidor, sobre alteração importante em prática
empresarial, notadamente quando essa alteração consiste em redução da gramatura de produtos já
disponíveis no mercado. E essa obrigação deve ser mantida, independentemente da existência de
prejuízos econômicos efetivos ou da redução dos preços produtos, circunstâncias que levariam à
responsabilização de outra natureza, se fosse o caso.
VI. Agravo retido não conhecido.
VII. Provimento do recurso de apelação da União e da remessa oficial para julgar
improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus da sucumbência.
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VIII. Prejudicado o recurso adesivo da parte Autora. (AC 0036455-71.2006.4.01.3400 /
DF, Rel. Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo (convocado), Quinta Turma, Unânime, e-DJF1
p.71 de 21/08/2014.)

Direito Penal
Concussão. Investigação provocada por denúncia anônima. Admissibilidade. Autoria
e materialidade comprovadas.
EMENTA: Penal. Concussão. Investigação provocada por denúncia anônima.
Admissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
I. A denúncia anônima é apta a deflagrar procedimentos de investigação, em razão do
poder-dever de autotutela imposto à Administração Pública. O que não se admite é o processo,
menos ainda a condenação, com base apenas em denuncia anônima.
II. A denúncia atribui ao réu, ora apelante, o crime de concussão, afirmando que cobrava
“pedágio” dos motoristas que trafegavam em rodovia federal, fato constatado pela equipe da
Corregedoria da PRF.
III. Constitui crime de concussão “exigir, para si ou pra outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.”
IV. A autoria do crime está suficientemente provada em face das provas colimadas aos
autos, sobretudo os depoimentos prestados judicial e extrajudicialmente, uníssonos em confirmar
a consumação da conduta de exigir vantagem indevida em razão da função pública ocupada pelo
apelante, o que torna impositiva a confirmação da condenação.
V. Apelação desprovida. (ACR 0014403-31.2009.4.01.3900 / PA, Rel. Desembargador
Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.62 de 19/08/2014.)

Estelionato qualificado. INSS. Beneficiário. Servidor. Materialidade. Comprovação.
Dolo. Caracterização. Princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. In dubio
pro reo.
EMENTA: Penal. Processual Penal. Apelação criminal. Estelionato qualificado.
INSS. CP, art. 171, § 3º. Beneficiário. Servidor. Materialidade. Comprovação. Dolo.
Caracterização. Pena. Dosimetria. Redução pena-base. Afastamento. Condenação
reparação mínima do dano. Princípio da irretroatividade da lei penal mais
severa. Recursos parcialmente providos. Lauribelo. Beneficiário. Materialidade.
Comprovação. Autoria. In dubio pro reo. Absolvição.
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I. O fato de ter havido a retenção da documentação original do segurado, quando devia ser
restituída imediatamente a este, e o recebimento de valores a título de pagamento de contribuição
previdenciária, quando se tinha plena consciência de que não se possuía poderes para realização
do recolhimento de qualquer verba, não deixa dúvidas quanto ao dolo na prática de fraude contra
a autarquia previdenciária para concessão de benefício indevido, pois tamanhas violações das
regras relacionadas à função do apelante somente se justificam na medida em que necessárias para
concretização da fraude, posteriormente descoberta, devendo ser mantida a sentença recorrida.
II. Evidenciado nos autos que as fraudes na concessão de benefícios previdenciários por
tempo de serviço não decorriam do acaso de o segurado entrar em contato com este ou aquele
servidor, resta demonstrado o ajuste de desígnios entre os servidores do INSS, para burlar as normas
e procedimentos, a fim de se conceder indevidamente os benefícios.
III. A anuência consciente e voluntariamente ao procedimento adotado em seu favor por
terceiro e por servidor do INSS responsável pelo recebimento do requerimento de concessão do
benefício previdenciário, esperando obter benesses não previstas na legislação reguladora da matéria,
o que se concretizou, pois, mediante aquele procedimento, fora lhe deferida a aposentadoria, revela
a existência de dolo no cometimento de fraude contra a previdência social.
IV. Incabível a condenação dos apelantes a reparação civil mínima, tendo em vista tal
medida possui natureza jurídica penal material, sendo os fatos imputados aos réus anteriores à
alteração legislativa promovida pela Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 387, IV, do
Código de Processo Penal, implicando sua aplicação retroativa ofensa ao princípio da irretroatividade
da lei penal mais severa. Precedentes desta Corte. V. A consciência da regularidade do procedimento,
para a concessão do benefício, com pagamento de valores a título de contribuições previdenciárias,
mediante boletos, sem a comprovação do dolo do beneficiário, afasta a possibilidade de condenação.
Aplicação do princípio in dubio pro reo.
VI. Apelações de Rubilar Martins da Silva, Diana Célia Cordovil da Rocha, Florêncio de
Moraes Cardoso e José Luiz Ribeiro Aprígio parcialmente providas. Apelação de Lauribelo da Costa
Coelho provida. (ACR 0006222-75.2008.4.01.3900 / PA, Rel. Desembargador Federal Mário
César Ribeiro, Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 p.355 de 22/08/2014.)

Posse de arma de fogo estrangeira de uso proibido ou restrito. Quadrilha armada.
Requerimento de condenação. Não vinculação do julgador. Competência prorrogada.
Emendatio libelli. Apelação exclusiva da defesa. Reformatio in pejus. Não ocorrência.
Receptação. Concurso material. Possibilidade. Quadrilha armada.
EMENTA: Penal. Processual Penal. Posse de arma de fogo estrangeira de uso proibido
ou restrito. Quadrilha armada. Requerimento de condenação. Não vinculação do
julgador. Competência prorrogada. Emendatio libelli. Apelação exclusiva da defesa.
Reformatio in pejus. Não ocorrência. Receptação. Concurso material. Possibilidade.
Quadrilha armada. Dosimetria da pena. Antecedentes. Multa.

Número 936 de 18.08.2014 a 22.08.2014

18

Ementário de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

I. A prática da conduta descrita no art. 10, § 2º, da Lei 9.437/1997 (posse de arma de
fogo de uso proibido ou restrito) não pode ser afastada quando, além da materialidade, há provas
de que o acusado habitava a casa onde foram encontrados os armamentos e tinha ciência de sua
existência, empreendendo fuga pouco antes da chegada das autoridades policiais.
II. O requerimento de absolvição feito pela acusação não vincula o julgamento pela Corte.
(Precedente do STJ).
III. Firmada a competência, seja o réu absolvido do delito de natureza federal ou
desclassificada sua conduta, isso não implica necessariamente remessa dos autos à Justiça Estadual.
(Precedente da Turma).
IV. Verificada pelo magistrado a necessidade de proceder à nova definição jurídica do
crime, ele poderá proceder à emendatio libelli, mesmo em apelação exclusiva da defesa, desde que
afastada a reformatio in pejus. (Precedentes da Turma e do STJ)
V. Em virtude do princípio da especialidade, a conduta de adquirir, receber ou ocultar
mercadoria sem documentação válida, com o fim de utilizá-la em atividade comercial ou industrial,
subsume-se ao descrito pelo art. 334, § 1º, “d”.
VI. Afastada a elementar da finalidade comercial, há de se analisar a possibilidade do fato
enquadrar-se no tipo penal mais genérico de receptação.
VII. É possível o concurso material entre os delitos de porte ilegal de armas e receptação.
VIII. Não se pode afastar a condenação pela prática do delito de quadrilha armada quando
mais de três pessoas se unem em caráter permanente e estável e, além disso, partilham a guarda de
armamentos pesados, munições e explosivos utilizados em assaltos cometidos pelo grupo.
IX. Descabe considerar como antecedente criminal, para fins de aumento da pena-base, o
indiciamento em inquérito policial, a ação penal em curso ou o fato de o réu encontrar-se foragido
(Enunciado 444 da Súmula do STJ).
X. A pena de multa deve ser proporcional à sanção privativa de liberdade e à situação
econômica do réu.
XI. Apelação parcialmente provida. (ACR 0012023-86.2000.4.01.3500 / GO, Rel.
Juiz Federal Renato Martins Prates (convocado), Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 p.348 de
22/08/2014.)

Descaminho. Iludir o pagamento do imposto devido pela entrada de mercadoria.
Crime formal. Desnecessidade de apuração do delito tributário na esfera administrativa.
Valor do tributo incidente sobre as mercadorias apreendidas que não excede o limite
de R$ 10.000,00. Princípio da insignificância. Aplicação.
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EMENTA: Penal. Processual Penal. Descaminho. CP, art. 334, § 1º, “D”. Iludir
o pagamento do imposto devido pela entrada de mercadoria. Crime formal.
Desnecessidade de apuração do delito tributário na esfera administrativa. Valor do
tributo incidente sobre as mercadorias apreendidas que não excede o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais). Lei n. 10.522/2002, art. 20. Princípio da insignificância.
Aplicação.
I. O crime de descaminho, consistente em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de
direito ou do imposto devido pela entrada de mercadoria, conforme consta da denúncia, é formal,
não exigindo, para a sua consumação, a apuração do delito tributário, na esfera administrativa.
Assim, a apuração do delito tributário, na esfera administrativa, não é condição de procedibilidade
da Ação Penal, não só pela sua natureza pública e incondicionada, como também em respeito ao
princípio da autonomia das instâncias penal e administrativa.
II. No que se refere ao crime de descaminho, é inaplicável o tratamento dado pelo artigo
9º da Lei n. 10.684/2003 aos crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1º e 2º da Lei
n. 8.137/1990, bem como aos descritos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal.
III. O limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), previsto na Portaria n. 75, de 25/03/2012,
do Ministério da Fazenda, utilizado como parâmetro para o ajuizamento de execuções fiscais, destinase à Fazenda Pública para que ela ajuíze ou não a execução fiscal, o que não constitui, em princípio,
um parâmetro para o Poder Judiciário no sentido de afastar a possibilidade de incriminação penal
da conduta.
IV. Em se tratando de crime de descaminho, aplica-se o princípio da insignificância, em
virtude da atipicidade, caso o tributo não recolhido seja igual ou inferior ao limite de R$ 10.000,00
(dez mil reais), fixado no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com redação dada pela Lei n. 11.033/2004.
V. No presente caso, o valor do tributo não excede o patamar supra, sendo de se aplicar o
princípio da insignificância.
VI. Apelação desprovida. (ACR 0013907-97.2007.4.01.3600 / MT, Rel. Desembargador
Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.59 de 21/08/2014.)

Direito Previdenciário
Benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência. Lei nº 8.742/1993.
Laudo médico e estudo social favoráveis. Requisitos legais atendidos.
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EMENTA: Previdenciário. Processual Civil. Benefício de amparo social à pessoa
portadora de deficiência. Lei nº 8.742. Laudo médico e estudo social favoráveis.
Requisitos legais atendidos. Correção monetária. Juros de mora.
I. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com
65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por sua família.
II. No que toca a renda familiar per capita, o Plenário do STF manifestou-se, por ocasião
da ADIN n. 1.232-1/DF, no sentido de que a lei estabeleceu hipótese objetiva de aferição da
miserabilidade, contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação de tal condição.
Para tal, cite-se outros benefícios de cunho assistencial instituídos posteriormente com critério
objetivo de renda familiar per capita inferior a ½ do salário-mínimo (Lei nº 10.689/2003 e Lei
n. 9.533/1997). Tais inovações legislativas demonstram o objetivo de salvaguarda do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana.
III. A jurisprudência de nossos tribunais tem entendido que, assim como o benefício
assistencial pago a um integrante da família não deve ser considerado para fins de renda per capita,
nos termos do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003, os benefícios previdenciários de até
um salário-mínimo, pagos a pessoa maior de 60 anos, não deverão ser considerados. Igual sorte, ao
meu sentir, deve ser dada ao benefício de aposentadoria por invalidez, de até um salário-mínimo,
pago à pessoa de qualquer idade.
IV. No tocante a deficiência, urge registrar que se considera pessoa com deficiência aquela
que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com
as demais pessoas (art. 20, §2º da Lei nº da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.435,
de 06/07/2011).
V. O benefício de prestação continuada tem caráter assistencialista e feição temporária,
haja vista dever ser revisto a cada dois anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe
deram origem (art. 21, Lei 8742/93). Além do que, é concedido ou indeferido rebus sic stantibus,
ou seja, conforme a situação no momento da decisão (art. 475, I, do CPC).
VI. No caso dos autos, o laudo pericial, realizado em 2004, confirma que a requerente
está incapacitada para o trabalho, visto que é portadora de carcinoma espinocelular C.A. de útero,
fazendo tratamento de quimioterapia. Atendido, portanto, o requisito da invalidez/incapacidade da
parte autora, ainda que em caráter temporário, nos termos do item 5.
VII. Infere-se do estudo social, realizado em 2006, que o grupo familiar é composto por 2
(dois) membros, sendo: a autora (50 anos), e o companheiro (59 anos). A fonte de renda familiar é
proveniente do aluguel de uma casa (R$ 200,00) e do salário do companheiro, no valor de 1 (um)
salário mínimo. Renda per capita superior a ½ do salário mínimo, conforme novo entendimento
acima (item 2).
VIII. Contudo, uma vez que o laudo social informa expressamente que o companheiro
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da autora não mais receberia salário a partir de setembro/2006, há de se concluir pela presença da
condição de miserabilidade a partir de então e/ou a partir da efetiva cessação do vínculo empregatício
dele, conforme entendimento acima (item 5).
IX. Cumpre ainda ressaltar que o benefício de aposentadoria por invalidez do companheiro
da autora, implantado desde 02.06.2008, deve ser excluído da renda familiar, consoante
entendimento acima delineado (item 3).
X. Patente, portanto, que a parte autora atendeu aos requisitos legais exigidos: invalidez/
incapacidade comprovada e renda per capita inferior a ½ do salário-mínimo, ressalvadas as condições
dispostas nos itens 8 e 9. Assim, não merece reforma a sentença recorrida.
XI. Atrasados: correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
XII. Devem ser decotados os períodos anteriores a 02.06.2008, em que a renda per capita
foi superior a ½ do salário mínimo.
XIII. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação de fazer), por aplicação
do art. 461 do CPC.
XIV. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida (itens 11 e 12). (AC
0054213-24.2009.4.01.9199 / MG, Rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (convocado), Segunda
Turma, Unânime, e-DJF1 p.324 de 18/08/2014.)

Direito Processual Civil
Conflito negativo de competência. Decisão monocrática do relator fundamentada
em jurisprudência dominante do Tribunal. Execução fiscal de dívida não-tributária.
Ibama. Conflito entre o juízo estadual do foro de domicílio do devedor e o juízo
federal da subseção judiciária respectiva. Incompetência absoluta do juízo da subseção
judiciária. Súmula 40 TFR.
EMENTA: Processual Civil e Constitucional. Conflito negativo de competência.
Decisão monocrática do relator fundamentada em jurisprudência dominante do
Tribunal. Agravo Regimental. Execução fiscal de dívida não-tributária. Ibama.
Conflito entre o juízo estadual do foro de domicílio do devedor e o juízo federal
da subseção judiciária respectiva. Incompetência absoluta do juízo da subseção
judiciária. Verbete 40 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos. Agravo
regimental não provido.
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I. Contrariamente à tese sustentada pelo agravante, esta Quarta Seção, modificando
posicionamento anterior, vem decidindo que, em Execução Fiscal, nos casos em que o excutido
seja domiciliado em localidade onde não exista Vara Federal, tal como na espécie em exame,
encontrando-se sob jurisdição de Subseção Judiciária, o Juízo competente é o do domicílio do
requerido.
II. “A delegação de competência aos Juízos Estaduais para processar e julgar os executivos
fiscais ajuizados pela União e suas autarquias contra devedores domiciliados em Comarcas não sede
de varas federais, estabelecida pelo art. 109, § 3º, da CF/88 e art. 15, inciso I, da Lei 5.010/66,
porque em razão da matéria, é erigida à condição de competência absoluta. Não sendo a Subseção
Judiciária foro onde domiciliado o executado, nem o exeqüente, a declinação de competência à
comarca onde domiciliado o executado é medida que se impõe.” (TRF/1ª Região, AGRCC
0072198-50.2012.4.01.0000/MG; Quarta Seção, na relatoria do Desembargador Federal Luciano
Tolentino Amaral, DJ de 08/02/2013, p. 1025)
III. Com base no art. 109, § 3º, da Constituição Federal de 1988, que autorizou a lei
ordinária a estabelecer situações outras em que a Justiça Estadual poderia atuar com competência
federal delegada, o art. 578 do Código de Processo Civil e o art. 15, inciso I, da Lei 5.010/66
dispuseram que, nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal, os juízes
estaduais serão competentes para processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias
ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas, independentemente de ser a
dívida tributária ou não-tributária.
IV. Agravo Regimental não provido. (AGRCC 0021726-74.2014.4.01.0000 / RO,
Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Quarta Seção, Unânime, e-DJF1 p.13 de
21/08/2014.)

Exceção de pré-executividade em execução fiscal. Prazo para constituição de crédito
advindo de receita patrimonial. Aforamento. Taxa de ocupação. Desapropriação por
utilidade pública. Transferência de domínio útil. Responsabilidade tributária do
ocupante constante no registro até comunicação ao Serviço de Patrimônio da União SPU. Ilegitimidade passiva do adquirente. Transcurso do prazo do art. 173 do CTN.
Decadência.
EMENTA: Processual Civil e Tributário. Exceção de pré-executividade em execução
fiscal. Prazo para constituição de crédito advindo de receita patrimonial. Aforamento.
Taxa de ocupação. Desapropriação por utilidade pública. Transferência de domínio
útil. Responsabilidade tributária do ocupante constante no registro até comunicação
ao Serviço de Patrimônio da União - SPU. Responsabilidade da comunicação ao
SPU do adquirente. SPU informado. Ilegitimidade do pólo passivo. Transcurso do
prazo do art. 173 do CTN. Decadência. Ocorrência. Negado provimento.
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I. A exceção de pré-executividade, embora não prevista em lei, tem sido admitida em
nosso ordenamento jurídico somente nos casos em que o juiz possa, de ofício, conhecer da matéria
alegada, diante de prova inequívoca da nulidade da execução, e desde que isso não implique dilação
probatória.
II. O ocupante de imóvel da União objeto de aforamento - que assim figure nos registros
do Serviço do Patrimônio da União - SPU - é o responsável pelo pagamento da taxa de ocupação
prevista no art. 127 do Decreto-Lei 9.760/1976.
III. Na hipótese de aquisição de imóvel decorrente da desapropriação, a responsabilidade
da regularidade no SPU é do adquirente. Efetivado o requerimento de baixa de inscrição do imóvel
em comento no SPU, a responsabilidade pela mora na transferência da ocupação é da União, não
podendo ser imputados aos particulares os ônus decorrentes da sua ineficiência administrativa.
IV. Caracterizada a ilegitimidade passiva do expropriado quanto aos créditos tributários
constituídos após requerimento da parte ao SPU (2004 a 2007).
V. Ultrapassado o prazo de cinco anos para o lançamento de ofício, contado do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN),
deve ser extinto o crédito tributário (art. 156, V, CTN). Reconhecida a decadência do crédito
tributário referente a 2003, nos termos da Lei 9.821/1999.
VI. Apelação a que se nega provimento. (AC 0001202-60.2009.4.01.4000 / PI, Rel.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, Unânime, e-DJF1 p.782 de
22/08/2014.)

Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Decisão singular do relator. Ausência
de Súmula ou jurisprudência dominante do STF ou Tribunal Superior. Ofensa ao
princípio da colegialidade. Inocorrência. Princípios constitucionais da eficiência e
razoável duração do processo. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e à colegialidade. Inexistência. Confirmação em julgamento do colegiado. Servidor
público. Deferimento de tutela antecipada. Impossibilidade. Concessão de reajuste
de vantagem estatutária e não previdenciária. Afronta à coisa julgada. Inexistência.
EMENTA: Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento. Decisão singular do relator. Artigo 557, § 1º-A, do CPC. Ausência
de Súmula ou jurisprudência dominante do STF ou Tribunal Superior. Ofensa ao
princípio da colegialidade. Inocorrência. Princípios constitucionais da eficiência
e razoável duração do processo. Violação aos princípios do contraditório, ampla
defesa e à colegialidade. Inexistência. Confirmação em julgamento do colegiado.
Servidor público. Deferimento de tutela antecipada. Impossibilidade. Vedação do
artigo 1º da lei 9.494/1997. Concessão de reajuste de vantagem estatutária e não
previdenciária. Afronta à coisa julgada. Inexistência. Manutenção dos fundamentos
da decisão monocrática.
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I. Tendo em conta a razoável duração do processo e a efetividade do provimento
jurisdicional, a ausência de súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
ou de Tribunal Superior no sentido da decisão agravada não impede o julgamento do agravo de
instrumento com fundamento no artigo 557 do CPC, eis que o magistrado não está obrigado a
citar ementas de outros julgados, súmulas ou artigos de lei em suas decisões, bastando que a decisão
esteja devidamente motivada, como ocorre na hipótese, o que ainda evita a postergação indefinida
de recursos.
II. O julgamento monocrático com base no artigo 557, § 1º-A, do CPC não ofende o
princípio da colegialidade se for constatada a manifesta procedência das razões recursais.
III. Não há previsão legal ou regimental que obrigue o Relator a intimar a parte agravada
para apresentar contrarrazões quando apreciar o feito com base no artigo 557, § 1º-A, do CPC.
IV. A possibilidade de reapreciação do recurso pelo respectivo órgão colegiado tem o
condão de eliminar eventual alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e da
colegialidade e ao disposto no artigo 557, § 1º-A, do CPC. Precedentes do STJ.
V. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela com o fim de obter reajuste
diferenciado de vantagem obtida em outro processo judicial esbarra na vedação contida no artigo
1º da Lei 9.494/1997, eis que se trata de vantagem de natureza estatutária de servidor público e não
previdenciária.
VI. Não sendo simples cumprimento de decisão transitada em julgado (satisfação de
obrigação de fazer), mas demanda com causa de pedir e pedido distintos, relativos à forma de cálculo
de vantagem auferida em outro processo judicial, não há que falar em violação à coisa julgada.
VII. Não obstante os argumentos apresentados nas razões do regimental, a tese jurídica
veiculada pela parte agravante não é capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.
VIII. Agravo regimental a que se nega provimento. (AGA 0006028-96.2012.4.01.0000 /
MA, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes (convocado), Primeira Turma, Unânime,
e-DJF1 p.28 de 21/08/2014.)

Direito Processual Penal
Habeas Corpus. Policial civil. Apreensão de grande quantidade de droga (cocaína).
Alegação de tratar-se de agente infiltrado. Matéria de prova. Instrumento jurídico
impróprio. Circunstâncias pessoais favoráveis. Insuficiência para revogação da
segregação cautelar. Extensão da liberdade concedida a corréu.
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EMENTA: Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Exame de matéria de fato.
Policial civil. Apreensão de grande quantidade de droga (cocaína). Alegação de tratarse de agente infiltrado. Matéria de prova. Instrumento jurídico impróprio. Prisão
preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Circunstâncias
pessoais favoráveis. Insuficiência para revogação da segregação cautelar. Extensão
da liberdade concedida a corréu.
I. O habeas corpus é instrumento jurídico impróprio para discussão de matéria de fato,
pois seu rito é célere e exige, para fins de concessão da ordem, prova pré-constituída. Portanto,
a alegação de que o paciente, com quem foi apreendida grande quantidade de droga (cocaína),
tratava-se de agente infiltrado, não se tratando de fato provado de plano, não é possível de ser
examinada nessa via estreita.
II. Não se revela excessivo o prazo da instrução criminal, quando os autos noticiam a
oitiva de testemunhas arroladas pela defesa residentes em diversas localidades, sendo necessárias
videoconferências concatenadas para ouvi-las em uma mesma data, não se visualizando abuso ou
desídia por parte da autoridade impetrada.
III. Circunstâncias pessoais como primariedade, bons antecedentes, emprego e residência
fixos são incapazes, por si sós, de inibirem a prisão preventiva, caso outros elementos a exijam.
Caso em que, a grande quantidade de droga apreendida em poder do paciente, mais de 300 kg
de cocaína, aliada ao fato de que seu transporte ter exigido “rebuscado planejamento, concurso de
pessoas, transporte terrestre rodoviário e fluvial, uso de armas de fogo e da autoridade da Polícia
Civil do Amazonas”, indicam a gravidade concreta do delito e a necessidade de se manter a prisão
cautelar.
IV. O trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é medida excepcional,
somente admissível quando dos autos sobressair, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
V. O paciente não pode pretender a extensão da liberdade concedida ao corréu, quando
este, diferentemente dele, confessa a autoria e colabora com as investigações, além de não se tratar
de autoridade policial.
VI. A ausência de prova de que o paciente, policial civil, estaria infiltrado em organização
criminosa no momento de sua prisão em flagrante inviabiliza a tese suscitada pela defesa, sobretudo
ante a apreensão de mais de trezentos quilos de cocaína na ocasião.
VII. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 0036918-47.2014.4.01.0000 / AM, Rel.
Juiz Federal Renato Martins Prates (convocado), Terceira Turma, Unãnime, e-DJF1 p.367 de
22/08/2014.)
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Tráfico transnacional de drogas. Mula. Pena-base. Elevação acima do mínimo.
Quantidade razoável, natureza e potencialidade lesiva da cocaína apreendida. Confissão
espontânea. Atenuante. Aplicação. Causa de diminuição. Quantidade e natureza da
droga. Impossibilidade de reavaliação na terceira fase. Bis in idem. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime de cumprimento.
EMENTA: Penal. Processo Penal. Tráfico transnacional de drogas. Mula. Pena-base.
Elevação acima do mínimo. Quantidade razoável, natureza e potencialidade lesiva
da cocaína apreendida. Confissão espontânea. Atenuante. Aplicação. Art. 33, § 4º, lei
11.343/06. Causa de diminuição. Quantidade e natureza da droga. Impossibilidade de
reavaliação na terceira fase. Bis in idem. Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Regime de cumprimento.
I. Conquanto a característica do agente de simples mula do tráfico deva ser considerada
em seu benefício, a natureza, a razoável quantidade e a potencialidade lesiva da cocaína apreendida
em seu poder são circunstâncias que justificam a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal.
II. A confissão, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, ainda que de forma parcial,
serve de arrimo à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.
III. Se o acusado preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, faz jus
à diminuição da pena, sobretudo se a quantidade e a natureza da droga apreendida já foram
consideradas na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, e o fato descrito na denúncia é
único em sua vida pregressa. (Precedentes STF - HCs 112.776 e 109.193, Relator Ministro Teori
Zavascki)
IV. Tendo em vista o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal do óbice previsto na
Lei 11.343/06, que impedia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
o agente faz jus à análise das condições previstas no art. 44 do Código Penal para a concessão do
benefício.
V. A condição de estrangeiro de um réu não impede a concessão do benefício de substituição
de pena, porquanto a Constituição assegura a igualdade com nacionais, ainda que esteja “preso,
não ter domicílio no país e ser objeto de processo de expulsão, não constitui óbice à progressão de
regime de cumprimento da pena” (STF - HC 97147/MT, Relator Ministro Cézar Peluso). (ACR
0021281-78.2009.4.01.3800 / MG, Rel. Juiz Federal Renato Martins Prates (convocado), Terceira
Turma, Unânime, e-DJF1 p.356 de 22/08/2014.)
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Retratação de decisão que efetivou o recebimento da denúncia. Vedação. Concurso
formal. Transação penal. Impossibilidade.
EMENTA: Penal. Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Retratação de
decisão que efetivou o recebimento da denúncia. Vedação. Art. 2º da lei nº 8.137/90
e art. 55 da lei nº 9.605/98. Concurso formal. Transação penal. Impossibilidade.
Recurso em Sentido Estrito provido.
I. Apresenta-se vedado ao juiz se retratar da decisão que, na oportuna etapa processual,
efetivou o recebimento da denúncia. Com efeito, o MM. Juízo Federal, ao receber a denúncia,
exaure a fase inicial de apreciação da presença dos pressupostos processuais e condições da ação
penal, não podendo, assim, se retratar da decisão anteriormente proferida. Aplicação de precedentes
jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal.
II. Em relação à possibilidade de aplicação da transação penal quanto ao crime do art. 55,
da Lei nº 9.605/98, não merece acolhida a r. decisão recorrida, pois, com a licença de entendimento
outro, no caso de concurso de crimes, é o resultado da soma das penas que deve ser considerado para
a análise da possibilidade de aplicação do instituto da transação penal. Aplicação de precedentes
jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal.
III. Tendo em vista as condutas supostamente delituosas descritas na denúncia (fls. 03/06 art. 2º, caput, da Lei nº 8.176/90 e art. 55, da Lei nº 9.605/98), não há que se falar na possibilidade
de proposta de transação penal em relação ao delito do art. 55, da Lei nº 9.605/98, considerando
que aponta ter sido ele praticado em concurso formal com o primeiro (fl. 05).
IV. Não merece ser mantido o r. decisum recorrido.
V. Recurso em sentido estrito provido. (RSE 0000383-02.2012.4.01.3101 / AP, Rel.
Desembargador Federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.60 de
21/08/2014.)

Habeas Corpus. Depósito judicial do tributo e penhora para garantia do juízo cível.
Extinção da punibilidade. Falta de base legal. Inviabilidade de trancamento da ação
penal.
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Depósito judicial do tributo e
penhora para garantia do juízo cível. Extinção da punibilidade. Falta de base legal.
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).
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II. A extinção da punibilidade, na sonegação fiscal, somente se dá com o pagamento do
débito tributário, podendo, sendo o caso, haver a suspensão da pretensão punitiva, pelo parcelamento
do débito tributário. Não tem aptidão 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. Para uns, o oferecimento de garantias, nos valores cobrados na execução fiscal, aceitas
pelo exequente, não justifica a manutenção da persecução penal, tendo em conta que, qualquer que
seja a solução a que chegue o juízo cível, ocorrerá a extinção da ação penal: se os embargos forem
aceitos, isso implica que o crédito tributário não existiu, tampouco a sonegação fiscal; se rejeitados,
os ativos da garantia converter-se-ão em pagamento, extinguindo-se a punibilidade.
IV. Mas, além de tais situações (jurídicas) não operarem com tal linearidade na execução
fiscal, na qual certas intercorrências processuais - avaliação dos bens abaixo do valor executado,
arrematação por valor menor do que o cobrado etc. - podem retirar a suposta igualdade entre
segurança integral do juízo e o pagamento, o fato é que não se pode falar em extinção da punibilidade
penal sem base legal.
V. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 0058655-43.2013.4.01.0000 / PI, Rel.
Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.64 de 19/08/2014.)

Direito Tributário
Abono de permanência. Natureza jurídica. Parcela indenizatória. Direito constitucional
estabelecido em equivalência ao valor da contribuição previdenciária. Imposto de
renda: não-incidência.
EMENTA: Constitucional, Tributário e Processual Civil. Ação sob rito ordinário. Abono
de permanência. Natureza jurídica. Parcela indenizatória. Direito constitucional
estabelecido em equivalência ao valor da contribuição previdenciária. Imposto de
renda: não-incidência. Embargos infringentes não providos.
I. O abono de permanência constitui forma de compensação ao servidor ou ao magistrado
que, mesmo após o preenchimento dos requisitos para a aposentação voluntária, permanece em
atividade, não usufruindo do direito adquirido à percepção da aposentadoria, revelando-se a nítida
natureza indenizatória deste benefício, equiparado ao pagamento de férias ou de licença-prêmio
não gozadas.
II. No uso do poder constituinte reformador derivado, o legislador teve o claro intuito de
incentivar a permanência em atividade do servidor o qual, em condições de se aposentar, continua
trabalhando, minimizando os custos, cumulativos, da Administração Pública, com o pagamento de
proventos da inatividade e remuneração de um novo servidor.
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III. “A expressão “equivalente” empregada no art. 40, § 19, da Constituição Federal de
1988, não pode ter sua exegese apenas na vertente matemática, de igualdade de valor, mas, numa
compreensão maior, deve manter sua equivalência jurídica. Se não incide o Imposto de Renda sobre
a contribuição previdenciária, tampouco deverá incidir sobre o abono de permanência, estipulado
para ser de valor equivalente ao da mencionada contribuição.” (Precedente: AC 2008.37.00.0077852/MA, Sétima Turma, na relatoria para o acórdão do Desembargador Luciano Tolentino Amaral,
REPDJ de 22/02/2013, p. 470.)
IV. Embargos Infringentes não providos. (EIAC 0058533-28.2003.4.01.3800 / MG,
Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Quarta Seção, Unânime, e-DJF1 p.6 de
21/08/2014.)

IPI. Ação anulatória. Industrialização cumulada com prestação de serviço. Atividade
empresarial mista. Embalagens plásticas e rótulos, por encomenda e personalizados,
com composição gráfica. Não tributabilidade ao tempo (2000/2004): STJ e STF.
EMENTA: Constitucional. Tributário. Processual Civil. IPI. Ação anulatória.
Industrialização cumulada com prestação de serviço. Atividade empresarial mista.
Embalagens plásticas e rótulos, por encomenda e personalizados, com composição
gráfica. Não tributabilidade ao tempo (2000/2004): STJ e STF.
I. A sentença, que se abona, firmou-se na “ratio essendi” de precedente da 1ª Seção do
STJ (REsp nº 1.092.206/SP, transitado em julgado), que, amplo e mais do que bem fundamentado,
convém se prestigiar, notadamente porque haurido sob o rito do art. 543-C/CPC, o que o imanta
de especial eficácia, a mais do que muito aconselhar sua adoção aos casos análogos, assim vazado (a
ler-se (“mutatis mutandis”): “(...). Tributário. Delimitação da competência tributária entre Estados
e Municípios. Icms e Issqn. Critérios. Serviços de composição gráfica. Súmula 156 do STJ. 2.
Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 155, II, § 2º, IX, b e 156, III da CF, art. 2º,
IV, da LC 87/96 e art. 1º, § 2º, da LC 116/03), a delimitação dos campos de competência tributária
entre Estados e Municípios, relativamente à incidência de ICMS e de ISSQN, está submetida aos
seguintes critérios: (a) sobre operações de circulação de mercadoria e sobre serviços de transporte
interestadual e internacional e de comunicações incide ICMS; (b) sobre operações de prestação
de serviços compreendidos na lista de que trata a LC 116/03 (que sucedeu ao DL 406/68), incide
ISSQN; e (c) sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e serviços,
incide o ISSQN sempre que o serviço agregado estiver compreendido na lista de que trata a LC
116/03 e incide ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida lista.
II. As operações de composição gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob
encomenda, são de natureza mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista
Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Consequentemente, tais
operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da
Súmula 156/STJ: “A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda,
ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.” Precedentes de ambas
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as Turmas da 1ª Seção. 2- A confirmação também avulta na medida em que, na decisão proferida
pelo STF, na MC-ADI nº 4.389/DF, em ABR/2011, Min. JOAQUIM BARBOSA, concluiu-se que
a industrialização/fornecimento de embalagens com serviço de composição gráfica se sujeita, sim,
ao IPI, não ao ISSQN, declarando-se, todavia, que a eficácia de tal entendimento seria “ex nunc”,
o que não atinge o período controverso em debate (2000/2004); ademais, quanto a “rótulos”, o
precedente do STJ mantém-se firmemente orientador na íntegra.
III. O panorama jurisprudencial até aqui formado, em nível constitucional e
infraconstitucional, pelo STJ e pelo STF, atrai a confirmação da sentença.
IV. Pelo quilate da demanda, dados os interesses econômicos envolvidos, e o labor
desenvolvido, majora-se, à luz do §4º do art. 20 do CPC, os honorários advocatícios em 0,5% do
valor atribuído à causa (VC=R$24,6milhões).
V. Apelação da ré e remessa oficial não providas e apelação da autora provida.
VI. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 12 de agosto de 2014., para publicação
do acórdão. (AC 0027320-59.2011.4.01.3400 / DF, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
(convocado), Sétima Turma, Unânime, e-DJF1 p.564 de 22/08/2014.)

Entidade beneficente. Imunidade. Necessidade de lei complementar. Aplicabilidade
dos arts. 9º e 14 do CTN. Isenção. Requisitos do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Preenchimento.
EMENTA: Processual Civil. Tributário. Entidade beneficente. Imunidade. Necessidade
de lei complementar. Aplicabilidade dos arts. 9º e 14 do CTN. Isenção. Requisitos do
art. 55 da lei 8.212/1991. Preenchimento.
I. A vedação da incidência de imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços das
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos da lei
constitui limitação ao poder de tributar estabelecida na Constituição Federal.
II. Nos termos do art. 146, II, da CF, cabe à lei complementar a regulamentação das
limitações ao poder de tributar.
III. Na ausência de lei complementar específica que estabeleça as exigências a serem
atendidas pelas entidades beneficentes de assistência social para gozar da imunidade estabelecida,
estende-se a aplicabilidade dos arts. 9º e 14 do Código Tributário Nacional, recepcionados pela
Constituição com status de lei complementar.
IV. Prevalece, por maioria, nesta Corte, o entendimento de que o direito ao não
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais decorre de isenção (§ 7º do art. 195
da CF/1988 combinado com o art. 55 da Lei 8.212/1991), não de imunidade (EI 003478826.2001.4.01.3400/DF). O diploma legal para dispor sobre as condições legais para o seu gozo é a
lei ordinária.
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V. Remessa oficial a que se nega provimento. (REO 0017694-82.2008.4.01.3800 / MG,
Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, Unânime, e-DJF1 p.778
de 22/08/2014

Contribuição previdenciária. Titulares de mandato eletivo. Constituição Federal, art.
195, I. Emenda Constitucional nº 20/98. Inconstitucionalidade da Lei 9.506/97.
Legitimidade da exigência somente após o advento da Lei 10.887/2004. Restituição
de indébito. Possibilidade.
EMENTA: Tributário. Processual Civil. Juízo de retratação. Contribuição
previdenciária. Titulares de mandato eletivo. Constituição Federal, art. 195, I.
Emenda Constitucional nº 20/98. Inconstitucionalidade da lei nº 9.506/97. Legítima
a exigência somente após o advento da lei nº 10.887/2004. Restituição de indébito.
Possibilidade. Observância da prescrição qüinqüenal. Acórdão parcialmente
reformado.
I. Rejulgamento decorrente do exercício do juízo de retração (§3º do art. 543-B do CPC).
II. O Pleno do STF (RE nº 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B do CPC, que
concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos,
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005 e considerou
aplicável a decadência qüinqüenal às ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005.
III. No presente caso o Município objetiva a restituição do indébito relativo ao período
de janeiro de 1998 a outubro de 2004. Como a ação foi ajuizada em 26/09/2008, observa-se a
prescrição das parcelas anteriores a 26/09/2003.
IV. Não há que se falar em carência de ação , ante a edição de norma administrativa, tendo
em vista que esta configura, tão-somente, reconhecimento administrativo do pedido.
V. O art. 12, I, h, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pelo art. 13, § 1º, da Lei
nº 9.506/97, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e teve sua execução
suspensa pela Resolução nº 26/2005 do Senado Federal. Logo, correta a pretensão de repetição de
valores recolhidos nos termos do aludido dispositivo.
VI. A Emenda Constitucional nº 20/98 não instituiu contribuição previdenciária sobre
os subsídios dos titulares de mandato eletivo federal, estadual ou municipal; apenas a autorizou, de
forma genérica, ao dar nova redação ao art. 195, I, da Constituição Federal, fazendo-se necessária
a edição de lei que viesse preencher a lacuna nela existente, conferindo-lhe aplicabilidade, sem
exigência de que fosse LEI COMPLEMENTAR por não ter criado nova fonte de custeio.
VII. A Lei nº 10.887/2004 veio regulamentar o art. 195, I, da Constituição Federal,
delimitando a expressão “na forma da lei” nele contida, o que não poderia ter sido feito pela Lei
nº 9.506/97 por ter sido declarada inconstitucional, sendo inadmissível sua constitucionalização
porque vício de inconstitucionalidade não é passível de convalidação, pois, consoante entendimento
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do Excelso Pretório, tal vício é congênito à lei e há de ser averiguado em face do ordenamento
constitucional vigente à época de sua elaboração. (ADIn nº 2-DF - Rel. Min. Paulo Brossard - D.J.
de 21/11/97.)
VIII. Sucumbência recíproca reconhecida.
IX. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas.
X. Apelação do autor a que se nega provimento. (AC 0030719-04.2008.4.01.3400 / DF,
Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Sétima Turma, Unânime, e-DJF1 p.504 de
22/08/2014.)
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