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Direito Administrativo
Parque da Cidade (“Sarah Kubistschek”). Construção de instalações para esquadrão de
polícia montada. Conclusão da obra amparada por decisão do tribunal. Demolição,
ressalvada a possibilidade de adequação às recomendações do IPHAN. Ponderação
dos interesses ambientais, da segurança pública e do patrimônio público.
Parque da Cidade (“Sarah Kubistschek”). Construção de instalações para esquadrão de polícia
montada. Ação cautelar. Suspensão de notificação extrajudicial do IPHAN, para continuidade
da obra. Julgamento da ação principal: ação civil pública intentada pelo IPHAN. Conclusão
da obra amparada por decisão do tribunal. Sentença que determina demolição, ressalvada
a possibilidade de adequação às recomendações do IPHAN. Apelação do Distrito Federal.
Reforma, por maioria, da sentença. Ponderação dos interesses ambientais, da segurança pública
e do patrimônio público. Embargos infringentes. Negativa de provimento.
I. No julgamento dos embargos infringentes na ação civil pública n. 780961.2000.4.01.3400, principal desta cautelar, foi negado provimento ao recurso nos termos da
seguinte ementa:
II. O IPHAN recusou aprovação à construção de instalações para Esquadrão de Polícia
Montada no interior do Parque da Cidade “por considerar que sua volumetria constitui uma grande
interferência no projeto paisagístico, contrariando os princípios da escala bucólica, a exemplo do
pavilhão de exposições, cuja instalação acabou por conformar uma barreira visual, destoando
do conjunto paisagístico proposto por Burle Marx”. Acrescentou-se que “a função do parque é
sobretudo o lazer e não prestação de serviços à cidade”.
III. Houve liminar para impedir a construção, que foi suspensa por este Tribunal, de
modo que a obra foi concluída. Daí, a sentença, em que se determinou a demolição, reformada pela
maioria da 6ª Turma deste Tribunal.
IV. No decorrer do processo, noticiou-se que teria havido concordância do IPHAN com
a construção de 30 baias, em vez das 90 que foram construídas, o que não chegou a ser confirmado.
V. É um daqueles casos em que deveria ter havido audiência de conciliação, destinada
a colher do IPHAN sua sugestão quanto a um projeto viável. Não tendo havido tal audiência,
permaneceu a posição radical da Autarquia no sentido de que, sem sua autorização, a obra realizada
(assim como qualquer outra que se realizasse no local) é irregular e deve ser demolida.
VI. Trata-se, essa, de uma posição extremamente formalista, que, se justificável quando
se trata de conflito entre interesses público e privado (o que mesmo aí é duvidoso), aqui seria
inaplicável porque se cuida de conflito entre dois interesses públicos: o interesse ambiental e o
interesse da segurança pública. A esta altura, acrescente-se o interesse do patrimônio público, uma
vez que, à custa de decisões judiciais provisórias, a obra foi concluída e sua demolição significaria
desperdício desses recursos, agravado com o trabalho e gastos da demolição e remoção dos entulhos.
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VII. Em lugar da posição radical, poderia ter formalizado uma sugestão compatível com
o interesse ambiental, a partir da previsão, existente na planta do parque, de instalações para uma
guarda própria, papel que a Polícia Militar acaba exercendo, junto com a segurança pública.
VIII. Na época da criação do parque a questão da segurança pública não era tão grave
como em 2000 (início de construção das instalações para a polícia montada) e muito menos hoje, o
que justifica alteração da planta original do parque para satisfazer a essa nova necessidade.”
IX. Pelos mesmos fundamentos, nega-se provimento aos embargos infringentes. (EIAC
2000.34.00.007024-2/DF; Rel. Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes, Filho (convocado),
Terceira Seção, Unânime, e-DJF1 P. 44 de 18/06/2015.)

Ilha costeira - São Luís/MA. EC 46/2005. Demarcação. Necessidade de notificação
pessoal, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Propriedade particular. Inexigibilidade da cobrança de taxa de ocupação e laudêmio.
Processual civil. Administrativo. Tributário. Ilha costeira - São Luís/MA. EC 46/2005.
Demarcação. Necessidade de notificação pessoal, sob pena de ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Propriedade particular. Inexigibilidade da cobrança de taxa de
ocupação e laudêmio. Agravo retido prejudicado.
I. Ocorre a perda de objeto do agravo retido, interposto em face de decisão concessiva da
antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a superveniência da sentença de mérito, julgando
procedente o pedido, consoante interpretação analógica do disposto no parágrafo 3º do art. 7º da
Lei nº 12.016/2009.
II. A Emenda Constitucional nº 46/2005 excluiu, do escopo dos bens da União, as ilhas
que contenham sede de Municípios, com exceção das áreas afetadas ao serviço público ou a unidade
ambiental federal e, também, as áreas que já se encontravam incorporadas aos domínios dos Estados,
dos Municípios e dos particulares (arts. 20, IV e 26, II, CF).
III. Os imóveis situados na ilha de São Luis/MA, por se localizarem, notoriamente, em
sede de Município, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 46 não mais pertencem à
União.
IV. A demarcação de linha preamar média de 1831, na Ilha de São Luis/MA, feita pela
União, sem a notificação pessoal dos interessados, caracteriza afronta aos princípios do contraditório
e da ampla defesa (AG 0074617-77.2011.4.01.0000 / MA, Rel. Desembargador Federal Luciano
Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.394 de 09/03/2012).
V. Inobservância, pela Administração Pública, nos procedimentos de exigência de taxa
de ocupação e laudêmio de contribuintes com imóveis registrados em cartório, dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da propriedade e da publicidade.
VI. Agravo retido prejudicado.
VII. Apelação da União e remessa oficial desprovidas. (AC 0056945-43.2013.4.01.3700
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/ MA; Relator Des. Federal José Amilcar Machado, Sétima Turma Unânime, e-DJF1 P. 1239 de
19/06/2015.)

Ação civil pública por ato de improbidade. Ex-prefeito. Ilegalidades na contratação e
na utilização de verbas federais oriundas de contrato de repasse, destinado à construção
de esgotamento sanitário. Empresa de “fachada”. Execução dos serviços contratados
pela própria municipalidade.
Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade. Ex-prefeito. Pessoa física e jurídica.
Ilegalidades na contratação e na utilização de verbas federais oriundas de contrato de repasse,
destinado à construção de esgotamento sanitário. Empresa de «fachada». Execução dos serviços
contratados pela própria municipalidade. Configuração dos atos de improbidade previstos no
art. 9º, 10, XI, e 11, VI, da Lei 8.429/92. Sentença condenatória. Manutenção em parte.
I. Inexistência de obrigatoriedade da formação de litisconsórcio passivo necessário (art. 47
do CPC), consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, haja vista ausência de
previsão legal nesse sentido e pelo fato de não se exigir do magistrado solução uniforme para todas
as partes.
II. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da pendência de julgamento
por essa Corte Regional de agravo de instrumento em que se discute a ocorrência da prescrição, o
parecer do Ministério Público Federal informa que o referido agravo já foi objeto de julgamento,
ao qual foi negado provimento.
III. Comprovação de fraude na aplicação dos recursos repassados pela Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA, por meio do convênio de n. 255/2001, destinados à construção de esgotamento
sanitário, haja vista a contratação de empresa fictícia para execução do projeto, bem como pela
ausência de nexo entre os pagamentos efetuados à construtora e as obras comprovadamente
executadas por terceiros.
IV. Restou demonstrada, pela prova documental acostada aos autos, notadamente o
relatório da tomada de contas especial TC-012.435/2002-7, o qual não foi desconstituído pelas
provas produzidas em Juízo, a prática dos atos de improbidade administrativa, previstos nos arts.
9º, 10, IX (ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei), e 11, caput, e I e II (deixar de
praticar ato de ofício), pelos réus.
V. Os requeridos já foram condenados à reparação integral do dano ao erário no
âmbito do Tribunal de Contas da União, sendo certo que se a parte requerida já foi condenada
administrativamente, dispondo a entidade pública lesada de título extrajudicial, líquido e exigível,
é descabida nova condenação no mesmo sentido, sob pena de configurar bis in idem, inadmissível
no ordenamento jurídico vigente.
VI. No que tange à multa civil, considerando que ela não tem caráter ressarcitório,
entendo que sua fixação no montante de 300% (trezentos por cento) de R$ 128.000,00 (cento e
vinte e oito mil reais) é desproporcional, de forma que deve ser fixada em R$ 50.000,00 (cinqüenta
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mil reais) para cada réu.
VII. Apelação dos réus parcialmente provida. (AC 2008.38.13.001169-9/MG; Rel. Des.
Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, Unânime, e-DJF1 P. 318 de 19/06/2015.)

Ausência de recolhimento e repasse de contribuição previdenciária. Parcelamento dos
débitos deferido. Não configuração de ato que atente contra a administração pública.
Ausência de dolo ou má-fé.
Processual civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Artigo 11, da Lei 8.429/92.
Ausência de recolhimento e repasse de contribuição previdenciária. Parcelamento dos débitos
deferido. Não configuração de ato que atente contra a administração pública. Ausência de dolo
ou má-fé. Apelação não provida.
I. A ilegalidade e a improbidade não são situações ou conceitos que podem ser utilizados
indistintamente com o mesmo propósito, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela
outra (ou vice-versa).
II. Ainda no decorrer de seu mandato, o embargado, no ano de 2008, teve deferido o
pedido de parcelamento dos débitos com o INSS, conforme se verifica da documentação acostada
nos autos, denotando sua boa-fé em resolver a pendência fiscal do município do qual era prefeito.
III. A par de ter cometido uma ilegalidade, da conduta do embargado não se retira dolo e/
ou má-fé, de sorte que para a caracterização do ato ímprobo, mais do que um ato ilegal, é um ato de
desonestidade do agente público para com a administração, sendo imprescindível a demonstração
de que tal conduta seja dolosa ou perpetrada com culpa grave, evidenciadora de má-fé, para sua
configuração, o que não ocorreu no caso.
IV. Embargos Infringentes improvidos. (EIAC 0013386-14.2010.4.01.4000 / PI; Rel.
Juiz Federal Klaus Kuschel (Convocado), Segunda Seção, Unânime, e-Djf1 P. 38 de 18/06/2015.)

Imóvel funcional ocupado por servidor público titular de função pública. Ação de
reintegração de posse. Esbulho possessório caracterizado. Condenação ao pagamento
de indenização por perdas e danos. Possibilidade.
Processual civil, civil e administrativo. Ação rescisória. Imóvel funcional ocupado por
servidor público titular de função pública. Ação de reintegração de posse. Esbulho possessório
caracterizado. Condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos. Possibilidade.
Violação à lei. Não ocorrência.
I. A relação jurídica decorrente da cessão de imóvel funcional, para fins de ocupação por
servidor público, possui natureza eminentemente administrativa, não se equiparando a contrato
de locação. A todo modo, uma vez encerrada essa relação jurídica, cristalizada, no caso, pela
superveniente destituição de função pública do titular da permissão de uso do aludido imóvel, não
mais subsiste a essência daquela relação jurídica inicialmente instaurada entre as partes envolvidas
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(natureza administrativa), submetendo-se, agora, ao crivo do direito privado.
II. Na hipótese em comento, a manutenção do esbulho possessório, decorrente da não
devolução de imóvel funcional após a cessação dos motivos que legitimaram a sua ocupação, autoriza
o pagamento de indenização por perdas e danos, desde a data da ocupação irregular, a ser contada a
partir do término do prazo assinalado na notificação para desocupação do imóvel.
III. No que tange aos valores efetivamente cobrados a título de indenização, ou ainda,
quanto à possível quitação de taxas de ocupação e/ou condomínio, tal insurgência não se faz possível
nesta demanda, eis que discutidos e decididos no feito executório, passível, de impugnação na via
processual própria.
IV. Ação rescisória improcedente. Manutenção do julgado rescindendo.
V. Condenação dos requerentes no pagamento das custas processuais devidas e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC
vigente. (AR 2008.01.00.042540-5/DF; Rel. Des. Federal Souza Prudente, Terceira Seção, Maioria,
e-DJF1 P. 101 de 19/06/2015.)

Serviço de radiofusão sonora. Renovação da outorga. Condicionamento à regularidade
fiscal. Impossibilidade.
Constitucional. Administrativo. Mandado de Segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam rejeitada. Serviço de radiofusão sonora. Renovação da outorga. Condicionamento
à regularidade fiscal. Impossibilidade. Segurança concedida.
I. Inicialmente, quanto à preliminar invocada pela União Federal, não merece prosperar
tal irresignação, na medida em que o ato coator foi praticado pela Coordenadora Geral do Regime
Legal de Outorgas do Ministério das Comunicações, não havendo que se falar em ilegitimidade
passiva da autoridade indicada como coatora.
II. Afigura-se escorreita a sentença monocrática, que afastou a exigência de apresentação
de certidão de regularidade fiscal como condição para a renovação da outorga do Serviço de
Radiodifusão Sonora em Onda Média, mormente, no caso de que se cuida em que a dívida da
impetrante decorre de multa de natureza eleitoral, e não da ausência de pagamento de tributo.
III. Ademais, é vedado à Administração Pública impor sanções administrativas como
meio coercitivo e indireto para a cobrança de tributos, visto que dispõe de outros meios legais para
tanto, não se afigurando válida a limitação de direitos dos administrados, em casos que tais.
IV. Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada. (AMS 005045685.2011.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, Unânime,
e-DJF1 p.451 de 22/06/2015.)
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Concurso público. Agente de Polícia Federal. Exame psicológico. Candidato “não
recomendado”. Participação, com aproveitamento, do curso de formação profissional.
Nomeação e posse do concorrente sub judice. Possibilidade.
Administrativo. Processual civil. Concurso público. Agente de Polícia Federal. Exame
psicológico. Candidato “não recomendado”. Participação, com aproveitamento, do curso de
formação profissional. Nomeação e posse do concorrente sub judice. Possibilidade. Pedido
procedente. Apelação provida.
I. A exigência de exame de avaliação psicológica em concurso público para ingresso
na carreira policial é legítima, consoante jurisprudência consolidada na Súmula 239 do extinto
Tribunal Federal de Recursos (TFR).
II. A matéria tem sido reiteradamente decidida neste Tribunal, prevalecendo o
entendimento que condiciona o prosseguimento no concurso à realização de novo exame, sem a
exigência de determinado perfil profissiográfico, de caráter sigiloso.
III. A aprovação do candidato no Curso de Formação Profissional supera o óbice da “não
recomendação” na avaliação psicológica.
IV. Constando dos autos o pedido de nomeação e posse imediatas e tratando-se de questão
reiteradamente decidida, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do decisum, como
vem decidindo esta Turma (AC 0015918-25.2004.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal
Kassio Nunes Marques, e-DJF1 de 12.12.2014).
V. Apelação provida para julgar procedente o pedido.
VI. Sem custas a restituir, visto que o autor litigou sob o pálio da justiça gratuita.
VII. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art. 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. (AC 0020608-24.2009.4.01.3400 / DF, Rel.
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.136 de 23/06/2015.)

Ensino superior. Servidor público. Remoção. Interesse da Administração. Matrícula
compulsória. Transferência para instituição pública. Possibilidade.
Administrativo. Ensino superior. Mandado de Segurança. Servidor público. Remoção.
Interesse da Administração. Matrícula compulsória. Transferência para instituição pública.
Possibilidade.
I. Restou comprovado que a transferência do requerente, embora tenha sido realizada a
pedido, ocorreu por interesse primário da Administração, em razão de ter havido redistribuição de
vagas na Polícia Federal.
II. A remoção do servidor é ato administrativo que deve observar a conveniência e
oportunidade da administração. Assim, presume-se que a Administração, ao deferir a remoção do
servidor público, vislumbrou interesse público no preenchimento da vaga.
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III. Remessa oficial e Apelação a que se nega provimento. (AMS 003827034.2014.4.01.3300 / BA, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma,
Unânime, e-DJF1 p.143 de 23/06/2015.)

Licitação. Prestação de serviço de informática. Pregão eletrônico. Lei 10.520/2002.
Legalidade.
Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Prestação de serviço de informática. Pregão
eletrônico. Lei 10.520/2002. Legalidade. Sentença mantida.
I. “A Lei 10.520/2002 (art. 1º, parágrafo único), que instituiu, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, autoriza a realização de licitação na modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços
comuns de informática, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais no mercado.”. Precedente (0033803-76.2009.4.01.3400 AMS
2009.34.00.034401-2 / DF; Apelação em Mandado de Segurança relator Desembargador Federal
Néviton Guedes órgão Ouinta Turma Publicação 30/04/2015 e-DJF1 P. 1411 Data Decisão
28/01/2015).
II. No caso dos autos, o objeto da licitação em comento consiste na contratação de
“serviços técnicos especializados aplicáveis à administração dos serviços de infra-estrutura e a contratação
de Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação da ANEEL”, conforme especificações do Edital e
seus anexos.
III. O serviço licitado foi objetivamente definido no edital, com as especificações exigidas
para a execução do serviço, razão por que se concluiu que o pregão atendeu os ditames da Lei
10.520/2002. Precedentes do Tribunal.
IV. Apelação a que se nega provimento. (AMS 0026894-18.2009.4.01.3400 / DF,
Rel. Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.98 de
23/06/2015.)

Direito Civil
Responsabilidade civil. União e Banco do Brasil S.A. Danos moral e material.
Empréstimo consignado. Fraude constatada. Débito indevido das respectivas
prestações. Incidência sobre o valor da pensão militar devida à parte autora.
Descumprimento reiterado de ordem judicial determinando a cessação dos descontos
indevidos. Ação de reparação.
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Civil. Processual civil. Responsabilidade civil. União e Banco do Brasil S.A. Danos moral e
material. Empréstimo consignado. Fraude constatada. Débito indevido das respectivas prestações.
Incidência sobre o valor da pensão militar devida à parte autora. Descumprimento reiterado
de ordem judicial determinando a cessação dos descontos indevidos. Ação de reparação. Pedido
procedente. Sentença reformada em parte. Juros de mora e correção monetária. Incidência.
Agravo retido. Falta de reiteração do pedido de julgamento. Inobservância do art. 523, §1º, do
Código de Processo Civil (CPC). Não conhecimento.
I. Não há como apreciar o agravo retido, considerando a não observância do disposto no
art. 523, § 1º, do CPC, ante a falta de reiteração do pedido de julgamento, nas razões de apelação.
II. A União e o Banco do Brasil S.A. respondem pelos prejuízos decorrentes de valores
indevidamente descontados da pensão militar, de que é beneficiária a autora, em razão de constatada
fraude nos respectivos contratos de consignação em pagamento efetivados com uso de documentos
falsos.
III. Caso em que a instituição financeira, mesmo depois de ordem judicial determinando
a cessação dos descontos indevidos, continuou a promovê-los.
IV. Apesar de declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, “a
TR deve permanecer como índice de atualização dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda
Pública até a modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4425 e 4357, conforme determinação
do eminente Relator Ministro Luiz Fux” (AG n. 0037325-53.2014.4.01.0000/PA, Relatora
Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, e-DJF1 de 27.03.2015, p. 5.995).
V. Em sintonia com a decisão proferida na Reclamação n. 16.705/RS, o montante devido
pela União deve ser atualizado com base na Taxa Referencial (TR), até modulação dos efeitos das
decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades n. 4.425/DF e n. 4.357/DF.
VI. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar a incidência dos juros de
mora e da correção monetária, em relação à União, na forma explicitada.
VII. Prevalece, no que diz respeito ao Banco do Brasil S.A., a forma de incidência dos
juros de mora fixada na sentença.
VIII. Apelação da União desprovida. Remessa oficial parcialmente provida. (AC
0017910-45.2009.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma,
Unânime, e-DJF1 p.95 de 23/06/2015.)

Contrato de mútuo. Empréstimo Sistema Financeiro Habitacional. Descumprimento
de cláusulas. Reajuste. Correção do saldo devedor. Taxa referencial - TR. Legalidade.
Capitalização de juros. Ocorrência.
Civil e processual civil. Embargos à execução. Contrato de mútuo. Empréstimo Sistema
Financeiro Habitacional. Descumprimento de cláusulas. Reajuste. Correção do saldo devedor.
Taxa referencial - TR. Legalidade. Capitalização de juros. Ocorrência. Perícia. Cerceamento
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de defesa. Inocorrência. Excesso. Execução. Sucumbência recíproca. Apelações. Desprovimento.
I. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questão representativa da controvérsia
evidenciada na hipótese, na forma do art. 543-C, do CPC, decidiu que, “nos contratos celebrados
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer
periodicidade.”. (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 18/09/2009).
II. “O excesso de execução não é causa de nulidade do título executivo, mas apenas de
abatimento do valor eventualmente cobrado a maior, caso tal circunstância seja alegada e comprovada
pelo devedor, não podendo o juiz, de ofício, extinguir a execução”. (TRF1, AC 2000.33.00.0085801/BA, Sexta Turma, Rel. Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJ de 09/02/2004, p. 66).
III. Não ocorre cerceamento ao exercício do direito de defesa, na hipótese em que as partes
se manifestaram sobre a perícia contábil realizada, inclusive com oferecimento de impugnações ao
laudo apresentado.
IV. É legítima a estipulação contratual de taxa de juros remuneratórios (nominal e efetiva).
Consoante enunciado da Súmula n. 422, do STJ, “o art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece
limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH”.
V. É pacífico o entendimento na Corte Especial do STJ de que o índice aplicável ao
reajuste do saldo devedor dos contratos de financiamento habitacional, relativamente ao mês de
março de 1990, é de 84,32%, consoante a variação do IPC (EREsp n. 218.426/ES, Corte Especial,
DJU de 19.04.2004)” (STJ, AgRg no Ag 1424025/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 26/10/2011); assim como o índice aplicável ao reajuste da prestação nos contratos de
financiamento habitacional no mês de abril/90, relativo ao mês de março do mesmo ano, é o IPC,
no percentual de 84,32” (EREsp 218.426/ES, Rel. Ministro Vicente Leal, DJ de 19/04/2004).
VI. “No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8.177/91, é permitida
a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que
o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde
que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos
em poupança, sem nenhum outro índice específico”, o que se coaduna com a hipótese dos autos
(REsp 969129/MG, STJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).
VII. “A cobrança do Fundhab, de responsabilidade do vendedor do imóvel, contratante do
financiamento, é legal, desde que pactuada. Precedentes”. (REsp 728.650/AM, STJ, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009).
VIII. Na procedência parcial dos pedidos iniciais, impõe-se a aplicação da regra do art. 21
do CPC em que a verba de sucumbência é recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada
entre as partes.
IX. Apelações a que se nega provimento. (AC 0031365-63.2007.4.01.0000 / GO,
Rel. Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.84 de
23/06/2015.)
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Responsabilidade civil. Caixa Econômica Federal (CEF). Sequestro relâmpago.
Extorsão. Saques ocorridos em duas agências. Abordagem ocorrida fora das
dependências da instituição bancária. Ação de reparação de danos materiais e morais.
Pedido improcedente.
Civil. Processual civil. Responsabilidade civil. Caixa Econômica Federal (CEF). Sequestro
relâmpago. Extorsão. Saques ocorridos em duas agências. Abordagem ocorrida fora das
dependências da instituição bancária. Ação de reparação de danos materiais e morais. Pedido
improcedente. Apelação da CEF provida, prejudicado o recurso da autora. Sentença reformada.
I. A pretensão da autora de ser indenizada pelos danos morais e materiais, que experimentou
em razão de sequestro relâmpago ocorrido em via pública, deduzida contra a CEF, é improcedente,
visto que a ação delituosa, no caso, ocorreu fora das dependências da agência bancária. Precedentes.
II. O direito de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita não isenta seus
beneficiários de serem condenados nos ônus da sucumbência, devendo, contudo, ser aplicado o
disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
III. Sentença reformada.
IV. Recurso da CEF provido.
V. Apelação da autora prejudicada. (AC 0009627-59.2011.4.01.3304 / BA, Rel.
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.108 de 23/06/2015.)

Direito Constitucional
Tratamento de saúde. Direito fundamental e difuso constitucionalmente garantido.
Descentralização do Sistema Único de Saúde. União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Constitucional, Administrativo e processual civil. Tratamento de saúde. Direito fundamental
e difuso constitucionalmente garantido. Pedido procedente. Apelação. Descentralização do
Sistema Único de Saúde. União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Responsabilidade
solidária dos entes federativos. Preliminar rejeitada. Controvérsia decidida pelo Supremo
Tribunal Federal. Prova pericial. Desnecessidade. Sentença confirmada.
I. Constando dos autos prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia, não há
que se falar em cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial.
II. O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral, reafirmou a sua
jurisprudência no sentido de que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
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entes federados. O pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(RE n. 855.178/SE, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 16.03.2015). Preliminar rejeitada.
III. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do
Estado (art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à
medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão
administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir
essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final
dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente ou
em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus
direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária.
IV. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador,
sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente
como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp 1.136.549/
RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe de
21.06.2010).
V. Presentes os pressupostos autorizadores, nada a reparar na sentença, que determinou o
tratamento de saúde de que o cidadão necessita.
VI. Apelações e remessa oficial desprovidas. (AC 0041297-77.2014.4.01.3800 / MG,
Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.147 de
23/06/2015.)

Direito Penal
Explorar matéria-prima pertencente à união sem autorização. Areia. Usurpação.
Concurso formal.
Penal e processual penal. Art. 55 da Lei 9.605/98 e art. 2º da Lei 8.176/91. Explorar matériaprima pertencente à união sem autorização. Areia. Usurpação. Concurso formal. Prescrição da
pretensão punitiva reconhecida quanto ao crime do art. 55 da Lei 9.605/98. Materialidade e
autoria comprovadas. Dosimetria. Reparação de dano afastada.
I. Não tendo sido apresentada qualquer documentação indicando licença para a atividade
de mineração impõe-se o reconhecimento da incidência dos tipos penais previstos nos arts. 2º da
Lei 8.176/91 e 55 da Lei 9.605/98.
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II. Consolidado o concurso formal entre os arts. 2º da Lei 8.176/91 e 55 da Lei 9.605/98,
uma vez que com uma única ação os réus usurparam o patrimônio da União, atingindo a ordem
econômica e impingiram dano ao meio ambiente.
III. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 107,
IV, do Código Penal, em relação ao crime do art. 55 da Lei 9.605/98, atingindo também a multa,
nos termos do art. 114, II, do Código Penal.
IV. A dosimetria fixada para os acusados merece redução, uma vez que as circunstâncias
e consequências previstas no art. 59 do CP não são desfavoráveis; implicando, portanto, na fixação
da pena-base no mínimo legal.
V. Substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos (art. 44,
§ 2º, primeira parte, do CP), a ser definida no Juízo da execução.
VI. Reparação de dano excluída, porquanto não requerida pelo Ministério Público Federal
e em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (Precedente desta Corte).
VII. Apelação do Ministério Público Federal e dos réus parcialmente providas. (ACR
2009.38.04.001567-3 / MG; Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, Unânime,
e-DJF1 P. 325 de 19/06/2015.)

Tráfico internacional de entorpecente. Pena base no mínimo legal. Causa especial de
diminuição de pena. Natureza e quantidade da droga. Redutor. Fixação no patamar
mínimo. Ausência de bis in idem.
Penal e processual penal. Embargos infringentes e de nulidade. Tráfico internacional de
entorpecente. Pena base no mínimo legal. Causa especial de diminuição de pena. Natureza e
quantidade da droga. Redutor. Fixação no patamar mínimo. Ausência de bis in idem.
I. O mero preenchimento, pelo réu, dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei
11.343/2006 (ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não
integrar organização criminosa) não significa que possua, automaticamente, o direito ao patamar
máximo de 2/3 (dois terços) de redução da pena.
II. A fixação das penas deve obedecer ao disposto nos arts. 59, 68, do CP e às normas
aplicáveis aos casos de tráfico ilícito de drogas. O quantum da redução prevista no § 4º do art. 33
da Lei 11.343/2006, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), depende da análise do art. 42 da Lei de
Drogas, que traz circunstâncias preponderantes em relação ao art. 59 do CP.
III. Hipótese em que o redutor fixado na sentença, no patamar de 1/6 (um sexto), deve
ser mantido, especialmente, em face da natureza e da quantidade de droga. (ACR 000015136.2008.4.01.4101/RO, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, 3ª Turma/TRF-1ª
Região, unânime, e-DJF1 de 22/11/2013, p. 589).
IV. Não há que se falar em bis in idem. A quantidade e a natureza da droga apreendida não
foram utilizadas na fase de fixação da pena-base, estabelecida no mínimo legal. Esses fatores podem
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ser utilizados para exasperação da pena na primeira ou na terceira fases da dosimetria. Precedente
do Supremo Tribunal Federal.
V. Embargos infringentes desprovidos. (EINACR 0000966-12.2011.4.01.3201/AM;
Rel. Juiz Federal Marcus Vinícius Reis Bastos (convocado), Segunda Seção, Unânime, e-DJF1 P. 39
de 18/06/2015.)

Crime de dano qualificado. Entidade de direito público. Bem jurídico tutelado.
Patrimônio público. Princípio da insignificância. Não incidência.
Penal. Processo Penal. Recurso de apelação. Artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código
Penal. Entidade de direito público. Bem jurídico tutelado. Patrimônio público. Legítima defesa
e erro na execução. Afastadas. Princípio da insignificância. Não incidência. Confissão. Não
incidência. Regime de cumprimento da pena. Alterado. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
I. As excludentes alegadas, legítima defesa e erro na execução, não se sustentam minimante
no contexto dos fatos, conforme laudo pericial acostado aos autos.
II. O princípio da insignificância não incide no crime de dano qualificado, cometido em
detrimento de entidade de direito público, por serem diversos os valores tutelados, que transcende
a quantificação de valores patrimoniais. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.
III. O réu não confessou a prática delituosa. Em seu interrogatório buscou apenas eximirse da responsabilidade penal com afirmação contrária à prova dos autos, portanto não faz jus à
atenuante da confissão.
IV. O artigo 163 do Código Penal prevê a pena de detenção para o crime de dano, e o
artigo 33 do mesmo Estatuto determina que o regime inicial de cumprimento da pena de detenção
será o semiaberto. Dessa forma, deve ser reformada a v. sentença apelada para redefinição do regime
de cumprimento da pena.
V. Decisão reformada parcialmente.
VI. Apelação parcialmente provida. (ACR 0001425-62.2012.4.01.3400 / DF, Rel. Juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (convocada), Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.734
de 26/06/2015.)

Sonegação de contribuição previdenciária. Crime material. Necessidade de prévio
esgotamento da via administrativa. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário, condição objetiva de procedibilidade para ação penal.
Penal. Processual penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Art. 337-A do Código
Penal. Crime material. Necessidade de prévio esgotamento da via administrativa. Ausência de
constituição definitiva do crédito tributário, condição objetiva de procedibilidade para ação
penal. Sentença absolutória mantida. Apelação criminal improvida.
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I. A hipótese sob análise - sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do CP) configura crime omissivo material, caso em que a decisão definitiva do procedimento administrativo
fiscal constitui uma condição objetiva de procedibilidade, razão pela qual a ausência de constituição
do crédito tributário pela autoridade administrativa se apresenta como óbice à propositura da ação
penal por falta de justa causa.
II. Sentença mantida.
III. Apelação criminal improvida. (ACR 0043379-96.2005.4.01.3800 / MG, Rel. juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (convocado), Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.726
de 26/06/2015)

Direito Previdenciário
Benefício assistencial ao deficiente. Requisitos de incapacidade e socioeconômico
atendidos. Estudante de curso superior. Concessão do benefício. Parcelas em atraso.
Consectários.
Apelação cível. Benefício assistencial ao deficiente. Requisitos de incapacidade e socioeconômico
atendidos. Estudante de curso superior. Concessão do benefício. Parcelas em atraso. Consectários.
Sentença reformada.
I. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com
65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua família.
II. O conceito de pessoa portadora de deficiência foi elastecido pela Lei 12.435/2011. A
nova redação do § 2º do art. 20 deixa claro que se considera “pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas”.
III. Por meio da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada com
quórum de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º da CR/1988, em vigor no Brasil
desde 26/08/2009, com a publicação do Decreto nº 6.949/2009, “Os Estados Partes reconhecem
o direito das pessoas com deficiência à educação” (item 1 do art. 24), inclusive ao “ensino superior
em geral” (item 5 do art. 24), justamente objetivando “a) O pleno desenvolvimento do potencial
humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos
humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; b) O máximo desenvolvimento
possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como
de suas habilidades físicas e intelectuais; c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em
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uma sociedade livre” (item 1 do art. 24).
IV. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo
não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência
física (§ 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de
verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.
V. O Plenário do STF no julgamento da Reclamação nº 4.374/PE sinalizou compreensão
no sentido de que o critério de renda per capita de ¼ (um quarto) do salário mínimo não é mais
aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias
concretas do caso analisado.
VI. Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um salário-mínimo, pago a
idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor mínimo, paga à pessoa de qualquer idade, não
deverão ser considerados para fins de renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a
pessoa do cômputo para aferição do requisito. Precedente STF.
VII. Requisito de incapacidade atendido no momento do requerimento administrativo,
conforme perícia médica judicial. Situação de vulnerabilidade social constatada por perícia
socioeconômica. Benefício de amparo social ao deficiente devido desde o requerimento
administrativo.
VIII. Parcelas em atraso: observância da prescrição quinquenal prevista no art. 103,
parágrafo único da Lei 8.213/1991, e correção monetária e juros moratórios conforme Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
IX. Honorários de advogado a serem suportados pelo INSS em 10% (dez por cento) sobre
o valor correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação do acórdão.
X. A autarquia previdenciária, sucumbente, deve reembolsar o valor dos honorários
periciais, o que deve ser dar nos termos da Resolução CJF nº 541/2007, ou conforme o CPC, na
condição de despesa processual.
XI. O INSS está isento das custas.
XII. Tutela específica da obrigação de fazer deferida, porquanto o julgamento do mérito,
lastreado na prova dos autos, faz inequívoco o requisito da verossimilhança das alegações iniciais,
sendo indiscutível o periculum in mora, que decorre da própria natureza alimentar da verba objeto
da ação, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 273 do CPC, ou com
fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Código.
XIII. Recurso de apelação da parte autora provido. (AC 0000774-89.2006.4.01.3804 /
MG, Rel. Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas
Gerais, Unânime, e-DJF1 p.29 de 24/06/2015.)
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Aposentadoria por velhice. Revisão do ato de concessão por irregularidade na data de
nascimento do segurado. Decadência não configurada. Responsabilidade exclusiva da
autarquia. Suspensão indevida do benefício.
Previdenciário e processual civil. Mandado de Segurança. Aposentadoria por velhice. Revisão
do ato de concessão por irregularidade na data de nascimento do segurado. Decadência não
configurada. Responsabilidade exclusiva da autarquia. Suspensão indevida do benefício.
Sentença mantida.
I. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.114.938/AL, sob o regime do art. 543-C do CPC,
consolidou o entendimento de que, em se tratando de benefício previdenciário concedido antes da vigência
da Lei 9.784/1999, o prazo decadencial decenal de que dispõe a Previdência Social para revisão dos atos
de concessão, previsto no art. 103-A da Lei 8.213/1991, se inicia em 1º/02/1999.
II. Em função de o Estado estar adstrito ao princípio da legalidade, corolário de sua
observância é o dever de anular os seus próprios atos, quando maculados por vícios que lhe acarretem
a ilegalidade (enunciados nº 346 e 473 da Súmula do STF, e art. 53 da Lei 9.784/1999).
III. A incorreção de dados relativos à real data de nascimento do segurado, levada a
efeito pela própria autarquia, por si só, não macula o benefício previdenciário da titularidade do
impetrante, mormente porque este vinha sendo pago desde 1987 e a revisão somente ocorreu em
2008.
IV. Apelação do INSS e remessa necessária não providas. (AMS 000396735.2008.4.01.3807 / MG, Rel. Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, 1ª Câmara Regional
Previdenciária de Minas Gerais, Unânime, e-DJF1 p.70 de 24/06/2015.)

Benefício previdenciário. Restabelecimento na via administrativa após o ajuizamento
da ação. Reconhecimento tácito do pedido.
Apelação cível. Processual civil e Previdenciário. Benefício previdenciário. Restabelecimento na
via administrativa após o ajuizamento da ação. Reconhecimento tácito do pedido. Art. 269,
II do CPC. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade.
I. O restabelecimento na via administrativa do benefício previdenciário desde a data da
suspensão indevida em tal esfera, bem assim o pagamento das verbas em atraso desde então, após
ajuizamento da ação, importa em reconhecimento tácito da procedência do pedido inicial, na forma
do inc. II do art. 269 do CPC.
II. Havendo reconhecimento integral do pedido inicial pela parte ré no curso da ação, é
devida sua condenação na verba honorária, diante do princípio da causalidade previsto no art. 26
do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
III. Na ausência de valores decorrentes de condenação nos casos em que a Fazenda Pública
figurar como vencida, não serão observados os limites do art. 20, § 3º do CPC, mas, segundo dispõe
o § 4º do referido dispositivo, a determinação dos honorários far-se-á mediante uma apreciação
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equitativa, observando-se os critérios previstos nas alíneas do mencionado parágrafo 3º, quais sejam:
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
IV. Apelação da parte autora provida em parte. (AC 0067003-06.2010.4.01.9199 / MG,
Rel. Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais,
Unânime, e-DJF1 p.93 de 24/06/2015.)

Direito Processual Civil
Sistema Financeiro de Habitação. Anulação de arrematação. Caracterização de preço
vil. Matéria de ordem pública.
Processual civil. Sistema Financeiro de Habitação. Anulação de arrematação. Caracterização
de preço vil. Matéria de ordem pública. Apelação. Razões dissociadas da sentença. Não
conhecimento.
I. A arrematação do bem penhorado por valor muito inferior ao da avaliação configura
preço vil, questão de ordem pública, que pode ser conhecida e apreciada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, passível, portanto, de pronunciamento judicial, até de ofício. Precedentes deste Tribunal:
AC 0002264-28.2001.4.01.3900/PA, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta
Turma, e-DJF1 p.31 de 06/09/2010; AC 0009188-83.2009.4.01.3800 / MG, Rel. Desembargador
Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.569 de 03/08/2012.
II. Quando as razões de apelação não atacam os fundamentos da sentença, tal como
ocorre no presente feito, que não houve julgamento do mérito, e as razões de apelação atacam
justamente o mérito que não foi analisado, fica o Tribunal impossibilitado de reexaminar a questão
versada nos autos, nos termos dos arts. 514, II, e 515 do CPC. (AC 0021789-29.2006.4.01.3800/
MG, Rel. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, Rel. Conv. Juiz Federal Márcio Barbosa
Maia (conv.), Sexta Turma, e-DJF1 p.641 de 22/11/2013).
III. Remessa oficial a que se nega provimento.
IV. Apelação da CEF de que não se conhece. (AC 0007839-05.2005.4.01.3600 / MT,
Rel. Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.59 de
23/06/2015.)

Indicação de endereço da parte autora. Inexigibilidade. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Impossibilidade. Jurisdição delegada.
Previdenciário. Processual civil. Indicação de endereço da parte autora. Inexigibilidade.
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Extinção do processo sem resolução do mérito. Impossibilidade. Jurisdição delegada. Apelação
provida.
I. Inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de
disposição legal. Os art. 282 e 283 do CPC estabelecem requisitos que devem ser observados pela
parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial.
II. A parte autora está qualificada e informa seu endereço na petição inicial. Até prova em
contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela parte autora na petição inicial.
III. “A não apresentação do comprovante de residência não enseja a extinção do processo
por carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e
regular do processo”. Precedentes desta Corte.
IV. A regra insculpida no § 3º do art. 109 da CR/1988 para ajuizamento de ações
previdenciárias busca, precipuamente, facilitar o acesso dos hipossuficientes à Justiça. V. Apelação
provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à vara de origem para a regular
instrução do processo. (AC 0036337-22.2010.4.01.9199 / MG, Rel. Juiz Federal Rodrigo
Rigamonte Fonseca, 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, Unânime, e-DJF1 p.91
de 24/06/2015.)

Embargos à execução. Contrato de mútuo. Empréstimo sistema financeiro
habitacional. Descumprimento de cláusulas. Reajuste. Correção do saldo devedor.
Taxa Referencial – TR. Legalidade. Capitalização de juros. Ocorrência.
Civil e processual civil. Embargos à execução. Contrato de mútuo. Empréstimo sistema
financeiro habitacional. Descumprimento de cláusulas. Reajuste. Correção do saldo devedor.
Taxa Referencial – TR. Legalidade. Capitalização de juros. Ocorrência. Perícia. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Excesso. Execução. Sucumbência recíproca. Apelações. Desprovimento.
I. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questão representativa da controvérsia
evidenciada na hipótese, na forma do art. 543-C, do CPC, decidiu que, “nos contratos celebrados
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer
periodicidade.” (REsp 1070297/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 18/09/2009).
II. “O excesso de execução não é causa de nulidade do título executivo, mas apenas de abatimento
do valor eventualmente cobrado a maior, caso tal circunstância seja alegada e comprovada pelo devedor,
não podendo o juiz, de ofício, extinguir a execução”. (TRF1, AC 2000.33.00.008580-1/BA, Sexta
Turma, Rel. Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJ de 09/02/2004, p. 66).
III. Não ocorre cerceamento ao exercício do direito de defesa, na hipótese em que as partes
se manifestaram sobre a perícia contábil realizada, inclusive com oferecimento de impugnações ao
laudo apresentado.
IV. É legítima a estipulação contratual de taxa de juros remuneratórios (nominal e efetiva).
Consoante enunciado da Súmula n. 422, do STJ, “o art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece
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limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH”.
V. É pacífico o entendimento na Corte Especial do STJ de que o índice aplicável ao reajuste
do saldo devedor dos contratos de financiamento habitacional, relativamente ao mês de março de
1990, é de 84,32%, consoante a variação do IPC (EREsp n. 218.426/ES, CORTE ESPECIAL,
DJU de 19.04.2004)” (STJ, AgRg no Ag 1424025/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 26/10/2011); assim como o índice aplicável ao reajuste da prestação nos contratos de
financiamento habitacional no mês de abril/90, relativo ao mês de março do mesmo ano, é o IPC,
no percentual de 84,32” (EREsp 218.426/ES, Rel. Ministro Vicente Leal, DJ de 19/04/2004).
VI. “No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8.177/91, é permitida
a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que
o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde
que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em
poupança, sem nenhum outro índice específico”, o que se coaduna com a hipótese dos autos (REsp
969129/MG, STJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).
VII. “A cobrança do FUNDHAB, de responsabilidade do vendedor do imóvel, contratante do
financiamento, é legal, desde que pactuada. Precedentes”. (REsp 728.650/AM, STJ, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009).
VIII. Na procedência parcial dos pedidos iniciais, impõe-se a aplicação da regra do art. 21
do CPC em que a verba de sucumbência é recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada
entre as partes.
IX. Apelações a que se nega provimento. (AC 0031365-63.2007.4.01.0000 / GO,
Rel. Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, Sexta Turma, Unânime, e-DJF1 p.84 de
23/06/2015.)

Direito Processual Penal
Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Recurso cabível. Recurso em
Sentido Estrito. Princípio da fungibilidade. Não aplicação.
Processual penal. Penal. Apelação criminal. Art. 55, da lei nº9.607/98 e art. 2º, da lei Nº
8.176/91. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Art. 581, VIII, do Código
de Processo Penal. Recurso cabível. Recurso em Sentido Estrito. Princípio da fungibilidade.
Não aplicação. Apelação não conhecida.
I. Dispõe o art. 581, VIII, do Código de Processo Penal: “O Art. 581 - Caberá recurso
em sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por
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outro modo, extinta a punibilidade”.
II. O recurso cabível, na hipótese, seria, portanto, o recurso em sentido estrito, não o
recurso de apelação, pois a decisão combatida decretou a extinção da punibilidade dos agentes pela
ocorrência da prescrição.
III. Em face de precedentes jurisprudenciais da Quarta Turma deste Tribunal Regional
Federal, no sentido da não aplicação do princípio da fungibilidade, em hipótese que semelhante à
presente, não se conhece deste recurso de apelação, ressalvado o entendimento da relatora.
IV. Apelação não conhecida. (ACR 0000185-63.2007.4.01.3804 / MG, Rel. Juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (convocado), Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.727
de 26/06/2015.)

Habeas Corpus. Criação de nova vara. Área de jurisdição dos fatos. Denúncia
oferecida antes da instalação da vara descentralizada. Deslocamento do processo.
Impossibilidade.
Processo Penal. Habeas Corpus. Criação de nova vara. Área de jurisdição dos fatos.
Denúncia oferecida antes da instalação da vara descentralizada. Deslocamento do processo.
Impossibilidade.
I. Consoante dispõe o art. 2º do Provimento Coger 52/2010, todos os feitos deverão ser
remetidos para as novas varas, à exceção daqueles de competência dos juizados especiais federais, e
os feitos que versem sobre matéria criminal, quando já oferecida a denúncia.
II. Tendo sido a denúncia ofertada perante a 3ª Vara da sede da Seção Judiciária do Piauí
antes da instalação da Subseção Judiciária de Picos/PI, aquele é o foro competente para realizar o
juízo de admissibilidade da ação penal e para conduzir eventual processamento.
III. Denegação da ordem de habeas corpus. (HC 0071444-40.2014.4.01.0000 / PI, Rel.
Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.738 de 26/06/2015.)

Tráfico de entorpecentes. Transnacionalidade. Competência da Justiça Federal.
Inquérito policial. Ausência de advogado. Nulidade não configurada.
Penal. Tráfico de entorpecentes. Art. 33 c/c art. 40, I. Ambos da lei n. 11.343/2006.
Incompetência da Justiça Federal. Rejeitada. Nulidade do inquérito policial. Não
configurada. Materialidade e autoria comprovadas. Pena-base. Não manutenção. Dosimetria
fundamentada. Sentença mantida. Apelação improvida.
I. Preliminar de incompetência da Justiça Federal afastada, posto que, diante do conjunto
probatório, é patente a transnacionalidade do tráfico de drogas.
II. Ausência de advogado da ré durante o Inquérito Policial não constitui causa de
nulidade, por não representar ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.

Número 973 de 15.06.2015 a 26.06.2015

23

Ementário de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

III. Autoria e a materialidade da infração bem positivadas na fundamentação da sentença,
inclusive quanto à transnacionalidade do delito, sendo que a argumentação da ré, para afastá-la,
limita-se às divagações inidôneas para desconstituir o acervo probatório coligido em seu desfavor.
IV. O juiz sentenciante fixou corretamente a pena-base acima do mínimo legal, em
observância às circunstâncias previstas nos arts. 59 e 68 do CP.
V. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
VI. Apelação improvida. (ACR 0000418-08.2011.4.01.3000 / AC, Rel. Desembargador
Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, Unânime, e-DJF1 p.733 de 26/06/2015.)

Direito Tributário
IRPF. Serviços técnicos prestados ao PNUD/UNESCO/ONU. Isenção. Cabimento.
Processual civil e tributário. Prescrição. IRPF. Serviços técnicos prestados ao PNUD/UNESCO/
ONU. Isenção. Cabimento (STJ/S1, RESP Nº 1.159.379/DF). Honorários advocatícios.
I. Remessa oficial tida por interposta, haja vista a sentença de procedência do pedido
formulado em face da Fazenda Nacional, em demanda de valor superior a 60 (sessenta) salários
mínimos.
II. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados
por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento
(RE 566621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em
27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa,
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005, decidindo pela
aplicação da prescrição qüinqüenal para a repetição de indébito, às ações ajuizadas a partir de 09
JUN 2005, que é o caso em apreço.
III. O trabalho técnico prestado a Organismos Internacionais é isento do pagamento
do imposto de renda. Com efeito, “A 1ª Seção do STJ (REsp nº 1.159.379/DF, JUN 2011),
alterando a jurisprudência então dominante no TRF1 e no âmbito daquela Corte, na linha de
que os “consultores” por prazo determinado não se enquadrariam no tipo da isenção em prol dos
funcionários de organismos internacionais e similares, expressou que, quando tais forem “peritos de
assistência técnica”, o benefício lhes é extensivo. Precedente também da T7/TRF1.” (AG 002218547.2012.4.01.0000 / DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.426 de 29/06/2012).
IV. «O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e algumas
de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo Decreto 59.308/66,
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assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às
situações nele definidas. Tal Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito,
mas também aos que a ela prestam serviços na condição de «peritos de assistência técnica», no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios
e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50» (IN STJ, 1159379 DF
2009/0194481-9, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Data de Julgamento: 08/06/2011, S1 Primeira Seção, data de Publicação: DJe 27/06/2011).
V. Na hipótese dos autos, o autor foi contratado para prestar serviços de consultoria técnica
na UNESCO/ONU, equiparáveis a ‹serviços técnicos especializados› e, portanto, enquadráveis na
categoria de «perito» a que se refere o art. IV, «d», do Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica. Faz jus, portanto, à isenção pretendida.
VI. Nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, inteligência do § 4º do art. 20 do CPC.
VII. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da
equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter
efetivado a defesa da parte.
VIII. Precedentes: STJ - RESP 200800753007 Relator(a) Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJE de 27/02/2009; REsp 965.302/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 04/11/2008, DJe 01/12/2008; AgRg no REsp 1059571/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2008, DJe 06/11/2008; AGRESP 200501064519.
Relator(a) Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 23/04/2007, p. 00245. TRF/1ª Região AC 200538000315440, Relator(a) Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.), Sétima Turma,
e-DJF1 de 04/09/2009, p. 1918 e AC 2005.33.00.022779-5/BA, Rel. Desembargador Federal
Carlos Olavo, Terceira Turma,e-DJF1 p.127 de 13/08/2010).
IX. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas, exceto quanto ao reembolso
das custas processuais antecipadas pela parte vencedora (Lei 9.289/96, art. 4º, I, parágrafo único).
X. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, parcialmente providas. Apelação do
autor provida. (AC 0006846-33.2012.4.01.3400 / DF; Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto
(convocado), Sétima Turma, Unânime, e-DJF1 P. 1145 de 19/06/2015.)

Embargos à execução. Exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o
PIS e a Cofins. CF/88, art. 195, I.
Processual civil e Tributário. embargos à execução. exclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS. CF/88, art. 195, I. Precedentes da turma e da Quarta
Seção deste Tribunal. Ressalva do entendimento do relator em sentido contrário.
I. A decisão cogente, proferida pelo STF na ADC nº 18, determinou a suspensão de todas

Número 973 de 15.06.2015 a 26.06.2015

25

Ementário de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

as ações em trâmite cujo objeto envolva a aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98
(inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP). Precedente: STF, ADC 18
MC/DF, Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJE-202 Divulg 23-10-2008 Public 24-10-2008.
Prazo e prorrogações esgotados.
II. Na sessão de 11/04/2012, da Quarta Seção deste Tribunal, a Questão de Ordem
suscitada nos Embargos Infringentes 0016794-43.2005.4.01.3400-DF, Rel. Des. Federal Maria
do Carmo Cardoso, consistente na manutenção da suspensão dos julgamentos, restou rechaçada,
por maioria. Foram liberados, portanto, os órgãos fracionários para o julgamento meritório das
controvérsias que giram em torno do assunto, em razão da cessação dos efeitos da ordem de
sobrestamento determinada anteriormente pela Corte Suprema.
III. Após acirrada divergência pretoriana, a colenda Quarta Seção deste Tribunal (EIAC nº
2006.38.06.004793-7/MG) passou a proclamar que «em guinada jurisprudencial (interpretativa)
capitaneada pelo STF (RE nº 240.785/MG, pendente), tem-se que, a prevalecer a «ratio essendi»
do voto do relator (Min. Marco Aurélio), como até aqui a maioria formada indica», o ISSQN e o
ICMS, tributo não federais (CF/88), não constituem ,»sob nenhum prisma, receita do contribuinte,
mas, sim, do ente público tributante ao qual pertence, não estando contida, então, no conceito de
faturamento nem no de receita bruta, fora, portanto, da base de cálculo do PIS (Lei nº 9.715/98),
mas «ônus» do sujeito passivo, não recurso que lhe pertença adveniente de operações de venda ou
de prestação de serviços (riquezas tributáveis, fatos geradores).
IV. Nesse diapasão, «não se trata de afastar normas do PIS por suposta inconstitucionalidade,
que atrairiam, se e quando, o art. 97 da CF/88, mas de compreender a real natureza do conceito
«legal» de renda, de faturamento e do ISSQN/ICMS, tomando como norte a literalidade que deriva
do art. 110 do CTN.»
V. Por fim, «o pendente RE nº 240.785/MG, se, por um lado, tem a força necessária
para afastar a tributação vindoura (a partir do trânsito em julgado), não a tem, entretanto, para
autorizar pura e simplesmente de já a repetição, dada a potencial modulação temporal pelo STF
(art. 27 da Lei nº 9.868/99, c/c RE nº 353.657/PR), reclamando, a possível repetição (restituição
e/ou compensação), a conclusão do julgamento paradigma, já, inclusive, por culto ao prévio
trânsito em julgado exigido pelos art. 170-A do CTN e art. 100 da CF/88, atendida, em reforço de
argumento, a prescrição/decadência como elucidada pelo STF (RE nº 566.621/RS).» (AC 001712007.2008.4.01.3300 / BA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,
e-DJF1 p.701 de 22/11/2013). No mesmo diapasão: EIAC 0000611-94.2005.4.01.3400 / DF, Rel.
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (convocado.), Quarta Seção, e-DJF1 p.1719 de 05/08/2014.
VI. Ressalva do entendimento do Relator. Apelação provida. (AC 007455352.2010.4.01.9199 / MG, rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (convocado), Sétima Turma,
Unânime, e-DJF1 p. 1117 de 19/06/2015.)
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