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JUSTIÇA FEDERAL

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Sessões de 29/07/2019 a 02/08/2019

Corte Especial
ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins. RE 574.706/PR. Levantamento de valores depositados. Não cabimento.
É incabível o levantamento dos valores depositados em face de demanda acerca da exigibilidade do
crédito tributário antes do término da tramitação da ação principal, ainda que tenha sido realizado o depósito
por vontade própria da empresa, e que esta tenha obtido decisão liminar pela inexigibilidade do tributo. In casu,
tendo a sentença mantido a decisão, deveria consignar o marco temporal da medida; além disso, do ponto de
vista processual, a interposição de apelação suspende os efeitos da decisão pela inexigibilidade do crédito,
principalmente tratando-se de recurso recebido também no efeito suspensivo. Precedente do STF. Maioria.
(TutCautAnt 1036240-73.2018.4.01.0000 – PJe, rel. des. federal Kassio Marques, em 01/08/2019.)

Primeira Turma
Processo administrativo disciplinar. Servidor público. Instauração pela autoridade competente. Competência
delegada a ministro de Estado para aplicar pena de demissão. Art. 1º, I, do Decreto 3.035/1999. Portaria de instauração.
Desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos. Intimação pessoal do relatório da comissão processante e da
pena imposta. Desnecessidade. Agravamento da penalidade. Desídia. Demissão. Art. 132, XIII, c/c art. 117, X, da Lei
8.112/1990.
O entendimento do STF é no sentido de que o presidente da República é a autoridade competente para a
aplicação da penalidade de demissão ao servidor público vinculado ao Poder Executivo, sendo constitucional a
delegação aos ministros de Estado e ao advogado-geral da União. Segundo orientação do STJ, não há necessidade
de descrição minuciosa dos fatos imputados ao servidor no momento da instauração do PAD, pois somente após
o início da instrução probatória é que a comissão processante consegue fazer um relato circunstanciado das
condutas supostamente praticadas, capitulando as infrações, o que é realizado apenas quando do indiciamento.
Unânime. (Ap 0002097-06.2004.4.01.3900, rel. juiz federal Ciro José de Andrade Arapiraca (convocado), em
31/07/2019.)
Previdenciário. Auxílio-doença. Trabalhador urbano. Exercício posterior de mandato eletivo. Possibilidade de
cumulação de proventos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença simultaneamente ao exercício do cargo
político.
É possível a percepção conjunta do subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo (vereador), por
tempo determinado, com o provento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, por se tratar de vínculos
de natureza diversa, uma vez que a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, invalidez para
os atos da vida política. Unânime. (Ap 0000329-31.2016.4.01.3801, rel. des. federal Jamil de Jesus Oliveira, em
31/07/2019.)

Anistia. Empregados da Petromisa. Extinção. Pretensão de reingresso no serviço público. Petrobras. Competência
da Justiça Federal. Prescrição do fundo de direito.
Compete à Justiça Federal, em detrimento da Justiça do Trabalho, processar e julgar as demandas que
tenham por objeto a reintegração no serviço público dos servidores anistiados pela Lei 8.878/1994. Fundase a causa de pedir na obrigação gerada pelo advento da referida lei, de natureza administrativa, alheia à
relação de trabalho. Unânime. (Ap 0013765-53.2003.4.01.3400, rel. juiz federal Ciro José de Andrade Arapiraca
(convocado), em 31/07/2019.)

Segunda Turma
Servidor público. Licença remunerada para atividade política. Determinação do termo a quo. Pagamento indevido.
Erro da própria Administração Pública. Restituição ao Erário indevida. Boa-fé do servidor.
O deferimento do registro da candidatura pela Justiça Eleitoral é requisito indispensável para que o
servidor faça jus à licença para a atividade política com vencimentos integrais, de forma que o direito à licença
remunerada só surge a partir da homologação do registro da candidatura pela Justiça Eleitoral. Entendimento
adotado por este Tribunal e firmado pelo STJ. Unânime. (Ap 0026676-87.2009.4.01.3400, rel. des. federal
Francisco Neves da Cunha, em 31/07/2019.)

Terceira Turma
Reintegração de posse. Área desapropriada pelo Incra para fins de reforma agrária. Ocupação irregular de bem
público pertencente à autarquia. Mera detenção.
Comete esbulho aquele que ocupa irregularmente imóvel público, sendo cabível a reintegração. A
ocupação irregular do bem público, sem a expressa anuência da autarquia federal, não configura posse, mas
mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito. Precedentes do TRF 4ª
região. Unânime. (AI 1011735-81.2019.4.01.0000 – PJe, rel. juiz federal José Alexandre Franco (convocado), em
30/07/2019.)
Peculato. CP, art. 312, caput e § 10. Empregado da CEF. Apropriação indevida de valores. Peculato de uso não
configurado. Bem fungível.
É inviável o reconhecimento do peculato de uso quando se trata de dinheiro. A regra tem aplicação
somente nos casos em que os bens são infungíveis, porquanto o retirado da esfera de domínio da
Administração Pública ou do particular deve ser o mesmo a ser restituído. Precedentes. Unânime. (Ap 003191121.2012.4.01.3500, rel. juiz federal José Alexandre Franco (convocado), em 30/07/2019.)
Corrupção passiva. CP, art. 317, § 1°. Pedido e recebimento de vantagem indevida. Agente de Polícia Federal.
Benefícios a presos.
Cometeu crime de corrupção passiva a funcionária pública que, valendo-se do cargo de agente de Polícia
Federal, na função de chefe do setor de custódia de delegacia, pediu e recebeu vantagem indevida de presos
provisórios, para lhes conceder condições mais benéficas naquela unidade, em razão da Operação Curupira
II, entre os meses de agosto e dezembro de 2005, praticando ato de ofício com violação de dever funcional
ao permitir-lhes a entrega de alimentos, visitas noturnas, a utilização de seu telefone celular e permanência
no pátio da delegacia sem algemas. Unânime. (Ap 0000528-41.2007.4.01.4101, rel. juiz federal José Alexandre
Franco (convocado), em 30/07/2019.)
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Quarta Turma
Prisão preventiva. Pedofilia. Garantia da ordem pública.
Havendo demonstração do envolvimento do paciente na prática do crime de pedofilia, com o
armazenamento e compartilhamento de imagens de pornografia infantil, via internet; e de que, mesmo diante
de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ainda foi surpreendido com vasto material de
pedofilia, a sua liberdade poderá atentar contra a ordem pública, pela reiteração da prática delitiva. Esse tipo
de crime, seja porque envolve uma compulsão para a sua prática, seja porque sua prática pode dar-se em
qualquer ambiente, desde que conectado à rede internet, não permite, em princípio, a aplicação de outras
medidas cautelares, o que torna a segregação preventiva necessária, como garantia da ordem pública, na
perspectiva da prevenção de novos crimes. Unânime. (HC 1036866-92.2018.4.01.0000 – PJe, rel. des. federal
Olindo Menezes, em 29/07/2019.)

Quinta Turma
Codevasf. Projeto de irrigação. Escritura de compra e venda. Prescrição trienal. Não ocorrência. Lote impróprio para
o cultivo. Nulidade do contrato.
Correto o entendimento da sentença que declarou nulo o contrato celebrado pelas partes, o qual
violou legislação de regência, conforme o art. 166, VII, do atual Código Civil. Considerando que a Codevasf
disponibilizou um terreno com sérios problemas de irrigação, inviabilizando o cultivo de produtos agrícolas, a
avença é desconforme à boa-fé objetiva e à função social dos contratos, merecendo ser anulada também por
esses fundamentos. Unânime. (Ap 0003186-94.2013.4.01.3303, rel. juiz federal Ilan Presser (convocado), em
31/07/2019.)
Autorização para porte de arma de fogo. Estatuto do desarmamento. Lei 10.826/2003. Servidor público. Oficial de
justiça avaliador. Atividade de risco. Possibilidade.
O direito à aquisição e ao porte de arma de fogo é exceção à regra prevista na Lei 10.826/2003. Segundo
a norma legal, a possibilidade de seu deferimento se dá aos que desempenhem atividade profissional que
contenham ameaça à sua integridade física, nos termos do art. 10, I, § 1°, do referido estatuto. Os oficiais de
justiça avaliadores submetem-se a riscos na execução dos mandados judiciais realizados com diligências em
locais de altos índices de violência. Unânime. (Ap 1007155-25.2017.4.01.3800 – PJe, rel. juíza federal Renata
Mesquita Ribeiro Quadros (convocada), em 31/07/2019.)

Sexta Turma
Multa de trânsito. Equívoco do agente na identificação do veículo infrator. Dano moral. Evento danoso configurado.
Cabem danos morais, na hipótese em que o auto de infração de trânsito que gerou a imposição
da penalidade de multa contém erro com relação à placa do veículo autuado. Não obstante a União ter
reconhecido o equívoco em juízo, a revisão da decisão administrativa só ocorreu em razão do ajuizamento da
ação, o que caracteriza dano moral, embora em menor extensão. Unânime. (Ap 0001325-83.2008.4.01.4100,
rel. des. federal Daniel Paes Ribeiro, em 29/07/2019.)
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Sétima Turma
Ilegitimidade passiva da União. Salário-educação. Base de cálculo. Folha de salário. Constitucionalidade. Emenda
constitucional 33/2001.
A União não possui legitimidade passiva ad causam para as ações objetivando discutir a legalidade
do salário-educação, cabendo, pois, ao destinatário dos recursos arrecadados (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE) figurar no polo passivo das demandas, em cujo escopo discute-se tal
legalidade. Unânime. (Ap 1002362-45.2018.4.01.3400 – PJe, rel. des. federal Hercules Fajoses, em 29/07/2019.)

Oitava Turma
Simples Nacional. Microempresas e empresas de pequeno porte. Base de cálculo. Receita bruta. Gorjetas. Natureza.
O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que gorjeta, compulsória ou inserida na nota de
serviço, tem natureza salarial. Em consequência, deve ser incluída no cálculo de vantagens trabalhistas e
sofrer a incidência de, apenas, tributos e contribuições que incidem sobre o salário. Unânime. (Ap 100860136.2016.4.01.3400 – PJe, rel. juiz federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (convocado), em 29/07/2019.)
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Este serviço é elaborado pelo núcleo de jurisprudência/dianj/secar.
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