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COMUNIDADE INDÍGENA TREME.MBÉ
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FUNAI. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DEMARC~ÇÃODE TERRAS Ih1DÍGENAS. CERCEAMENTO DE
DE°fESA. ONUS DA PROVA.
1. E nula a sentença proferida antes que realizada seja a pericia
requerida. pelos réus e deferida pelo Juízo, que também formula
ADM1NISTRATIVO.

i

quesitos e assim demonstra a sua indeclinabilidade. O fato constitui
violação de direito de defesa da parte e de elemento essencial ao due
process.

2. Os atos da Administração gozam da presunção de legitimidade.
Portanto, compete a quem os contesta provar que são ilegítimos e não
à Administração, que tem por si a presunção de legitimidade. Também

nula a sentença que estatui semelhante inversão do ônus da prova.
3. Agravo retido a que se dá provimento para anular a sentença, ·
devolvendo-se os autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada
pericia e se dê seguimento regular ao processo. Apelações
prejudicadas.

-A.ÇÓSDÃO.
Vistos, etc.
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da s• Região,
por unanimidade, dar provimento ao agravo retido da FUNAI, julgando prejudicadas as
apelações, anulando a sentença, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes

dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Recife, 25 de março de 1999.
( data. do jul~to)
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PODER JUOJCIÁRIO

TRlBUNAL REGIONAL FEDERAL DA~- REGIÃO
GABINETE 00 JUIZ CASTRO MEIRA
APELAÇÃO CÍVE!, Nº 113201 CE (97.0S.08S04-8) ..
APTE
ADV

: UNIAO FEDERAL
: FERNANDO ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

APTE
ADV
APTE

: FtJNAI - FUNDACÃO NACIONAL DO ÍNDIO
: IUCAADO RA..."\.1:0S COlITlNHO E OUTROS
: COMUNIDADE INDÍGENA TREME:MBÉ
. JOYCE.t\NE BEZERRA DE ~SE
OUTRO
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

ADV

fi...PTE
APDO

: DUCÔCO AGRÍCOLAS/A

ADV

: JOSE DJAl.RO OUTRA CORDEIRO E OUTRO

REM'rE
RELATOR

: JUÍZO FEDERAL DA 3' V ARA . . CB
: JlJlZ CASTRO MEIRA

O Sr. Juiz CASTRO MEIRA (Relator):
.
~ Trata-se. de Ação Declaratória de Nuliclaje de Processo Admi.Iµstrativo
interposta pela DUÇOCO AGRICOLA S/ A contra a FUNDAÇAO NACIONAL DO moro FlJNAI e a tJ:NIAO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade do Processo
Administrativo nº FUNAIIBSB 0056/93, que trata da demarcação do perímetro de terras
indígenas localizadas em Almofala, Município de Itarema-Cê, onde a autora alega. existirem
glebas de sua propriedade.

A FUNAI criou grupo de trabalho. composto de 5 pessoas, P"ª
diligenciar a referida demarcação, mas a parte autora apontou a ilegitimidade do mesmo,

porque dois de seus componentes eram estranhos aos quadros da Instituição, contrariamente
ao disposto 110 arr. 22, parágrafo 1'\ do Decreto 22~ de 04.02.91.
A e~p;~-al~o~

-~~--qu; ~- Fâmi~

SãÕ . óãbriel e PatÕs Íbe

pertencem, representando a base física de empreendimento agro-industrial de grande porte,
financiado com recursos públicos, e negou a existência de grupos indígenas ali instalados em
qualquer época, descabendo a iniciativa demarcatória. daquela fundação protetora dos índios.

A Comunidade Indígena Tremembé, com fulcro no art. 232 da
Constituição Federal, pediu sua admissão na lide como litisconsorte passiva necessária.

A FUNAI argüiu, em. preliminar, a. inadequação da via processual
eleita, com base no art.19, parágrafo 2º da Lei 6001/93, e, no mérito, apontou o direito
adquirido dos silvícolas às terras em questão, argumentando que é comprovada a presença dos :
Trernembés no Distrito de Almofala , inclusive pela existência de registro de doação de uma ·
légua quadrada de terra naquela localidade.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5• RSGIÃO
GABINl:TE DO JUIZ CASTRO MEIRA

AC 113101 CE (r-2)
A autora reclamou que a Comunidade Tremembé não tem legitimidade
processual, e sobre a proteção jurídica das terras dos índios salientou depender da
comprovação da sua posse permanente. e imemorial.

Foi deferida a produção de prova pericial antropológica,

que não

chegou a ser efetivada,
A Procuradoria Regional da República. em parecer da lavra do ilustre
Dr. Paulo Roberto de Alencar Araripe Furtado, opinou pela legítimidade processual da
Comunidade Indígena Trernembé, e pela possibilidade de a autora atacar o procedimento
admínístratívo da FUNAI, com fungamento no art, S° » XXXV da Constituição Federal.

O Juízo monccrático não acolheu as preliminares argüídas e. sobre o
mérito, concluiu: "No caso, a legislação específica. (inclusive os dispositivos de nível
constitucional) condiciona a proteção de terras indígenas à comprovação de sua ocupação
efetiva e tradicional, o que não se logrou fazer neste processo."

Decidiu pela procedência da presente ação, "anulando, à mín~ de
suporte factual, isto é, ocupação indígena tradicional na área, como demonstrado, a iniciativa
demarcatória da FUNAl contida no PA n() FUNAIIBS'.8 0056/9311• Condenou a União Federal
e a FUNAI nas custas do processo e em honorários advocatícios, arbitrados em 100/o do valor
da causa.

Sentença. ~jeita ao reexame necessário.
Nas razões apresectadas, a União pediu a anulação do dectsum, por
discordar da sentença em dois pontos: a não realização da devida prova pericial e, tendo em
vista que a parte autora não ilid.iu, por provas constitucionalmente hábeis, a legitimidade dos

· estudos de demarcação da área indígena dos Tremembés, observou que "deveria ter julgado
improcedentes os pedidos proemiais" _
A apelante FUNAI pediu, preümínarmente,

que seja eonhecido o

Recurso de Agravo Retido. de fls. 516/519, "para, dando-lhe provimento, anular o processo,
inclusive a sentença e determínar a. produção das provas pericial de natureza. antropológica

e

testemunhal" _ Pediu, ainda, a declaração de nulidade da decisão monocrática por cerceamento
de defesa, e a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da ação
declaratória e conseqüente carência de ação; ou a improcedência da ação "pela regularidade

formal do processo administrativo demarcatório e pela tradicionalidade da ocupação
indígena ... '\ com fundamento nos seguintes artigos da Constituição Federal: 20, XI; e 231,
parágrafos lª e ôº.
A Comunidade Indígena Tremembé apresentou recurso de apelação,
reclamando a anulação da sentença e o retomo do processo ao Juízo de primeira instância para
que seja garantido às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, com a realização da
pericia requerida e a produção das demais provas suficientes para dirimir as dúvidas quanto à
matéria de fato.
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AC 113201 CE (r-3)

O Ministério Público Federal interpôs apelayão na qual aponta vício na
sentença, por error in procedendo, visto que não se deu a oportunidade de produção da prova
pericial antropológica relativa à ocupação indígena na área questionada; e afirma "não ter
amparo constitucional o fundamento da sentença de que se recorre, segundo o qual a

existência de uma cadeia dominial particular centenária sobre a área objeto da demarcação
autorizaria concluir pela inexistência de ocupação indígena na área, e conseqüentemente pela
nulidade do procedimento administrativo."
Apresentadas as contra-razões da Ducôco Agrícola S/A .
Parecer do Ministéric Público Federal da lavra do ilustre Procurador
Regional da República, Dr. Benedito Izidro da .Silva, que opinou pela improcedência da ação,
no. caso de não serem acatadas as preliminares anulando a sentença para que se providencie a
prova pericial.
Juntada de Moção de Apoio ao povo Tremembé produzida pelo

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos.

É o relatório.
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APELAÇÃO CÍVE!i Nº 113201 CE (97.05.08504-8)
: UNIA.O FEDERAL
ADV
: FERNANDO ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

.A..PTE
APTE
ADV
APTE
ADV
APDO
ADV

FUNAI - FUNDACÃO NACIONAL DO ÍNDIO
RICARDO RAMOS COUTINHO E OUTROS
COMUNIDADE INDÍGENA TREMEMBÉ
JOYCEA.NE BEZERRA DE MENEZES E OUTRO
: :MINl~TÉRIO Pp)3LICO FEDERAL
: DUCOCO AGRICOLA S/A
: JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEill.O E OUTRO

REMTi

: JUÍZO FEDERAL DA 3ª V ARA - CE

RELATOR

: JUIZ CASTRO MEIRA

APTE

:
:
:
:

O Sr. Juiz CASTRO MEIRA (Relator);
Penso que não há como decidir corretamente a. lide sem que antes
fiouem esclarecidas duas Questões que, ao meu ver. constituem premissas indispensáveis à sua
solução. Referidas premissas, formuladas de modo indagativo, são:
I) Existem posses de terceiros na área de terras questionada neste
processo, e que a. Autora diz ser de sua propriedade ?
L.-! a.. cLo f ,4
9'-<.- ~

~=

Il) Em caso aârmatívc, são os possuidores ou posseiros grupos
indígenas?

Da resposta. que for dada à primeira questão decorre tudo o mais,

porque somente na hipótese de ser ela positiva é que poder-se-á passar à segunda indagação.
Pode

não haver posse de ter:reiros no local e,

nesta hipótese, pouco

importa que os possíveis beneficiários ela demarcação pretendida pela FUNAI sejam grupos
indígenas estabelecidos nos arredores, visto como a titularidade do seu usufruto decorre da
efetiva e permanente ocupação da terra, ou seja, das "terras que tradicionalmente ocupam" 1
consoante os exatos dizeres contidos nos dispositivos do Art. 231 da Constituição Federal. Se

referida "ccupação tradicional" não existe na área, não há como possa pretender a União,
através da FUN~ nela fazer qualquer tipo de demarcação, visto como a isto não está
intitulada pela Constituição.

Por outro lado, pode haver posse de terceiros e estes terceiros não
constituírem um grupo indígena, Neste caso estar-se-ia diante de um litígio possessório de
natureza cível, com o qual nada teria a ver a União ou a FUNAI,. e cuja competência
jurísdicícnal pertenceria

à Justiça Comum e não à Justiça Federal.

De sorte que a. prolação de uma sentença de mérito no caso há que
fundamentar ~se nas respostas que forem dadas às duas questões.

5

•

PODSR JUDlCIÁRfO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA S- REGIÃO
GABINETE00 JUIZ CASTRO MetRA

AC 113101 CE (v~Z)

Simples alegações das partes, ainda que fundamentadas em pareceres,
estudos e opiniões respeitáveis, não são suficientes para provar. Em casos complexos como o
presente, somente pericia técnica apurada, eonduzide, por especialistas de reconhecida
competência, pode oferecer ao julgador evidência indubitável, capaz de conduzi-lo à boa
solução da lide.
Referida pericia técnica foi requerida tanto pela FUNAI como pela
comunidade indígena "Tremembé" e pela União Federal, que formularam quesitos às üs,
3&8/90, 434/6 e 437/9 dos autos, respectivamente, -e deferida pela douta Juíza a qaw, a qual

também formulou quesitos às fís, 491 dos mesmos autos, quesitos estes que, se respondidos,
esclareceriam cabalmente as duas questões básicas acima formuladas.
Todavia, antes que realizada fosse a pericia já deferida e ouvidas fossem
quaisquer testemunhas, entendeu a ilustre julgadora estar suficientemente esclarecida sobre a
matéria> proferindo sentença antecipada de mérito, tem atentar para, a çomp1exidade da
fE:!_estão de árdua matéria de fito e de direito, na <Nal SQDJente saia possível se chegQ: a uma

a.cw-ada decisão através de .minuciosa e competêiite produção de prova técnica.

Por sua vez, no julgado há evidente inversão do ônus da prova contta a
Administração, estando esta no exercício da Atividade Admínistraúva, ou seja: ao invés de se
ter exigido que a Autora "provasse" a inexistência de grupos indígenas OQlpando áreas de
terras suas, coisa que constituiu a .raison d'être de sua ação. exígiu-se, ao contrário, que tal
fosse feito "positivamente" pela R~ a P1.JNA1

~

Ora, a atividade da Administração goza da presunção de legitimidade,
nada lhe competindo provar em favor de tal presunção. Aos insatísteitos com o exercício dessa
atividade é que compete destruir referida presunção através da produção de prova cabal que
~demonstre a ilegítimidade da atuação .

.. . _ ·-- -· _
.. __ J~o é ~ue o ~to
do dirmo de defesa dos R~, ím~do--lhes a
~
de prova iLdamdltal p.ara o deslinde da Qllestáo,.Jt a inversão d0 ?dã
prova
ocorrida nos autos viciam g.e nulidade jngnável a respeitável s~

-

Transcrevo excerto do brilhante Parecer ofertado pelo douto Procurador
Regional da República, Dr. Benedito Izidro da Silva, cuja linhas corroboram com o
entendimento por Ill.UB esposado:
" ... a MM. Juíza não usou da prudência necessária, precipitou-se julgando
antecipadamente a lide e surpreendendo a todos que aguardavam a
realização da pericia, prova pertinente e indispensável face o objeto da
ação • identificar se se trata de terras ocupadas pelos índios Tremembés
ou não, e com este proceder evitou que se realizasse a perícia, cerceando
a defesa dos apelantes.
Neste sentido, doutrina Rogério Lauria Tucci em sua Monografia 'do
Julgamento conforme o estado do Processo', ed. Saraiva, 3ª Edição, 1988,
págs, 243 a 245:

•

PODER JUDICLÁRJO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5• REGIÃO
GABINETE 00 JUIZ CASTRO MEIRA

AC 113201 CE (v-ã)

'Caracteres do julgamento antecipado.
Antes de cuidar do exame particularizado de cada uma delas, afigura-senos necessário um breve enfoque dos caracteres do falgamento
antecipado da lide, propriamente díto, ou seja, mediante a pronunciação
de ato decisório com os requisitos prescritos no art. 458 do Código de
Processo Civil.
Em primeiro lugar" deve ser ressaltado que o seu proferimento constitui
uma faculdade atnbuída ao juiz. exceto quando ocorrente o efeito da

revelia.
Daí recomendar-se ao julgado que, para dela utilizar, aja com a
indispensável prudência, especialmente quando a matéria questionada
seja de direito e de fato.

Como enfatiza Luís Antônio de Andrade, ao mencionar a possibilidade

::J:.

de desvirtuamento do instituto em decorrência de atitudes precipitadas.
'Não obstante as reais vantagens práticas que a.p~nta,
é
reconhecer, entretanto, _gue o jajsamento antecipado da lide
se
ooostit:uir em periggsa arma em mãos de ~uizes apressados. Usando~
faculdade que lhes confere o art. 330, n. e alegando a desnc:cessid . . .
qa prod~ de prova em audiêpgia., tais juízes paderao, multas veze~
~urpreenêr as partes proferindo julgamento antecipa.d._o da lide. Subirão
os autos, assllll;, ao tribunal, despidos de provas e não ensejando aos
julgadores de segundo grau uma real e verdadeira apreciação da. situação
de fato, que muito outra seria se uma robusta prova houvesse sido
produzida em audi&ncia.

Indispensável, portanto, quei ao proferir julgamento prévio do litígio, o
juiz se encontre devidamente instruído acerca dos faros submetidos à sua
apreciação. podendo aplicar o Direito ao caso concreto,
independentemente da produção de qualquer outra prova além das já
constantes dos autos. E isso, à evidência, sem que se vincule, de forma
alguma, à manifestação das partes no sentido da antecipação do ato
decisório de mérito.

Por outro lado, como foi, precedentemente, aventado, o momento
procedimental adequado ao julgamento antécipado da lide,
propriamente dito~ é o correspondente à fase saneadora: uma vez
declarado saneado o processo, em conformidade com o disposto no art.
331 do Código de Processo Civil, somente ao final da audiência de
instrução e julgamento é que poderá ser proferida a sentença definitiva
na causa.
Assume, com efeito, a audiência de instrução e julgamento, na
sistemática procedimental implantada com o Código de Processo Civil
de 1973, caráter de essencialidade ao processo de conhecimento
exteriorizado em procedimento ordinário, sempre que proferido ato
decisório de saneamento e reclamado julgamento do mérito.

1
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GABINETE DO JUIZ CASTRO MEJRA

AC 113201 CE (v-4)

Por isso que, na correta observação de José Frederico Marques, 'O
procedimento ordinário que não se encerra logo após a fase postulatória,
com o julgamento oonforme o estado do processo, vai desembocar na
audiência, que é, assim, um ato do processo'.
Essa é, outrossim, a corrente orientação jurisprudencíal, inclusive de
nossa Suprema Corte, verbis: 'Saneado o processo, deferindo-se provas
a serem produzidas, não pode o juiz antecipar o julgamento da lide, mas
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que conduz à audiência, em que, eventualmente, haverá
oportunidade de esclarecimento de laudos e debate oral de questões
!>~scitad~no processo.' - STJ, 3' T~
Resp. 33.747M_5 P~ rel. ?vfin.

ias Tnndade) J.4.5.93 deram previ
7
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10.666, 2" col. em" (fls. 802/804).

~p
oÍ( /
\~
'\".' _ Y JV

k,tr ./
e

, /
9..,'W.

sim designar e realizar a audiência de instrução e julgamento' .1
ão há julgamento antecipado após deferimento e produção de prova

i1pericial,
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sobre prova imprescindível, lecionou S.Exa.:

"'Há determinadas _provas ~~is
e são ."9sudas que enstjam
conhecimento técnico especa
º~ ainda que o JWZ o tenha, mas não
pode ao mesmo tempo ser perito e julgador> a prova destina-se ao seu
convencimento e é uma garantia das partes, prova pericial não se

dispensa sendo necessária, no caso dos autos a própria legislação prevê.
A doutrina e a jurisprudência são expostas dessa maneira" (fls. SOS).
Assim, dou

provimento ao agravo retido ajuizado pela FUNAI,.

julgando prejudicadas as apelações e a remessa oficial, para anular a sentença, determinando a
volta dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja realizada a pericia e respondidos os
quesitos formulados e deferidos pela 'MM:. Juíza a quo, dando-se ao processo normal
prosseguimento até o seu final regular.

É como voto.
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DIARIO DA JUSTIÇA

SEÇÃO 2

têm o condão de alterar ,iJlema completo unplanlldo atnvés de diplomas legai& cgreuos do Legiswivo .
• Ainda que se admita a po..,bilidadc d& reedição da MP desaprovada tacitamenlc, cad,. reedição sucessiva
deve ser recebida pelo sistema como ato indepcnd<ntc, sem • qualidade de proucguir mantendo a eficácia
eventualmente produzáda por BU& edição primeira.
• Rcconhecünenlo do direito à iSOIIÇão do pagamento da contribuição dos inativo, em &a, do advento da
Lei n• 9 630. de 23 04.98
• Apclaçlo e rcn,e,,a ofioial improvidas.

.EAC 30J4J AL (9'.0S.01161-7) ~lor.
Juiz PETRUCIO FERREIRA
Emble : CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Adv. : MARIA LAURA OOMINGUES DE O. ALCOFORADO e outm1
Embdo: ANOEL OTAMENDI PEREZ
Adv. : NIV AI.DO GUEDES DE SOUZA e outro
E.AR 1214 CE (9'.05.08876-1) Rda1or: Jui< PETRUCIO FERREIRA
Embte : FNS - FUNDAÇÃO NACIONAL OE SAÚDE
Adv. : AUllEOLINO MEIREI..ES DA FONSECA e currce
Embtc . MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Embdo: LÚCIA MARIA LUNA CRUZ. outros
Adv. : LUIZ MORONI DA SIL VElRA

ACÓRDÃO
Visto,, etc.
Dcoidc a Primara Tunna do Tribunal Regional Federal do S' Regíio, por unonimidodc, ncgac
prcvnncntc à •P"laçiD e à retnC$50 06.;el, nos lettno• do Rclatóno. Voto e notas toquigrm<:u .._.,
que passam a integrar o presente julgodo.
Recife, 25 de muço de 1999 (Dala do Julgamento).
APELAÇÃO CivEL N' 30!IIISIPE
(95.115.13264-4)
APELANTE
: MÁRIO OONZAGA DE MELO E OlfTROS
ADV
: JOSÉ OERALDO CARNEIRO LEÃO
APELADO
: UNIÃO FEDERAL
ADV
: I\OSÁNOELA MAIUA CkOCCIA MACEDO
ORlOl!M
:IO'VARA,PI!
RELATOR
:JUIZ CASTRO MEIKA

E.AR 13" CI: (".OS.08872-5) Relator: Jai< PETRUCIO FERREI.RA
l!mbte: DNOCS-DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
lw!.v. : MARIASALETECOSTA
VJANASil.VAe outros
t:mbdo: MARIA SILENE OLIVElRA e outros
Adv. : ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS
EAR 139' CE ('9.0S.01872·5) Rtlalor: Jalz PETRUCIO FERREIRA
Emblo; DNOCS -DEPARTAMENTO
NACIONAL OE OBRAS CONTilA AS SECAS
Adv. : M,\IUA SALETECOSTA VlANA SILVA e oulJW
Embdo: MARIA SILENE OLIVEIRA e Olllros
Adv. : ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS
l:AJl 1661 CE (tt.05.08875-0} Rdator. J11iz UBALDO ATAIDE
Elnblo: DNOCS- DEPARTAMENTO NACIONAL OE OllRAS CONTRA AS SECAS

lw!.v. : FRANCISCO ROBERTO T ABOSA GONÇALVES e outros
EREO 127~0 RN (tt.05.13741-6) Rdolor: Juiz GERALDO APOLIANO
Embte : UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Adv. : TIL! STORACE DE CARV Af.HO AROUCA e outros
Embclo· BRUNO FERREIRA CASTRO REP/ P/ FATIMA GORETTI FERREIRA CASTRO i,,c.,paz
Adv. : TERRY LANNE SILVA e oulro
EAC 145733 AL (9f.OS.1J7J&.6) Relalor: Jub: RIDALVO COSTA
Ernb1e: UFAL- UNIVERSIDADE FEDERAI. DE ALAGOAS
Adv. : IALDO BEZERRA PEREIRA e outro,
Ernb<lo: AURINO SlL VA e outros
Adv. :Ol!ORGE SARMENTO LINS e oeuo

ADMINISTRATIVO. FUN/J. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DI! TEAAAS iND!<;ENAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
1. E nlÚJJ a l<IJlmça profonrla aatos quo l1IOlJadal<j• • pericia _...
poloo záu , doforido polo luim, que
ta,nbém fo,mula q•es""" o ..,iro indoclinlbiluf,wlo
&lo -i
viol&9'o cio diMOclo
da
parto •do--ªº""'""'""·
2. O, atos da Adauni,u,,çío goum da prosunçio do logitumdado. Pol!.1ato, compoto • quem m .-.
pn,vat que
'1ÍQ 1leg'1.un0& " .a.io à A.dmmistnçio. que 1.crn pot &i. a presunção do legitimidade. Tambn nula • smtmça que
erutu.í ~
inwrslo do ÔQu$ da pfQ\'A.
3. Agravo n:tJdo a quo so da proYUTIOlllo
1Dular a -ça.
dovoh•••do--so OI •uto<.o Ju!,;o do orip,i • Jlnt do
quo soja ""'hzodo poi1c •• t dô ooguimool<> n,gulaAÇ&::AQ'
Apeloçõoc f'R'Í"CIIAdU.

a,..

EAC 1710 SE (9'-05.IJ7».5J Relator: Jub: FRANCISCO FALCÃO
Emblc. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL .
Adv. : JAIRO EVERTON MOREIRA CUNHA e outros
Embdo: JASON GOIS DA SILVA
Adv. :ROBERTO DE PAULA LIMA

'°

O

.W...

P""'

V1~-.C.
Decido a Pnmeiia T..,,.. do Tnbunal lt,gia,al Fodoral da ,. Regj.io, por unoaimJdodo. dar p,..,._,,., .o
llj!JUO fflJdo do FIJNAI. J•lsando Pl'!i•dlgdu •.• opobçõos, IDul,,,do • .-ça.
- do -.
•
n<Us
taqu1gr.i6cas -.a
do,outos, quo ficam fuondo p•rte __.
do p-julpclo.
Roale, ZS do ma~ do 1999 (doto do i•lpnento).

E.AR t C,S PB (99,Q5.01~9l--O) Rdotor: luiz V BALDO ATA IDE
Emb1c : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Adv. · IAJRO EVERTON MOREIRA CUNHA e outros
Etnbdo NORFIL S/A lNDI TEXTIL
Adv. :MÁRIO F. MACIEL FILHO e outro

Subsecretaria das Turmas
Primeira Tunna
APJ:LAç.;.o
APili
'
ADV
APDO
ADV
REMTI!
RELATOR

ec.

~

EAC 119564 CE (99.05,01~)
Rdalor: Juiz ARAKEN 111ARIZ
Emb1e : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Adv. : JAJRO EVERTON MOREIRA CUNHA e outros
Embdo. SIND/ DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA OLINDA .. CE
Adv. :ClCERO EMERJCIANO DA SILVA

!S!.!!!!!!!

v.-,

Dooido o Prunoin, Tum,a do Tnb,,ul lloglooal Fodonl da S' Rogiio, por uooomúdado, dar paroiol
provunoolO à •pelaçio • ..,. tonnoo do n,latório, w1o o ~""
dol outoo, quo flclm lumdo
parto~dop-.Julpdo
R..;ife, OI do oueubn, do 199&. (o.to do j,ilgamento)
APELAÇÃO dvEL N" IIJllll a: ('f~J
Al'TI!
: UNIÃO FEDERAL
AOV
. fFJINANl>O ANTONIO COSTA DE OLJVElRA
Al'TI!
: FIJNAI • FUNOACÃO NACIONAL DO !NOJO
AIJV
: RICAl!OO RAMOS C01111Nll0 E 011!1l05
Al"l'E
: COMUNIDADE INDlOENA TIUlMEMBÊ
ADV
: JOYCEANI! BllZEIIRA Dl! MENEZl!S 1! OlTJ'ltO
Al'TI!
: MINISTÉRIO PÚBLICO fl:DERAL
AJ>DO
: DUCÔCO AOR.iCOLA SIA
AOV
· JOSÉ DJALltO 1>1.F1RA COltDl!JRI> E OIJ?RO
IU;r.ITE
: nnzo FEDl!I\AL DA 3' VARA • CE
RELATOR
: JVIZ C\STR.O MltlRA

EAC 144203 AL (99,05,13736-0) Relator: Juiz RIDALVO COSTA
Emble: UFAL- UNIVERSIDADE FEDERAL OE ALAGOAS
Adv. : PAULO Cl!SAR DA SILVA e outros
.Embdo: V ALÉRIA BAJIROS FEITOSA e O\llr<n
Adv :GEORGE SARMENTO L!NS e outro

dJ.apoato

ADMINJSTRAnvo
SERVIDORES APOSENTADOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DI! CORREIOS B
Tl!LÉGRAFOS-DCT. CARTEIROS. RUOSICIONAMENTO DO P.C.C.S .
.• ~o moY!do por fimâaoó.- oposa,IOdol do D<j,de Cwnioo o Tolésmi,o·DCT, ólJio da
1dmitwmtçío duc<a • ltiUISfonmdo, deodo 1969, em ~resa Púbhco •, ncluidol do Plmo do Clulificoçio do
Ca,gos ostabclOCl<lo pela Lei n' M<1sno.
.. Dilotto usegurodo pela Lei n' 7.610, do 07.07.87 • imbora supeMDJ<Dl.o, devo 11« oplic:odo IIO cuo, por""i>....a
outori,açio do art. 462 do CPC ·, powbwtondo o...,_
do& plOVlllll.odJ com buo ao Refmocio NM-32, ado o
rnoio llto nivol da
Func-..1 do"AdaúniantJvo.
.. Papmmú> du <hli,n,oçu com.....,. -oo advonto do Loi o• 7.610/87, .-lwda no oxocuçio • rmdo
quoJilalh> •• wnficado~poloAdnuoisttaçíoPúb~co.
• Apelaçlo pal<>llmonlo plO>IÍda

e_..

Embdo: ANTÔNIO GABRIEL DOS SANTOS e outros
Adv. : JOSÉ CARNEIRO FERNANDES o outro

&ato• ecoa illtiaações is parte• 11 p,;ocura<1..rea,ai face
DO art.
506, ll C,C: o art. 326, do CfC, cem a PWX.ICACÃO
abaillo relacionado••
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l!M MANDADO D.E S.EGVRANÇA. N" 65765 S.E (99.05.0279'4)
: OFSI!- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
: PAULO CELSO REOO LEO e 0Ulr'o1
: ANTONIO JOSB DE BRITO GOES
: DANIEL FABRICIO COSTA JUNIOR o outros
: rufzo FEDERAL DA 2" V ARA· SE
: JUIZ CASTRO M.EIRA

IJJMINISTRA.TIVO.
PR.l!VIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DOS INATIVOS
PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA REEDITIJJA.. LEI N" 9.630/98.
• A, roodiçôea moeuivu do Medidas Provaórios, nunca convoladu cm loi pelo CoJ181"CS,SO NIOionol, nlo

APELAÇÃO CML N" 119060- RN (97.05.22698--9)
A1'T1!
JULIÃO ClARCIA DE MEDEIROS E OlfTROS
ADV.
ANA LIA OOMES PERElllA E O\ITRO
APOO.
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADV.
DJALMA ARANHA MARINHO NETO E Olfl'ROS
RELATOR
JUIZ CASTRO Ml:IRA
EMENTA
PROCESSUAL CML. EMBAI\OOS Ã EXECUÇÃO. PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMl!NTI!.
INCIDÊNCIA DE VERBA HONOR.ÁRIA.
• A l<lllmça devo sor c,11cutada fio"'-e oo, tonnoo em que prol&todl, aio .....,..iando o,q,liaçoos nem
ÍDlmpnD\'Ô<Jln:slrÍllYU
.. Uma - IÍl<adol ao ...u,,.ça o, honorários odvocaticios sobro o valor da cmdmação. alo ó poaMI III làle do
liquidação altorar-so • forma do cálculo. ccmJdo,aodo quantum di&temdo canioadono disposJtiw .-,.ia). ••
vinudodo abotimm!D do paroelu pagos no >io aclnumstr.mn.
.. Nilo amdooaçio - boooririrc. hawmdo rucumbõnao reaproai o pl"ClpOl'CÍDIIOl an u porto,. ~
do
llt.21 doCPC.
• Apolaçio pro-,ida em porto

i..

v.-. . .

Doc:ido • Pnmoua Twmo do Tnlnmal RqpcnaJ Foderal da s• kegíia, por UDlllimidodo, dor palciol
prov,nmto ;I apelaçio. noo lmnOI do relatório,'"'°• n.u, toqwpitlc:.u comloaloJJ dol-.
quo &ema lumdo
pulo~doprosentejuJgoclo.
ll.o<ilô. :IS dodo 1999 (dm do julpmmto}

pEÇJS()r.s IDfNnÇAS

(ORAM PROFERIDAS NOS SEÇJONTES PROCESSOS;

