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NOTÍCIAS: 
 

• É dever da CEF fornecer os extratos relativos à época do reajuste 
pleiteado ou comprovar encerramento da conta. Adotando este 
posicionamento, a Turma acompanhou o entendimento fixado na 2ª 
parte da Súmula 59 da TR/RJ. 

 
• Tendo-se levado em conta a gravidade da conduta e a repercussão 

que o dano causou, não há que se majorar o valor de R$ 5.000,00, a 
título de dano moral à portador de necessidades especiais que ficou 
retido em porta giratória de agência bancária se o mesmo, apesar da 
demora no atendimento, adentrou na agência pela porta auxiliar. 

 
• Punição a Militar não caracteriza a indenização por danos morais. 

 
• Turma aplica multa à FUNASA e ao INSS por embargos 

protelatórios. 
 

• “Vendinha” na propriedade rural não descaracteriza o exercício de 
atividade agrícola em regime de economia familiar para fins de 
concessão de aposentadoria a rurícola. 

 
• Turma concede direito a desaposentação por entender que o direito 

à aposentadoria é de cunho patrimonial, portanto, disponível, salvo 
disposição da lei em contrário. 
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ADMINISTRATIVO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO 
PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE 
COLATINA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPÔS MULTA DIÁRIA NO CASO 
DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE JUNTADA DOS EXTRATOS DAS 
CONTAS-POUPANÇAS DA PARTE AUTORA DA DEMANDA - SITUAÇÃO NÃO 
TERATOLÓGICA – NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – 
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 8º DA 
LEI Nº 1.533/51 E ART. 267, I C/C ART. 295, II, AMBOS DO CPC. 
Nos termos do art. 8º da Lei nº 1.533/51, poderá a inicial do mandado de segurança 
ser indeferida quando não for caso de impetração de ação mandamental ou lhe 
faltar algum requisito previsto na citada lei. Da mesma forma, nos moldes do art. 
267, I c/c art. 295, III, ambos do CPC, a petição será indeferida quando o autor 
carecer de interesse processual.  O mandado de segurança contra ato judicial 
somente é cabível contra decisão da qual não caiba recurso e que, ainda, seja 
considerada teratológica.  No que se refere ao requisito de o mandado de 
segurança em face de decisão judicial somente poder ser impetrado diante de 
situações teratológicas, esta condição não se configura presente. Não se pode 
adjetivar como teratológica a decisão judicial que impõe a aplicação de multa diária 
em caso de descumprimento de ordem judicial de exibição de extratos das contas-
poupanças da parte autora, indispensáveis a instrução dos autos e que se 
encontram em poder da ré Caixa Econômica Federal. Alem disso, não há que se 
falar que o prazo de 30 (trinta) dias é insuficiente para o atendimento da 
determinação do Juízo. Desta feita, não pode ser considerada teratológica a 
decisão atacada por meio do presente mandado de segurança. (Processos nºs. 
2007.50.54.000347-7/01, 2007.50.54.000441-0/01, 2007.5054.000263-1/01, 
2007.50.54.000260-6/01, 2007.50.54.000432-9/01, 2007.50.54.000449-4/01, 
2007.50.54.000470-6/01, 2007.50.54.000505-0/01, 2007.50.54.000511-5/01, 
2007.50.54.000463-9/01, 2007.50.54.000420-2/01 e 2007.50.54.000424/-1/01, Rel. 
Juíza Federal Dra. Cristiane Conde Chmatalik) 
 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
DEFICIENTE FISICO. CONSTRANGIMENTO NO ACESSO À AGÊNCIA. 
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 
IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ.  
Recorre a parte autora pugnando pela majoração do valor da condenação 
imposta à Caixa Econômica Federal a título de danos morais, bem como acerca 
do termo inicial dos juros de mora. O pedido de indenização deve-se ao 
constrangimento sofrido pelo autor, portador de necessidades especiais, 
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quando tentou entrar na agência bancária e ficou retido na porta giratória, tendo 
a CEF demorado a providenciar o acesso pela porta auxiliar. A indenização 
do dano moral deve ter cunho compensatório, sempre tendo por base o 
princípio da razoabilidade, sendo certo que o valor fixado deve ser suficiente 
para, a um só tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo réu e 
abrandar, na medida do possível, o constrangimento e a humilhação 
causados ao lesado. No entanto, é importante que o valor da indenização 
não se mostre excessivo ou desproporcional diante do dano moral causado, 
a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do autor. Nesse sentido, não 
vislumbro a possibilidade de majoração do quantum indenizatório, em que 
pese o tempo aguardado para ingresso na agência, que excedeu um pouco 
a normalidade. Todavia, o autor ingressou na agência bancária. Assim, ao 
se levar em conta a gravidade da conduta da CEF e a repercussão que o 
dano causou na vida do autor, mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 
fixado pelo Juízo a quo, por se considerar que tal quantia é suficiente e 
adequada a atender os fins a que se presta a indenização por danos de 
natureza moral. No tocante aos juros moratórios, após o voto do relator 
julgando que são devidos desde a data do ilícito, e do voto divergente da Dr. 
Cristiane Conde, pediu vista o Dr. Rogério Moreira Alves. (Processo nº 
2007.50.50.001602-3/01 Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel) 
 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. MILITAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou 
improcedente o pedido do autor, negando-lhe indenização por danos morais 
e materiais. O autor alega ter sido submetido à prisão disciplinar 
ilegalmente, pois não teria ficado comprovado que o mesmo teve 
participação ou conivência com uma suposta contravenção praticada de sua 
companheira. Em razão do disposto no art. 3º, § 1º, inciso IV, da Lei nº 
10.259/01, não há possibilidade de ser impugnada qualquer sanção 
disciplinar aplicada a militares. Assim, o que deve ser observado na 
presente demanda é a ocorrência de algum dano que enseje a indenização 
em decorrência da sindicância que gerou a punição. No presente caso, 
pode-se perceber a ocorrência de certo aborrecimento ao autor, porém não 
restou demonstrada situação que caracterize a necessidade de indenização 
por danos morais. Por fim, também não restou comprovada a existência de 
dano material indenizável em razão do ocorrido. (Processo nº. 
2006.50.50.005261-8/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
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PROCESSO CIVIL 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO 
RECURSO. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 
A FUNASA interpôs embargos de declaração argüindo a omissão do 
acórdão em examinar a questão do prazo de prescrição, que seria de cinco 
anos, conforme Decreto nº 20.910/32 e Lei Complementar nº 118/2005. A 
questão não foi suscitada no recurso interposto contra a sentença. Logo, o 
acórdão não estava obrigado a se manifestar sobre ela. Por se tratar de 
embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplica-se ao 
embargante multa equivalente a 1% do valor da causa, conforme art. 538, 
parágrafo único, do CPC. (Processos nºs. 2007.50.50.009471-0/01, 
2007.50.50.002608-9/01, 2007.50.50.001391-5/01, 2007.50.50.001564-0/01 
e 2007.50.50.002429-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 

 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO 
ACÓRDÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 
A FUNASA interpôs embargos de declaração argüindo a omissão do 
acórdão em examinar a questão do prazo de prescrição, que seria de cinco 
anos, conforme Decreto nº 20.910/32 e Lei Complementar nº 118/2005. Não 
obstante, o acórdão expressamente se manifestou sobre a questão (item 6), 
dando, inclusive, provimento ao recurso do autor para reconhecer a 
incidência da prescrição decenal. Não há omissão a ser suprida. Por se 
tratar de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplica-se 
ao embargante multa equivalente a 1% do valor da causa, conforme art. 
538, parágrafo único, do CPC. (Processo nº. 2007.50.50.008671-2/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO 
RECURSO. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 
O acórdão expressamente se manifestou sobre a aplicabilidade do art. 40, § 
20, da Constituição Federal (item 1, in fine), e sobre a questão atinente ao 
princípio da solidariedade (item 3, in fine). O acórdão não estava obrigado a 
se manifestar sobre a questão atinente ao termo inicial dos juros de mora, 
porque não foi articulada no recurso interposto contra a sentença. Por se 
tratar de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplica-se 
ao embargante multa equivalente a 1% do valor da causa, conforme art. 
538, parágrafo único, do CPC. (Processo nº 2007.50.50.009355-8/01, 
2007.50.51.000950-7/01, 2007.50.51.001643-3/01, 2007.50.51.001936-7/01 e 
2007.50.51.002044-8/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves). 
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PREVIDENCIÁRIO 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO 
MANTIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou 
provimento ao recurso do INSS e manteve a concessão do benefício pensão 
por morte em favor da autora.  Não obstante os presentes Embargos 
tenham sido apresentados no prazo legal, certo é que tal recurso não 
merece ser conhecido, porquanto claramente inadequado. 
E isso porque, o artigo 535 do Código de Processo Civil prevê que os 
Embargos de Declaração se prestam exclusivamente para sanar 
contradição, obscuridade ou omissão ocorridas em sentença ou acórdão 
judicial. No entanto, no caso concreto, não se constatam tais situações que 
poderiam ensejar o presente recurso, eis que  em sede de embargos 
declaratórios a autarquia previdenciária, ora embargante, pretende a 
rediscussão do mérito da questão, hipótese esta inviável. Portanto, nítido é 
o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a 
oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver 
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese. Isto 
porque após a valoração da matéria debatida foi adotada posição contrária 
aos interesses da embargante, restando-lhe sua mera irresignação.  A 
decisão atacada tomou como razões de decidir os fundamentos da sentença 
de piso, sendo que esta demonstra claramente os motivos e fundamentos 
que propiciaram a condenação do INSS. Sendo assim, infere-se que o 
Embargante utilizou-se da via recursal inadequada, uma vez que o presente 
recurso não tem o condão de produzir a reforma do julgado e, em nenhum 
momento, nos presentes Embargos, restou caracterizado algum dos vícios 
constantes do dispositivo legal acima mencionado. (Processo nº 
2004.50.51.000570-7/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADOR RURAL. 
REQUISITOS COMPROVADOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL DA FAMÍLIA NÃO DESCARACTERIZA A ATIVIDADE 
RURICOLA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
A concessão do benefício de salário-maternidade ao rurícola requer a 
comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, nos 10 (dez) meses anteriores ao parto que, no caso em tela, 
ocorreu em 10/08/2002. O trabalho rural deve ser comprovado ao menos 
por início razoável de prova material, nos termos do art. 55, § 3º da Lei nº 
8213/91. Sob esta ótica, cabe ressaltar a presença nos autos dos seguintes 
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documentos: Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Anchieta e Piúma, Carteira do sindicato dos trabalhadores rurais e o 
Contrato de Comodato. O estabelecimento comercial pertencente ao pai da 
autora não descaracteriza o trabalho rural desenvolvido por esta, pois a tal 
“vendinha” não é, na sua essência, uma atividade empresarial, mesmo 
contando com empregados. Trata-se de atividade rudimentar, eis que a 
autora entregava ao pai toda a mandioca colhida na propriedade da família 
e este, por sua vez, com a ajuda de seus filhos e o auxílio de um empregado 
beneficiava o produto transformando-o em farinha para a venda a terceiros. 
A prova testemunhal produzida em audiência foi firme ao demonstrar que a 
recorrente sempre laborou como trabalhadora rural, corroborando a prova 
material colacionada aos autos. (Processo nº 2006.50.50.002584-6/01, Rel. 
Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS À TÍTULO DE 
APOSENTADORIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS em face de sentença 
que julgou procedente o pedido do autor objetivando o cancelamento de sua 
aposentadoria por tempo de contribuição. No mérito, objetiva o INSS a 
reforma do referido julgado, alegando ser o ato de concessão de 
aposentadoria um ato jurídico perfeito, portanto, imutável, e assim sendo, 
não seria possível a desaposentação do autor. O recorrente requer, 
subsidiariamente, a reforma parcial da sentença recorrida ao argumento de 
que as parcelas percebidas a título de aposentadoria devem ser restituídas, 
o que evitaria qualquer prejuízo à autarquia. A aposentadoria é um benefício 
de prestação continuada destinada a substituir os proventos que o 
trabalhador obtinha na atividade, assegurando-lhe o mínimo indispensável 
para a sua subsistência. Por conseguinte, é inquestionável que trata-se de 
direito patrimonial, e, portanto, disponível, a não ser que a lei disponha em 
sentido contrário. Dessa forma, é perfeitamente possível o cancelamento de 
sua aposentadoria. É vedado às partes, após a prolação da sentença, trazer 
à lume matéria não ventilada em primeira instância, configurando, assim, 
inovação à lide, que é vedada no nosso ordenamento jurídico. Nesse 
sentido, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 
percebidos à título de aposentadoria, já que tal questão não foi abordada na 
contestação. Nada impede que o recorrente adote providências para 
receber as citadas parcelas que julga de direito. (Processo nº 
2006.50.54.000401-5/01, Rel. Juiz Federal Dr. Wilson José Witzel). 
 
 
 


