
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 379.414 - PR (2001/0152521-2)
 
RELATOR : MINISTRO JOSÉ DELGADO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : JOAO ALBERTO EINECKE 
ADVOGADO : SORAIA B DE ARAÚJO 

EMENTA
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA. PRISÃO E TORTURA. 
INDENIZAÇÃO. LEI Nº 9.140/1995. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
REABERTURA DE PRAZO.
1. Ação de danos morais em virtude de prisão e tortura por motivos políticos, tendo a r. 
sentença extinguido o processo, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da prescrição, 
nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O decisório recorrido entendeu não 
caracterizada a prescrição.
2. Em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais, indenização por danos 
morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não 
há que prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva.
3. O dano noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito da cidadania: o de 
respeito pelo Estado à vida e de respeito à dignidade humana. O delito de tortura é 
hediondo. A imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca indenização por danos 
morais conseqüentes da sua prática.
4. A imposição do Decreto nº 20.910/1932 é para situações de normalidade e quando não 
há violação a direitos fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e pela Constituição Federal.
5. O art. 14, da Lei nº 9.140/1995, reabriu os prazos prescricionais no que tange às 
indenizações postuladas por pessoas que, embora não desaparecidas, sustentem ter 
participado ou ter sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 02 
de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas por 
agentes políticos.
6. Inocorrência da consumação da prescrição, em face dos ditames da Lei nº 9.140/1995. 
Este dispositivo legal visa a reparar danos causados pelo Estado a pessoas em época de 
exceção democrática. Há de se consagrar, portanto, a compreensão de que o direito tem no 
homem a sua preocupação maior, pelo que não permite interpretação restritiva em situação 
de atos de tortura que atingem diretamente a integridade moral, física e dignidade do ser 
humano.
7. Recurso não provido. Baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o 
voto-vista do Sr. Ministro Francisco Falcão, por maioria, vencido o Sr. Ministro Garcia Vieira, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão 
(voto-vista), Luiz Fux e Humberto Gomes de Barros votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de novembro de 2002(Data do Julgamento).

MINISTRO JOSÉ DELGADO - Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 379.414 - PR (2001/0152521-2)
 

RELATÓRIO

 O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (RELATOR): Cuida-se de Recurso Especial interposto pela 

UNIÃO contra v. Acórdão assim ementado (fl. 344):

"LEI 9140/95. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. ATIVIDADE 
POLÍTICA.
- A Lei 9.140/95, por seu artigo 14, reabriu os prazos prescricionais no que tange às 
indenizações postuladas por pessoas que, embora não desaparecidas, sustentem ter 
participado ou ter sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 
de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas por 
agentes políticos."

 Consta dos autos que o recorrido ajuizou ação de danos morais contra a recorrente, em virtude de 
prisão e tortura por motivos políticos, tendo a r. sentença extinguido o processo, sem julgamento do 
mérito, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. O decisório 
recorrido entendeu não caracterizada a prescrição.

 Descontente, a União manejou recurso especial com base na alínea "a", do dispositivo constitucional, 
alegando ofensa aos arts. 14, da Lei nº 9.140/95, e 1º, do Decreto nº 20.910/32, pois deve ser reconhecida 
a prescrição qüinqüenal em relação à União, inclusive nas ações que visem à reparação de danos morais.

 Foram ofertadas contra-razões, onde se pugnou pelo improvimento do recurso.

 Admitido o recurso especial, subiram os autos a esta Casa de Justiça, com sua inclusão em pauta para 
julgamento, o que faço agora.

 É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 379.414 - PR (2001/0152521-2)
 

ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLÍTICA. PRISÃO E TORTURA. 
INDENIZAÇÃO. LEI Nº 9.140/1995. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
REABERTURA DE PRAZO.
1. Ação de danos morais em virtude de prisão e tortura por motivos políticos, tendo a r. 
sentença extinguido o processo, sem julgamento do mérito, pela ocorrência da prescrição, 
nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O decisório recorrido entendeu não 
caracterizada a prescrição.
2. Em casos em que se postula a defesa de direitos fundamentais, indenização por danos 
morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de qualquer outra espécie, não 
há que prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva.
3. O dano noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito da cidadania: o de 
respeito pelo Estado à vida e de respeito à dignidade humana. O delito de tortura é 
hediondo. A imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca indenização por danos 
morais conseqüentes da sua prática.
4. A imposição do Decreto nº 20.910/1932 é para situações de normalidade e quando não 
há violação a direitos fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e pela Constituição Federal.
5. O art. 14, da Lei nº 9.140/1995, reabriu os prazos prescricionais no que tange às 
indenizações postuladas por pessoas que, embora não desaparecidas, sustentem ter 
participado ou ter sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 02 
de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas por 
agentes políticos.
6. Inocorrência da consumação da prescrição, em face dos ditames da Lei nº 9.140/1995. 
Este dispositivo legal visa a reparar danos causados pelo Estado a pessoas em época de 
exceção democrática. Há de se consagrar, portanto, a compreensão de que o direito tem no 
homem a sua preocupação maior, pelo que não permite interpretação restritiva em situação 
de atos de tortura que atingem diretamente a integridade moral, física e dignidade do ser 
humano.
7. Recurso não provido. Baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.

VOTO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (RELATOR): Em 28.11.1997, João Alberto Einecke, 

recorrido, ingressou com ação de indenização por danos morais contra a União Federal, tomando por base 

fatos ocorridos entre 12 de setembro de 1975 e 12 de janeiro de 1978.

Os fatos apontados são descritos do modo seguinte (fls. 03/10):

 "A presente ação baseia-se nos fatos ocorridos entre 12 de setembro de 1.975 à 12 de janeiro de 
1.978, período em que o Requerente, JOÃO ALBERTO EINECKE, permaneceu PRESO, em 
decorrência, da DITADURA instalada no país.
 Nesse período, o Requerente foi EXTREMAMENTE TORTURADO nas dependências do 
antigo DOPS e no presídio do AHÚ.
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 Reportemos-nos ao dia 12 de setembro de 1.975, data em que o Requerente foi RETIRADO do 
meio familiar, sem qualquer explicação.
 Nesse dia, após mais um turno de trabalho na bilheteria da Viação Garcia (documento anexo), 
local onde trabalhava como vendedor de passagens, desde o dia 21 de junho de 1.971, para 
sustentar toda a sua família, foi surpreendido com a presença de vários homens armados, que 
não se identificaram, dizendo para adentrar no veículo estacionado em frente a sua residência.
 O Requerente, nesta época, contava com 31 (trinta e um) anos de idade.
 Como havia acabado de chegar em casa, o Requerente estava descalço e com poucas roupas, 
apesar da baixa temperatura ocasionada pela famosa GEADA DE 1.975.
 Os dois filhos do Requerente, na época crianças, estavam em sua companhia e nem tiveram 
tempo de se despedir do pai.
 A sua casa foi totalmente vasculhada e o pouco dinheiro, que havia para comprar comida, lhe 
foi tirado por alguns homens ali presentes.
 Sem saber o que o fazer e com receio de que algo acontecesse aos seus filhos, após ser 
espancado na presença dos filhos, que o algemaram, acompanhou os homens e entrou no veículo 
estacionado em frente a sua casa.
Ali foi JOGADO no assoalho do veículo e encaminhado para a cidade de Apucarana-PR, onde 
se iniciaram as primeiras de uma série de TORTURAS praticadas contra o Requerente.
 No período em que permaneceu preso na cidade de Apucarana-PR, o Requerente não teve 
como se comunicar com a sua família que, apesar das circunstâncias, tentou por varias vezes 
visitá-lo.
 Como ficaram sem o salário do Requerente, a sua esposa, TEREZINHA KIMURA EINECKE, 
requereu junto ao INPS, auxílio-reclusão, a fim de que seus filhos não passassem fome, pois o 
que ganhava não era suficiente para pagar todas as despesas da casa.
 Todavia, não obtiveram êxito e só conseguiram se comunicar através de "bilhetes", sendo que  
um deles se encontra anexo.
Da cidade de Apucarana-PR, o Requerente foi transferido para o presídio do Ahú, na cidade de 
Curitiba-PR, onde permaneceu até a data em que foi solto, ou seja, até o dia 12 de janeiro de 
1.978.
 Entretanto, nesse tempo, o Requerente viajou algumas vezes, na mesma veraneio em que foi 
levado para a cidade de Apucarana-PR.
 Todavia, nessas viagens nada lhe era dito, nem ao menos o destino.
 Em todas as cidades pelas quais passou e no período em que permaneceu preso, o Requerente 
foi EXTREMAMENTE TORTURADO.
 As torturas foram tantas, que foram mencionadas em vários livros editados no país, tanto de 
ex-presos políticos como de escritores.
 Em anexo, documento retirado do DOPS, no qual constam as horas e as equipes que 
torturaram o Requerente, sendo que em alguns dias foi torturado por até 14 horas, 
ininterruptamente.
 O Requerente, pelas torturas sofridas, TEVE UM DE SEUS TESTÍCULOS RETIRADOS, o 
que poderá ser facilmente comprovado através de perícia.
 Além disso, foi espancado até quase a morte, que somente não ocorreu, em razão da presença 
de médicos nas salas de torturas, que acompanhavam as condições físicas dos presos, dentre eles 
o Requerente, autorizando ou não a continuação dos espancamentos.
 Referidas torturas foram até mesmo comparadas com as torturas sofridas na época da 
inquisição.
 Entretanto, as torturas pelas quais passaram os nossos ex-presos políticos foram consideradas 
piores que as sofridas na época da inquisição.
 O Requerente foi colocado no pau-de-arara por diversas vezes, completamente nu, sendo 
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introduzido em seu ânus um cano, através do qual lhe davam choques. Os choques também eram 
dados no pênis.
 Enfiaram-lhe a cabeça por diversas vezes em baldes com fezes. Era um verdadeiro HORROR.
 Até mesmo escritos japoneses, que haviam sido retirados de sua residência, pois sua primeira 
esposa é oriental, foram considerados documentos comunistas.
 Os torturadores lhe bateram até quase não agüentar mais, para lhes dizer o que significava 
esses escritos.
 Todavia, o Requerente jamais soube ler ou escrever em japonês. Por esse motivo, foi muito 
torturado, pois queriam a todo o custo saber o que aqueles sinais significavam.
 Em matéria publicada no dia 14.10.79, no jornal FOLHA DE LONDRINA, sobre o seqüestro 
de um dos presos políticos do Paraná, GENECY DE SOUZA GUIMARÃES, foi transcrita na 
íntegra a sua carta enviada aos vereadores do MDB no período de sua prisão. Nesta carta, vemos 
alguns trechos sobre as torturas sofridas pelo Requerente, abaixo:

'...prepararam uma cena macabra e inédita até então. Pendurarão o JOÃO EINECKE no 
pau de arara empurraram-lhe um cano no ânus; amarrarão o antônio lima num canto; 
estava presente, Flávio Ribeiro; Severino Barbosa e eu genecy souza guimarães algemado 
com as mãos nas costas e tomando choques elétricos até os desmaios; o Flávio e o 
Severino dizia pode apertar que eles confessam ... flávio um grupo de pessoas 
desconhecidas que presenciava o massacre...'

 Portanto, Excelência, constata-se algumas das formas de torturas, dentre elas o pau-de-arara, 
quando o Requerente era amarrado de cabeça para baixo, completamente sem roupas, lhe sendo 
introduzido um cano no ânus, através do qual lhe davam choques.
 Esses choques lhe causaram HEMORRAGIAS e sérios problemas de saúde, que permanecem 
até os dias de hoje, já que por diversas vezes foi colocado no pau-de-arara.
 Outro local muito visado pelos torturadores, foi o rosto, os dentes, os rins, o estômago, os 
testículos e a cabeça do Requerente.
 Era comum o Requerente sair das sessões de tortura com o rosto todo machucado e a boca 
sangrando.
 Até mesmo a sua esposa sofreu abuso sexual por parte dos torturadores, que chegaram ao 
cúmulo de filmar as cenas e, posteriormente, mostrá-las ao Requerente.
 Quando isto aconteceu, a sua esposa estava grávida do terceiro filho do casal e, diante da 
pressão física e psíquica, acabou por abortando a criança.
 Esse fato encontra-se mencionado no Livro RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA - A 
REPRESSÃO NO PARANÁ, de Milton Ivan Heller, Editora Paz e Terra, cujas cópias se 
encontram anexas.
 Não há, Excelência, como mencionar tudo pelo qual o Requerente passou na época em que se 
encontrava preso, POR ISSO, ENCONTRA-SE ANEXO DEPOIMENTO FEITO PELO 
PRÓPRIO REQUERENTE, EM 3 (TRÊS) VIAS, A PARTIR DE SUA PRISÃO OCORRIDA 
NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 1.975, já que nem ele próprio tem condições de descrever as 
torturas sofridas, a não ser que editasse um livro com suas memórias."

O egrégio Tribunal "a quo", não acolhendo reconhecimento de prescrição prolatado pelo 1º grau, 
manifestou-se do modo seguinte (fls. 341/342):

"O artigo 14 da Lei 9140, de 04.12.95, diz o seguinte:
"Nas ações judiciais indenizatórias fundadas em fatos decorrentes da situação 
política mencionada no art. 1º, os recursos das sentenças condenatórias serão 
recebidos somente no efeito devolutivo".
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Analisando-se a mencionada lei em sua totalidade, verifica-se que, quando o artigo 
14 fala em situação política mencionada no art. 1º, está fazendo referência às 
atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979 
que ensejaram a detenção, por agentes públicos, dos que delas participaram ou 
foram acusados de participar, sem se limitar àqueles que se encontram 
desaparecidos. Tal entendimento toma por base a previsão, no artigo 14, de ações 
judiciais indenizatórias, que, a princípio, seriam desnecessárias para o pagamento 
das indenizações previstas aos familiares daqueles desaparecidos, na forma do 
artigo 1º e do anexo I. Se as indenizações para tais pessoas serão concedidas, na 
forma do artigo 11, parágrafo segundo, mediante decreto do Presidente da 
República, após parecer favorável da Comissão Especial, somente se pode concluir 
que as ações judiciais indenizatórias se referem a outra espécie de indenização que 
não a destinada aos desaparecidos. Ainda, não se pode dizer que o artigo 14 seria 
destinado às pessoas cujos nomes não estão incluídos no anexo I, já que a eles se 
refere especificamente o art. 7º, seguindo-se o procedimento do artigo 11 no que 
tange à indenização.
O artigo 14, portanto, diz respeito às indenizações postuladas por pessoas que, 
embora não desaparecidas, fundamentem seu pedido na situação política 
mencionada no artigo 1º, ou seja, que sustentem ter participado ou ter sido 
acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 
1961 a 15 de agosto de 1979 e, em conseqüência, tenham sido detidas por agentes 
públicos. Esse é o fundamento do pedido do autor, daí se concluindo que não se 
operou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau justamente porque a 
lei 9140/95, através de seu artigo 14, reabriu os prazos prescricionais respectivos. 
Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO 
ESTADO. VÍTIMA DE TORTURAS. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
TENDO A LEI Nº 9.140/95 REABERTO O PRAZO PARA INVESTIGAÇÃO 
DE MORTES DECORRENTES DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDAS 
ENTRE 02.09.61 A 15.08.79, COM VISTAS AOS REGISTROS DE ÓBITO E 
ÀS INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES, AINDA NÃO SE CONSUMOU A 
PRESCRIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO COM O MESMO 
OBJETIVO.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA 
EXAMINADO O PEDIDO" (Acórdão unânime da Quarta Turma na AC 
95.02.0685-9/RJ, relator Juiz Clélio Erthal, DJU II de 17.12.96, p. 97524).

Pelos motivos expostos, voto no sentido de dar provimento à apelação, 
reconhecendo a inexistência de prescrição e determinando o retorno dos autos ao 
primeiro grau para apreciação das demais questões de mérito."

A União Federal insiste no reconhecimento da prescrição. Alega violação ao art. 1º do Dec. 
20.910/32.

Mantenho a decisão recorrida. Não me animo, em casos em que se postula a defesa de direitos 
fundamentais, indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura por motivo político ou de 
qualquer outra espécie, entender prevalecer a imposição qüinqüenal prescritiva.
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O dano noticiado, caso seja provado, atinge o mais consagrado direito da cidadania: o de 
respeito pelo Estado à vida e de respeito à dignidade humana. O delito de tortura é hediondo. A 
imprescritibilidade deve ser a regra quando se busca indenização por danos morais conseqüentes da sua 
prática.

A imposição do Decreto nº 20.910/32 é para situações de normalidade e quando não há violação 
a direitos fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela Constituição 
Federal.

O entendimento, portanto, de que não se consumou a prescrição, apresenta-se reforçado com os 
ditames da Lei 9.140/95. Este dispositivo legal visa a reparar danos causados pelo Estado a pessoas em 
época de exceção democrática.

Há de consagrar-se, portanto, a compreensão de que o direito tem no homem a sua preocupação 
maior, pelo que não permite interpretação restritiva em situação de atos de tortura que atingem 
diretamente a integridade moral, física e dignidade do ser humano.

Posto isto, NEGO provimento ao recurso, com a baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 379.414 - PR (2001/0152521-2)
 

ANTECIPAÇÃO DE VOTO

O SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: Sr. Presidente, pedirei vênia a V. Exa. 
para adiantar meu voto.
 Embora seja tentadora a posição adotada pelo Sr. Ministro José 
Delgado, acompanhada pelo Sr. Ministro Luiz Fux, acredito ser muito perigoso 
abrir essas exceções, porque, quando o juiz pensa que pode legislar e criar 
hipóteses legais, qual seria a garantia do cidadão? Ele ficaria sem fronteiras e 
sem proteção, porque criamos a exceção de que direitos fundamentais não 
prescrevem, mas não consta em lugar nenhum que o legislador tenha dito isso. 
Essa é uma construção respeitável, não há dúvida, e pode até prevalecer, o 
legislador pode vir a acolhê-la, mas o juiz não deve antecipar. Peço vênia para 
concordar ainda com o Decreto nº 20.910, art. 1º, de 1932. 
 Apesar de ter acompanhado, por diversas vezes, os votos do Sr. 
Ministro José Delgado e de admirá-lo muito, pedirei vênia para divergir de S. 
Exa.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2001/0152521-2 RESP 379414 / PR

Números Origem:  200004010875049  9720155515

PAUTA: 05/02/2002 JULGADO: 05/02/2002

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOSÉ DELGADO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

Secretário
Bel FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO : JOAO ALBERTO EINECKE
ADVOGADO : SORAIA B DE ARAÚJO

ASSUNTO: Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado - Indenização - Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso e os votos 
antecipados do Sr. Ministro Luiz Fux acompanhando-o e do Sr. Ministro Garcia Vieira dele 
divergindo, pediu vista o Sr. Ministro Francisco Falcão. Aguarda o Sr. Ministro Humberto Gomes 
de Barros.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 05  de fevereiro  de 2002

FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Secretário
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RECURSO ESPECIAL Nº 379.414 - PR (2001/0152521-2)
 

VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Cuida-se de recurso 

especial interposto contra o aresto que, tratando sobre o prazo prescricional referente às 

indenizações decorrentes de detenções efetuadas no período de 1961 a 1979, entendeu pela 

reabertura do prazo prescricional em face do advento da Lei 9.145/95.

O Ministro relator, discorrendo sobre o episódio e, em face de interpretação 

conforme a constituição, votou pela inocorrência do transcurso prescricional.

Para um mais acurado exame da matéria me animei a pedir vista do processo e, 

após a análise do feito, acompanho integralmente o voto do Nobre Relator.

A hipótese em tela trata de situação característica de crime hediondo, pela 

prática de tortura, não havendo falar em incidência do Decreto nº 20.910/32, que foi instituído 

enfitando situações de normalidade.

Do reconhecimento da questão em comento, Lei 9.145/95, deflui, como 

consectário, a reabertura do prazo prescricional, desbordando do âmbito restrito do decreto 

referido.

Tais as razões expendidas, acompanhando o Nobre relator, nego provimento ao 

recurso.

É o voto-vista.
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Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOSÉ DELGADO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. GILDA PEREIRA DE CARVALHO

Secretária
Bela. MARIA DO SOCORRO MELO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO : JOAO ALBERTO EINECKE
ADVOGADO : SORAIA B DE ARAÚJO

ASSUNTO: Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado - Indenização - Dano Moral

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Francisco Falcão, a Turma, 
por maioria, vencido o Sr. Ministro Garcia Vieira, negou provimento ao recurso, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão (voto-vista), Luiz Fux e Humberto Gomes de Barros 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 26  de novembro  de 2002

MARIA DO SOCORRO MELO
Secretária
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