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EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – 

DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE ITAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno 

com sede administrativa na Praça Francisco Martins, s/n.º, Centro, Itaíba – 

Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.286.382/0001-88, vem com 

o devido respeito perante esse Eminente Magistrado, por seus advogados ao 

final assinado, nos termos da procuração acostada (Doc. 01), com fulcro nos 

artigos 726 e seguintes do Novo Código de Processo Civil Pátrio, apresentar: 

  

- INTERPELAÇÃO JUDICIAL - 

 

Em face do respeitável Senhor FERNANDO RODOLFO, brasileiro, 

Deputado Federal pelo Estado de Pernambuco, com endereço na Praça dos 

Três Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, 

Gabinete 481, Anexo III, Brasília/DF, CEP: 70.160-900, o que faz em 

conformidade com a argumentação adiante articulada. 
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SINOPSE DA QUESTÃO: 

 

Com efeito, o Ilustríssimo Senhor Deputado Federal Fernando Rodolfo, no 

dia 23 de Setembro de 2020, na cidade de Águas Belas - Pernambuco, após 

reunião partidária, realizou vídeo na companhia do Sr. Jandilson Gomes, 

asseverando taxativamente o seguinte: 

 

“Amigos de Itaíba, estamos aqui com o nosso querido 
Jandilson. Queria aqui compartilhar com vocês a 

importância da gente derrubar o veto do rateio dos 
precatórios do FUNDEF. A turma de Itaíba está unida e mais 

ainda com a informação de que, foram pagos pelo Governo 
Federal ao Município R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três 
milhões de reais), sendo R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois 

milhões de reais) com o pagamento, e R$ 526.000,00 
(quinhentos e vinte seis mil reais) outro pagamento, 

totalizando R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de 
reais), informação que nos foi cedida pelo FNDE esta 
semana em Brasília. Não são R$ 17.000.000,00 (dezessete 

milhões de reais), são R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três 
milhões de reais), por isso que nós temos que apertar o nó 
nessa briga para derrubar o veto, porque se não derrubar o 

veto o professor não vai ter direito a esse valor. (...) Tamo 
junto Itaíba!” 

  

Destarte, de acordo com o que consta no processo n.º 0001053-

44.2006.4.05.8305, que tramitou perante a 28.ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Arcoverde – Pernambuco, que originou o Precatório em favor do 

Município de Itaíba, o valor creditado nos cofres públicos do ente 

Interpelante totalizou o montante de R$ 17.307,182,87 (dezessete milhões, 

trezentos e sete mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).  

 

Diante da informação realizada pelo parlamentar Interpelado, de que “o 

governo federal pagou cinquenta e três milhões de reais” em favor do 

Município de Itaíba, ocorreu grande celeuma na Municipalidade, gerando 

questionamentos em favor da administração pública municipal que em 

nenhum momento recebeu o valor referenciado pelo Interpelado. 
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Na realidade a afirmação do recebimento de tal quantia é inverídica a não 

mais poder, e as consequências do ato advindas do elemento penal serão 

objeto do devido questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, face a 

prerrogativa do parlamentar. 

 

A presente notificação de natureza cível, visa a colheita de respostas pelo 

Interpelado, aos questionamentos a seguir deduzidos: 

 

1 - Por meio de qual fonte governamental o Interpelado se 

embasou para fins de afirmar a realização em favor do 

Município de Itaíba do pagamento de R$ 53.000.000,00 

(cinquenta e três milhões de reais), a título de Precatório do 

FUNDEF?  

 

2 - Poderia o Parlamentar Interpelado exibir documento hábil 

que comprove a sua afirmação? 

 

3 - Poderia o Parlamentar Interpelado exibir documento que 

comprove o crédito nas contas do Município Interpelante do 

valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de 

reais)? 

 

4 - Por fim, qual o intento do Interpelado em espalhar tal 

assertiva de veracidade comprovadamente inexistente, sem ao 

menos ter em mãos a mínima prova cabal que dê sustentação 

a sua assertiva? 

 

Posto isto, diante das sérias consequências que advieram e advirão, 

decorrentes das afirmações realizadas taxativamente pelo Interpelado, é que 

se faz necessário o processamento da interpelação cível em comento, para 

que o mesmo possa se manifestar e apresentar suas razões na linha 

preconizada pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. 
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DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEFENDIDO: 

 

A melhor doutrina e jurisprudência entende que deve ser utilizado o 

processamento do Código de Processo Civil, haja vista ser regulado por esse 

procedimento no seu art. 726 e seguintes que tem a seguinte redação:  

 

“Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente 

sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante 

poderá notificar pessoas participantes da mesma relação 

jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.”  

 

“727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, 

no caso do art. 726, para que faça ou deixe de fazer o que o 

requerente entenda ser de seu direito.” 

 

“Art. 728. O requerido será previamente ouvido antes do 

deferimento da notificação ou do respectivo edital:  

I - se houver suspeita de que o requerente, por meio da 

notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito;  

II - se tiver sido requerida a averbação da notificação em 

registro público.”  

 

“Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.” 

 

Insta dizer que o  Código de Processo Civil, nos seus artigos 726 e seguintes, 

refere a Interpelação destinada à prevenção de responsabilidade, provimento 

de conservação e ressalva de direitos, bem como à manifestação de qualquer 

intenção de maneira formal. 

 

De mais a mais, o que se busca com o presente pleito é que o Interpelado 

esclareça a argumentação que fez com tanta veemência, para fins de adoção 
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das medidas cabíveis junto aos órgãos pertinentes de apuração e 

julgamento. 

 

DO PEDIDO: 

 

Diante todo o exposto, REQUER: 

 

a) O recebimento da presente; 

b) Como já demonstrado, diante do permissivo legal consoante  os termos 

dos artigos 726 e seguintes do Código de Processo Civil, requerer se 

digne V. Exa. em determinar a notificação do interpelado para que 

apresente, no prazo legal, as explicações aos questionamentos 

constantes nessa exordial, onde afirma a divergência dos valores 

repassados aos cofres da Administração Pública Municipal, ora 

Interpelante; 

c) Prestadas as explicações, requer sejam disponibilizados 

eletronicamente ao interpelante, os autos, para que possa adotar as 

medidas cabíveis; 

Dá-se à causa, o valor simbólico de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Brasília/DF, 24 de Setembro de 2020. 

 

 

PEDRO MELCHIOR DE MÉLO BARROS - OAB/PE N.º 21.802 

 

SOLANNA MARIA BRANDÃO DE OLIVEIRA - OAB/PE N.º 34.222 

 

EDIMIR DE BARROS FILHO – OAB/PE N.º 22.498 
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