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prazos e nos casos de desvio de materiais, também compete decretar a prisão
administrativa dos que, por qualquer
modo, se apropriam do que pertença
ou esteja sob a guarda da Fazenda N acionaI e de quem, sendo ou não funcionário público, haja contribuído, material ou intelectualmente, para a
execução dêsses crimes".
Autoriza, como se vê, o texto supra
transcrito seja a providência da prisão
administrativa determinada tanto pelos
Ministros de Estado como pelo Diretor Geral da Fazenda Nacional, esten·
dendo, ainda, essa faculdade nos Estados, aos Chefes das repartições federais, donde não se lhes podem contestar, no caso, a competência plena
para adotar a referida medida em relação ao funcionário, desde que, sub-
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metido ao processo por desvio de valores ou bens, confiados à sua guarda,
não fêz o mesmo, incontinente, a sua
entrega, ou deixou de provar quitação
ou depósito do alcance verificado.
Tal é a hipótese dos autos, verificando-se dêsse modo que o caso não
comportava a concessão de habeas-corpus a favor do recorrido, eis que o
mesmo se achava prêso administrativamente em face de ato emanado de
autoridade competente.
Conheço e dou provimento ao recurso.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte:
Tomaram conhecimento do
recurso e deram-lhe provimento, unanimemente.

SERVIDOR DE AUTARQUIA

Os servidores de autarquia estão sujeitos à prisão
administrativa.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Paciente: Ozias Gonçalves
Habeas-corpus n.o 30.937 - Relator: Sr. Ministro
HAHNEMANN GUIMARÃES
•

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
!lutos n.o 30.937, do Distrito Federal,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal negar, por maioria de
votos, a ordem de habeas-corpus requerida em favor de Ozias Gonçalves, conforme as notas juntas.
Rio, 22 de agôsto de 1949. - Laudo
de Camargo, Presidente - Hahnemann
Guimarães, Relator.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães - Os advogados Arides Tavares
e Matias Pereira Fortes pedem ao Supremo Tribunal Federal ordem de ha-

beas-corpus preventivo em favor de
Ozias Gonçalves, funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil, ameaçado de constrangimento em sua liberdade de locomoção, por ato do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, como
se verifica em sua portaria n.o 690,
publicada em 30 de julho último.
Pretendem os requerentes que é ilegal a prisão administrativa, de que está ameaçado o paciente, quando não é
êle responsável por desvio de valores da
Fazenda Pública, pois a Estrada referida é uma autarquia, cujo patrimônio
não se confunde com a Fazenda PÚblica.
Foi junta ao pedido a fôlha 10.949, da
data mencionada, em que o Diário Oli-

* NOTA DA RED.: Sôbre a pnsao administrativa de servidores de autarquias.
ver Revista de Direito Administrativo. vol. 22. p. 30. a decisão do Supremo Tribunal
Federal. o comentário de A. Gonçalves de Oliveira e os julgados ali apontados.
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(fls. 8).
Em suas informações (fls. 15 a 17)
suscita o Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas a questão de competência, pois seus atos não estão diretamente sujeitos à jurisdição do Su··
premo Tribunal Federal.
A prisão ordenada obedece à jurisprudência do Tribunal, no acórdão publicado pela Revista de Direito Administrativo, vaI. 12, pág. 103. O dinheiro das entidades autárquicas pertence
aos cofres públicos, de que fala o art.
319 do Código de Processo Penal, prestando seus administradores contas ao
mesmo Tribunal que julga as dos responsáveis pelos bens públicos (Constituição art. 77, 11). O paciente não é
um servidor autárquico, mas funcionário público, do extinto quadro 11 do Ministério, e não entregou dinheiro público, que conduziu, com outro servidor,
no trem N-1, de 30 de maio do corrente ano, de viagem entre esta capital e
Belo Horizonte.
VOTO

O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães (Relator) - Não procede a ale·
gada falta de competência, pois, em
numerosas decisões, êste Tribunal tem
entendido estar diretamente sujeito à
sua jurisdição o ato em que o Ministro
de Estado inflija ou ameace praticar
violência ou coação contrária à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abusos de poder.
E' jurisprudência que se baseia não
só na disposição do art. 101, I, h, da
Constituição, mas, também, em que o
Tribunal Federal de Recursos, soment.:!
conhece, em instância orIgmana, dos
atos de Ministro de Estado contra 03
quais se peça mandado de segurança
(Constituição art. 104, b), julgando em
grau de recurso, as decisões dos juízes
locais, denegatórias de habeas-corpus,
se federal a autoridade apontada como
coatora (Constituição, art. 104, lI, b).
Nenhuma ilegalidade praticou o Ministro de Estado, decretando, no caso,

a prisão administrativa do paciente, no
exercício do poder outorgado no artigo
262 do Estatuto dos Funcionários Civis da União, e pelo prazo admitido no
§ 3.0 do mesmo artigo.
Em decisão de 9 de janeiro de 1946,
de que foi relator o Sr. Ministro Lafayette de Andrada, êste Tribunal assentou, por unanimidade de votos, que
os servidores de autarquias, equiparados aos funcionários públicos para os
efeitos penais (Código Penal, art. 327,
parágrafo único) estão sujeitos à prisão administrativa.
Em comentário do acórdão (Revista
de Direito Administrativo cit., pág.
110), Vitor Nunes Leal observa que a
possibilidade de prisão administrativa
dos servidores de autarquias resulta
não s6 do art. 327 do Código Penal, mas
também do art. 77, 11, da Constituição,
que para fins de prestação de contas,
equiparou os cofres das entidades autárquicas aos cofres públicos, de que
fala o Código Penal, no art. 319.
A descentralização do patrimônio público em diversas caixas ou cofres e entidades (stationes fisci, officia) é apenas administrativa não muda a natureza dos bens, que continuam públicos. O
regime constitucional vigente impôs,
aliás, um decidido limite a essa descentralização, submetendo ao Tribunal de
Contas os administradores das entidades autárquicas. Há entidades autárquicas sujeitas a Delegações de Contrôle, mantidas conforme a lei n.o 474,
de 8 de novembro de 1948.
Demonstra-se ainda que são bens públicos as taxas, quotas e multas devidas às entidades autárquicas, por ser
possível que as Coletorias Federais arrecadem essa renda (Lei n.o 455, de 27
de outubro de 1948).
Os remissos ou omissos em entrar
para os cofres das entidades autárquicas com os dinheiros a seu cargo, estão, pois, sujeitos à prisão administrativa.
N ego a ordem requerida.
VOTO

O Sr. Ministro Edgar Costa Presidente, concedo a ordem.

Sr.

-
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DEI':ISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte:
Indeferiram o pedido contra o voto
do Exmo. Sr. Ministro Edgar Costa.

Deixaram de comparecer, por motivo
justificado, o Exmo. Sr. Ministro Castro Nunes, e por se achar em gôzo de
licença, o Exmo. Sr. Ministro Goulart
de Oliveira, substituído pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Macedo Ludolf.

PRISÃO ADMINISTRATIVA - SERVIDOR DE AUTARQUIA CAIXA ECONôMICA FEDERAL
- Cabe prisão administrativa contra servidores das

Caixas Econômicas Federais.
- O patrimônio das C. E. F. está apenas separado administrativamente do patrimônio público federal; qualquer
desfalque nêle atinge a Fazenda Nacional.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Altair Fraga de Campos ver8U8 Caixa Econômica Federal
Recurso extraordinário n.O 14.798 - Relator: Sr. Ministro
JosÉ LINHARES
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
..lUtos em que é embargante - AltaIr
Fraga de Campos, e embargada - a
Caixa Econômica Federal, do Estado
cio Rio de Janeiro:
Acordam, por maioria de votos, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plena, desprezar os embargos, pelos fundamentos constantes
dos votos de fls. 117 e segs., juntos em
notas taquigráficas.
Custas pelo recorrente.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de
1949. - LauM de Camargo, Presidente. - J08é Linhare8, relator.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro J08é Linhare8 - A
3.a Câmara do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro concedeu habeas-corpu8 impetrado em favor de Altair Fraga de Campos, prêso administrativamente, pelo fato de se ter apoderado de dinheiros sob a sua guarda
como funcionário que era na Agência
da Caixa Econômica Federal de Bom
Jesus de Itabapoana, no Estado do Rio
de Janeiro. Considerou o Tribunal que
não sendo o paciente funcionário público, senão de uma autarquia, não estava

sujeito à prlsao administrativa, nos
têrmos do art. 1.0 do decreto-lei número
3.415, de 10 de junho de 1941.
Com esta decisão não se conformou a
lesada, a Caixa Econômica, interpondo
recurso extraordinário, em que obteve,
por discordância de um só voto, o do
Preclaro Sr. Ministro Edgar Costa,
êxito, sendo cassada a decisão.
Ao acórdão foram opostos os embargos de fls. 93 e segs., em que se le.
vantaram as seguintes preliminare8:
a) Não deveria a egrégia turma
julgadora ter tomado conhecimento do
recurso extraordinário interposto, visto
como, tratando-se de prisão administrativa, esta não poderia mais ser decretada, pois o inquérito administrativo
instaurado acêrca dos fatos já estava
encerrado, aliás com a demissão do ora
embargante e de outros funcionários, e
b) que o patrono da embargada ficou privado de poderes para pleitear judicialmente a prisão administrativa do
recorrente, visto ter o Conselho Superior da Caixa Econômica decidido apenas mandar prosseguir na apuração
das responsabilidades criminais e civis
dos seus funcionários. Ora, a prisão
administrativa, embora prevista no Código do Processo Penal, pertence à esfera do Direito Administrativo, poden-

