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E A I ACADJSTA

Somos a única empresa no Brasil que
pode atendê-lo com todos os derivados do cacau
•
•
•
•
•

MASSA DE CACAU
MANTEIGA DE CACAU
TORTA DE CACAU
PÓ DE CACAU (Alcalirzo, natural e instantgneo)
CHOCOLATES EM VARIAS FORMULAÇOES

(Leite, amargo, meio-amargo, branco, café,
maltado, gotas de chocolate etc.)
E também através da divisão industrial

toda a linha de chocolates hidrogenados em
várias formulações e para vârias utilizações:
COBERTURAS
ENFORMAÇÕES
SORVETES

'A!

~Fábrica:

\

A'

Rod BR 101/SUL km 7,5 - V1ana- ES- Tel (027) 226-6611.
° Caetano Alvares, 4 118- !mirim- SP Tel · <011) 265-7~

Senhores associados,
~ com grande satisfação que apresentamos mais
um número de nossa Revista, que é o órgão de
divulgação oficial de nossa Associação, e através do
qual levaremos até você algumas not feias e
informações úteis.
Neste número terão oportunidade de ver a
solenidade de inauguração do novo edif(cio-sede da
SR/ DF, onde compareceram autoridades do atual e
do novo governo, demonstrando a perfeita
integração do nosso órgão com os poderes
const itu(dos da República, em harmonia com nossos
princ(pios e preceitos constitucionats.
Mas o assunto central da Revista será a nossa
luta para conseguir a equiparação salarial com os
membros do Ministério Público Federal, conforme
determina a Constituição Federal.
Poderão ver com clareza todos os passos que
foram dados, desde aquela Medida Cautelar de 06 de
novembro do ano passado, até a Inicial da Ação
Ordinária de 22 de janeiro corrente, que se encontra
em fase de contestação, no Ministério Público
Federal, e quanto à apelação da Medtda Cautelar, foi
dtstribu ída no último dta 22 de março, para o Juiz
José Alves de Lima, do Tribuna l Federal Regional da
ta. Região.
Como disse o próprio Ministro da Justiça, o
eminente JUrtSta Saulo Ramos, está sendo praticada
uma inconstitucionalidade, pois o direito de paridade
estabelecido no texto constitucional, é ina lienável dos
delegados de pol leia de carreira.
O governo alegou que não havia recursos para
aumentar as folhas de pagamento do funcionalismo,
assim como pela mesma razão a nossa GOE foi
vetada, mas que com o novo governo e as novas
medidas econômicas a serem adotadas, por certo, por
si só, derrubarão este óbice.
Mas, como poderio ver, sobejamente
comprovado nos autos da Ação, e mesmo que o
Ministério Público Federal não queira reconhecer, o

nosso direito está assegurado e sacramentado no
texto constitucional, e por esta razão muito simp les,
não temos dúvida e confiamos plenamente na Justiça
de nosso pa(s.
Pelo seu empenho e prestrgio que sempre
distinguiu ao nosso órgão, a ADPF achou por bem
fazer uma justa homenagem ao Dr. Sau lo Ramos,
que está deixando o Ministério da Justiça e
retornando às suas atividades particulares,
oferecendo-lhe um jantar de desped ida e agraciar-lhe
com a nossa Medalha de Honra ao Mérito.
Fizemos também um apanhado geral da sit uação
real do nosso pafs, no que diz respeito à sonegação de
impostos federais, aliado à fé e determinação do
governo do Presidente Collor, em combater aos
sonegadores, dentro do princfpio de que sonegação
e inflação é um caso de pol(cia, incumbindo para
isto o nosso órgão e seu Diretor-Geral, Dr. Romeu
Tuma, nomeando-o inclusive para responder pelo
Departamento da Receita Federa l.
Esta determinação do novo governo em confiar
ao nosso órgão novas atribuições, aumenta
sobremaneira a nossa responsabilidade em manter um
desempenho eficiente e competente, que fizeram do
DP F uma instituição séria e respeitada, por toda a
nossa sociedade.
Gostar ramos também de fazer um lembrete,
quanto a um assunto tão esquecido, quanto
importante, para uma classe organizada, que é a
ética profissional, que ensina o respeito e a
fidelidade que devemos ter para com nossos pares e
as nossas obrigações, indispensáveis para o bom
cumprimento do nosso dever, dentro de um
ambiente de consideração e cordialidade.
~ nosso desejo que os assuntos aqui abordados
sejam do agrado e interesse de todos, e estamos
abertos a qualquer tipo de colaboração útil ou
crftica construtiva, encarecendo a soma de esforços
e união de toda a nossa classe, em torno das nossas
aspirações comuns.
Nascimento Paulino
Pr•idenUt da ADPF

Só em 88 cerca de 500 veículos
Tocantins c Cardjás da Gurgel foram
incorporados às frot:as da Policia Fede
ral, PMs de São ?aulo, ruo de Janeiro,
Santa Catarina, Rondônia e Acre.
Feitos por brasileiros, os veículos
Gurgel já saem da fábrica com a
agilidade e a resistência que a polícia

precisa para vencer todas as dificuldades que aparecem pela frente: asfàltO
irregular, maresia e até mesmo a fàlta
de estradas.
Além disso, eles oferecem a maior.
garantia do mundo contra tOrção e
corrosão do monobloco e da carroceria: 100.000 km.

Gurgel Tocantins e Gurgel Carajás.
Duas provas evidentes que a polícia tam
bém gosta de segurança.
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ASSOCIAçAO NACIONAL DOS
DELEGADOS DE 'OL(CIA FEDERAL
EQS 208/408 • Brooflle • DF
CGC/MF 00.346.60210001·71

Contelho Dir.C.or
Abono~ Krotzl Filho
AUfUI!OKonnd
BoliYor Stoinnwtt
édoon Antllnio de OIIYtiro
Edoon Rnondo de o IIYtlro
Joymo Rubotom
.IoM Corlos F. de Sl"'-lro Conoolçfo
Luiz Clovis Anoonl
N. .imento A..., Poullno
Poulo Gumw de Mo;ol,._ Pinto
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SUMÁRIO
INAUGURACAO
INAUGURADO O NOVO
PRIDIO DA SR/DF
A Superintendência Regional do Dlstrtto
Federal passa a funcionar em novo prédio.
localizado no Setor Policial Sul, em BrasOta
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ANIVERSARIANTE AMIGO
O Ministro Pedro Accloll do Superior Tribunal
de Justiça foi alvo de carinho dos
amigos no último dia 7 de março.

SONEGACAO
CAÇADAIMPLACAVEL
Tuma vai ao encalço dos responsáveis pelo
chocante volume da sonegação fiscal,
que no Brasil é Igual a 55% de todos
os tributos arrecadados pela União.

CONDECORAÇAO

REVIS~~

MEDALHA DO MIRITO
POLICIAL CIVIL

@~lf

Outorgada pelo Governador do Ojstrtto
Federal. três Autoridades do DPF
foram agraciados com a medalha

OrgloOficialct. Astocillçlo Nacional
doo Delegados do Polfc;. Fodenl
Presidente
Or.

Na~eimlnto

AtYW Peulino

Diretor

Or. Jayme Aubltem
Diretor Adminiltr•Uvo
Edson M. Pinto

RCV · Publicidade
Diretor R• i ,...,..
Rol>eno Conctiçlo Vooconoolos
Rolooi*....,IM..,oel Franco de OIIY~Iro Filho
Jot4 Couto F i lho
Anuer Hlddad

Antonto Marrac:1ni
Rof"l Cirilo
Aodoçlo

RobwtoF_,i
E.d&,lo • Diliw=• I~Jia
~lo ler Solmon ela 5111111 NoMI

(Ao;. Prol. 4671041027/0FI
eo..,..,.~

Ff'llnçiiCO Antonio Coma

Coordôo opio. Admlnlotroçlo o Aodioçlo
SCLN 304 • Blooo O· Sola 216
Fo-: (0611 224-6643 o 226-8136
e...n... Distrito F -
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A ARDUA CONQUISTA DE UM
DIREITO CONSTITUCIONAL
Apesar dos obstáculos que têm se Interpostos.

nao esgotaram as esperanças de vennos
reconhecido este nosso direito elementar.

DESPEDIDA
HOMENAGEM AO MINISTRO
DA JUSTIÇA
O Ministro da Justiça. Saulo Ramos é
homenageado pela ADPF e recebe do Presidente
Paultno a Medalha de Honra ao Mérito Tiradentes.

TECNOLOGIA

INAUGURACAO

Vista pareill da frente da non SR/DF, no Setor PoUclal Sul, na Capit•l Fedenl.

ID&l'gurado novo prédio da SB./DF
O novo prédio
tões da AGP e também do nosso moda Superintendência
desto empenho e de
Regiona.l do DPF
no DF, localizado
todos desta SR", já
que o pr~dto antigo
no Setor Policial Sul,
era " dotado de imem Brasíba, foi inauproVISadas e precágurado no último
nas tnstalações , em
dia 06 de março,
grotesca desarmonia
com a presença de
com a linha arquidiversas autoridades
tetônica de 8rast1ia".
civis e militares, conEnfatizou
que
vidados, imprensa e
agora serd possível
funcíonúíos.
uma "melhor desenA solenidade foi
voltura de nossas taaberta pelo Superinrefas
funcionais",
tendente Regional,
bem como "sepulDr. Jos6 Annando
tando aquelas imada Costa, com o
gens de desconforto
canto do Hino Naque eram impostas
cional, tocado pela
Banda da Policia Miaos estrangeiros que
litar, que abrilhandemandavam ao nosOO<te da fila--~ pelo Ditetor.c-J, Dr. Tona, e pelo Dr. A.,..oo,
so
SPMAF, le\13Jldo
tou o evento, en- Mom•IOdo
Pr..OSonte do 'I1U' - l~ Zono.
quanto as bandeiras
uma ~ssuna imagem
eram hasteadas, a Nacional, pelo Ministro uma alocuçfo, afirmando que "esta de nosso país", assim como também
Saulo Ramos, a do DF pelo futuro mi- inaugur11çfo simboliza e concretiza o "nfo podiam os advogados sequer dar
nistro Bernardo Cabral e a do DPF pelo coroamento de uma conjugaçfo de es- a devida receptividade ao inalienável diAPF Alnúr, servidor mais antigo.
forços, que vão desde o Ministério da reito de livre acesso ao preso", bem coO Dr. Annando passa entlo a fazer Jwtiça, do Diretor-Geral, de várias ges- mo foi reservado também um recinto
4
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Televisores Sanyo
de última geração.
21" FST- PIV

21" FST ESTEREO

CLP-2127 VHF/UHF
CONTROLE REMOTO

CLP-2128 VHF/UHF
CONTROLE REMOTO

FST (Fiai and Square Tube) tela de cantos ampliados,
que permite melhor vl1ualização.
PIV (Ptclure In Video) Imagem dentro de outra
Imagem na tela (utilizando videocassete)
Replace • Inverte a Imagem da tela principal com a
secundârla e vice-versa
Locallon • Movimen ta a tela secundârla nos quatro
cantos da tela principal
Freeze • Congela a Imagem da tala 1ecundárla
Select • Seleciona a fonte da imagem da tela
secundaria
Sistema On Screen • lndlcaclor de funções na tela
Sistema de sintonia por slntetizador de voltagem
Memória para 28 canal• programável1
Timer para 30, 60 ou 90 minutos
Auto Swltch 011 • De11iga o aparelho
automaticamente apó1 10 minutos de encerramento
das tran1mlss6es ou quando o sinal é Insuficiente
Tecla AL T • Para assistir a programaçAo de dois
canais
Memória para ultimo nlvel de cor, brilho e volume
Tomada AV· para conexlo de aparelho de
videocassete, video game, microcomputador, etc.
Tecla Mute • Pausa de aom permanecendo a imagem
Tecla Normal • Regula automaticamente a cor, brilho
e volume ao seu gosto pessoal.

SAP (Segundo progrema de áudio)
Sistema On Screen • lndlcaçlo de funções na tela
Sistema de sintonia por sintetizador de voltagem
Canal alternativo
Cal181 acusticas de 2 vias
Controles Independentes de graves, agudos e
balanço
Time r para 30, 60 e 90 minutos
Auto Swltch 011 • De1llga o aparelho
automaticamente após 1O minutos de encerramento
da• lr&nlmls.s6ea ou quando o alnel é Insuficiente

Tomadas de entrada e salda AV (âudio e video)
Tomadas para caixas acusticas
Tomada para fone de ouvido
Controle remoto de 30 funções
Tecla normal • Regula automaticamente a cor,
brilho e volume ao seu gosto pessoal.

A MARCA DA EMOÇÃO

&mJ
O Frigobessa
guarda seu
produto resfliado
e congelado com
frto de qualidade
e armazenagem
Paletizada
Conheça também
· nossos seiViços.

CIA. GERAl. DE ARMAZENAG EM

Av. Paulista. 1842 • 2.• Andar Conjunto 28
Silo Paulo • SP

A:me: (0 1 ll 284-0366

CONEF

NACIONAL DE ENTA!POITOI FAIOOA IFIC08 LTDA.
Vla Urbana. 3.020 · Centro Industrial de Aratú

Simões Fllho/BA
F'ones: 1070 594-7033 594-7015

FRIGOBESSA AMAZONAS S.A.
BR 3 19 · KM 05 • C<'A<a • 01Sirll o
Manau s - AM
F"ont'S: (092) 237.8845 · 237-8945

h tdustrlt~

O Fwt- llllnilln> S.lllldo Cabn~- dlliiDF 00111 o Dr. T - e
Dr. Armando, Soperlnten<lente ROJ)onal/DF.

PreotlJIIndo o eYOftiO, R. Vuconceloo, Jlo, ela Me DonaW., Eoaice,
--~~ elo DG, lodlene e Ua, _ ... elo Sapednt-te
ltep>ML

foi recentemente concluída e pode~ di·
zer que ficou um prédio moderno e funcion.al. eereK<:ntando

Fundonúioscla SR/DF, diante elo noW> pridk>, aa ooletlldade de w..-çlo.

decente para a imprensa, para "que
possam bem informar i coletividade",
referindo« às Sabs de Imprensa e dos
Advogados, e ftnaliza 13fldecendo I
presença de todo•
A palavtll é passada ao Ministro Saulo
Ramos, que "com muita atearia e satisfa.
ç!o" participa daquele ato, emendo que
"aqui foi plantado mais um sinal de respeito ao nosso estado de direito e democracia", ao fazer alusão aos espaços dedi·
cados naquela repartiç!o, t imprensa e
aos advogados.
Referiu~ â GOE e seu empenho em
reabUJtá-la, mas nSo foi atnda posafvel,
pelas resnições da trea econômica, e enaltece o nosso órafo, que na chefia de Romeu Turna tomou-se uma instituiç!o
respeitada e projetada, que contribuiu
para o retomo t pu e tranquilidade da
REVISTA ADPF

sociedade, que sfo valores inestimáveis,
e fmallundo, disse que ao sair expressa o
seu orgulho em poder ter colaborado com
oDPF.
A sesuir o cdlrleio pa... a recebe• •
bênç!o inaugural, pelo Pe Jorge Davanzo,
"para que todos os trabalhos ali reaiJ.z.a.
dos sejam para o bem da comunidade" ,
tendo o Ministro da Justiça, Saulo Ra·
mos, deseenado a placa comemorativa
de bronze, e na sequência,a fita sirnbdhca
de inauguraç!o ~ cortada pelo Diretor.CC·
rale pelo Dr. Alberto Jost Tavares Vieira
da Silva, Presidente do Tribunal Regional
Fedenl • h. Regjfo, e fmabundo • sole·
nidade, ~servido um coquetel aos presentes.
A obra iniciou-se em dezembro de 87
e apesar das dificuldades e contratempos
de uma obra púbUca, em tempos difíceis,

tiW.J

xis mO me·

tros quadrados de trea útil e 85 novas de·
pendências destinadas a setores e seções
diversas.
Slo três elevadores que servirfo aos
três paVImentos e um subsolo. onde fun·
c1onará a garagem dos carros oficiais, a
Seç!o de Transport~s e o serviço de ma·
nutençfo de Vllturas, tendo o prédio sido
construido por 90 operários e dentro dos
modernos padrões de segurança física, estando dotado de um eficiente sistema
contra moêndios, que dispara automati·
carnente tfo logo o calor rompa as ~psu·
las de mercúrio afixadas ao teto.
A parte externa é revestida de pasti·
lhas e as janelas com vidro fumê, contando amda com um sistema de ar condicionado central, além de uma biblioteca,
um auditório. laboratório fotogrMico pa·
ra perfctlls, doze banheiros coletivos, siStema de som mterno e três apartamentos
para hóspedes em trânsito.
Como já ressaltado nos discursos acima . fo1 destinado um espaço para a OAB,
a Sala dos Advogados, dotada dos recur·
:.os necessários para atuaçao destes protlS·
sionais, assim como uma Saia de lmpren·
sa , onde os jornaUstas poderio contar
com os serviços básicos de uma redaçfq,
além do serviço de atendimento aos estrangeiros, que teve uma ampliaç!o e
melhora sens(vea.
O novo pn!dio da SR/DPF/DF supriU t
altura as deficiências e UmitaçOes do anti·
go, proporcionando assim aos seus fun·
ciontrios um melhor local de trabalho e
em consequência oferece todas as condi·
ções para o bom desempenho da atividade
policial, e como uma moderna e funcional
repartiçfo, atenderll o seu alvo principal,
que ~ o bom atendimento ao cidadlo. O
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Concessionário Exclusivo Olivetti
NA JELTA EQUIP. ALÉM DE TODA LINHA DE MÁQUINAS OLIVml. VOC~ ENCONTRA
TUDO O QUE

HÁ DE MELHOR E MAIS MODERNO PARA SEU ESCRITÓRIO. VENHA CONHECER A
EXCLUSIVA LINHA
DE MÓVEIS HOBJETO. A JELTA EQUIP MANTÉM UMA ASSIST~NCIA TÉCNICA DE ALTO
PADRÃO PARA SUAS MÁQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR.

Rua Coelho Rodrigues N~ 1921
Fone: 222.8023 e 222.0048

ANIVERSÁRIO

Aniversariante
No último dia 07
de março, o Ministro
Pedro Accioli, do
Superior Tribunal de
Justiça, comemorou
mais um natalício,
junto com amigos e
colegas de trabalho .
O aniversariante é
das Alagoas e já há
muitos anos labuta
na área do direito,
defendendo os prin·
cípios de liberdade e
justiça, que sempre
pautaram sua vida
pessoal e pro fLç_sio-

;

na!.
Ao final do expe·
diente.o Min. Accioli
foi alvo do carinho
dos amigos, que lhe
ofereceram um sin·
gelo coquetel, em
seu próprio gabinete
de trabalho, onde
foram recordados fa .
tos da vida do homenageado, com um
papo descontraído e salutar.
Entre os presentes, como podemos
ver na foto acima, o Dr. Oldeney, repre-

sentante do Governo do Amazonas, o
Dr. Paulino, Presidente da ADPF, o Dr.
Novely, J uiz da ?a. Vara Federal, o Dr.
Perdiz, assessor (ao fundo), o aniversa-

riante, o Dr. José Paulino, Procurador
da República e o Dr. Murat Valadares,
Juiz do Tribunal Regional Federal da
la. Regifo.
O

SAN MARCO HOTEL
O cinco estrelas de Brasília.
SAN
MARCO
HOTEL
Setor Hoteleiro Norte
Quadra 5 - Bloco C
70300 - Brasllla - DF

Tel. (061) 223-6552
Tel. (061) 226-2211
Telex: 61-3744

Momento ela oonCi:maçfo do Dr. Ro....,t'omo na Dlroçfo-Garat do DPF oladlcoçlo pora Secncúlo da Recrill P.S..l, feito pela Mlnloln 7Jiia
Càldo., ela MeD>, ela Eoo110mla.

SONEGACAO

Caçada implacável
A indicaçl'o do nosso Diretor-Geral, como novo Secretário da Receita Federal intensincada, pois hoje esta integraçl'o
Or. Romeu Tuma, para Secretário daRe- pela própria Ministra Zélia e pelo Ministro entre estas três esferas é quase inexisten-

ceita Federal, mostrou a veemência do
Governo CoDor em desencadear uma impladvel caçada i sonepçlo fiscal .
Ante$ de ser oficialmente indicado,
o Or. Tuma teve uma convena com a
Ministra da Economia, Zélla Cardoso
de MeUo, que lhe passou os dados existentes sobre a sonegaçlo fiScal no país
e cujos números sfo realmente alarmantes.
A sonegaçlo anual de impostos no Brasü j~ atingiu a 7% do Produto Interno
Bruto . PlB, ou seja, OS 878 bilhlles ou
26,6 bilhões de dólares (pela taxa oficial
de 10 Mar 90), o que convenhamos, l
uma cifra respeitive1 para um pais com
uma dt'vida externa e Interna como o
nosso.
Para 1e ter uma idlia mais exata e
chocante, o volume de sonesaçlo l Jaual
a SS%, ou mais da metade, da arrecadaçlo de tributos da Unl(o, prevista para
todo o exercício fisçaJ de 1990, segundo
apurou a equipe da Ministra Zélia.
O nosso Diretor-Geral foi apresentado
8

Bernardo Cabral, que afirmaram terem
recebido tmtruçóes para manter um árduo combate aos sonegadores de impostos federais, que por uma slrie de facilidades e desaparelhamento da m4qulna governamental, mantem-se anônimos e impunes.
Para que seja possível cumprir a mis·
slo com este rJaor, a Receita Federal será
devidllmonto modernizado e como prioridade ae~ agilizado o processo de lnformatizaçlo, considerado atrasado em alguns
anos.
O Or. Tuma prometeu aprimorar alegislaçlo que dá poderes ao governo federal para prender os sonepdores, e o que é
mais importante, colocar os seus bens sob
indisponibilidade, tonto que o governo
CoDor envk~ ao Conpeoo uma Medida
Provisória ou Projeto de Lei, propondo a
melhora e ampliaçl'o destes poderes.
A equipe do Ministério da Economia
também já preparou planos e medídas
pua que a colaboraçlo com u Secretarias
Estoduais e Murúcipais de Fazenda xja

te.
Na entrevista coletiva i imprensa, o
novo Secretário deixou claro que "nada,
absolutamente nada , serf feito fora da
lei", mas, que se for preci10, o novo governo poderá usar até o esUdio do Pacaembu ou outro para preder os sonegadores.
Ressaltou ainda que "sonesador, para
mlm, nfo é <:onttibu.intc , 4 bandido , e

bandido tem que ir para 1 cadeia", informando ainda que esto caça irnplacivel
aos sonegadores será acompanhado de
amplo combate i inflaçlo, confumando
que "onde há uma, h' ouua, porque Sfo
elos de uma mesma corrente".
Esclareceu que a dureza ser~ emprepda com a mesma intensidade contra qualquer sonesador. independentemente do
seu poder poUtico ou econômico, resaltondo que "nlo haverá prtvlligio para ning~m".

Perauntado se na hipótese de ter que
acumular estes cargos e posshelmente ainda com o da SUNAB, esclareceu que nlo
REVISTA AOPF

Tril>llna- 13 Mo< 90
se pode misturar as coisas, pois a PoHcia
Federal, Receita c SUNAB têm funções
específicas e determinadas em lei, sendo
que os três órglos poderio promover
aç!les conjunus contra ainle$ de suas
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competências, como economia popular,
sonegação ou outro.
Disse ainda que nlo acredita que a
estrutura da fiscalizaçlo c arrecadaçlo
da Receita esteja corrompida, crendo

fumemente que a sonegaçlo ocorreu,
provavebnente, por apenas um por cento
dos contribuintes, já que o restante paganl cspontaenamente.
Sobre o fato de estar sendo chamado
de xerife da economia nacional, Romeu
Tuma esclareceu que o apelido lhe Cll
bem enquanto duetor da Policia Federal,
mas que espera fazer também um bom
trabalho na Receita, sem ter que usar a
estrela.
Quanto il. opínilo pública e dos setores
envolvidos, a not !cia de sua nomeaçlo,
de mício, causou surpresa, mas depotS
adrmtuam que fo1 uma escolha acenada,
como afirmou o empresário e tributarista
Rubens Branco, de que "foi uma dccisro
po){tica bastante acenada, já que Romeu
Tuma represenu, para toda a nossa soae·
dade, uma figura séria e incorruptivel,
al~m de ser nacionalmente conhecidO como um policial competente e possuidor
do grande habilidade pol(tica".
Outra frente de combate implacável
do governo Collor é contra o reajuste abu·
SJ'O de preços ao conswnídor. e para isto
está contando também com o apo10 do
DPF, conforme ficou acenado com o delegado Tuma, no sentido de que seja garanhdo o cumprimento da prefixação
de preços, arifas, saláriOS e valores contratum.
Segundo o próprio presidente, isto
será mantido "na concórdia ou na marra", c já determinou a realização de estudos para a viabilização jurídica de tomar
as leis contra a economia popular "duras
c mapcláveis"
O presidente está contando com o
bom desempenho da nossa Polícia Federal para cumprir sua determinação, que
poderá contar com o apoio das PMs. CIP,
SEAP (Secr. Esp. Abastecimento e Preços) e SUNAB, mas sob nossa coordenaçofo. para que se necessário for, autuar
até m1I empresas por dia. já que entende
que ··os crimes contra a economia popular n:ro sâo de natureza econômica, mas
caso de policia".
Para viabilizar estas medidas, no entanto. o governo contava apenas com a
Le• Delegada n~ 4, de 26 Set 62, a Lei
n9 4.137, de lO Set62 e a Lei n'? 1.521,
de 26 Dez 5 I , e por isto os juristas estio
estudando maneiras mais atuais e adequadas de combater estes crimes , visando defender o consumidor e o brasileiro trabalhador. dentro do espírito do novo governo, de obstinação e fé, e estes novos instrumentos legais, j1 foram encaminados
ao Congresso para apreciaçã'o e possível
aprovaçao, viabillzando assim, uma caçada mais decisiva aos sonegadores.
O
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lBABESKE RESTAURANTE

Venha sentir o calor das mil
e uma noites, acompanhado dos
mais tradicionais pratos e do
mais gelado chopp da cidade.

Das 11 as 2 horas da madrugada
de segunda a segunda-feira.
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Medalha do Mérito Policial CivU
Três autoridades do DPF foram agraciadas com a Medalha do Mérito Policial
Civil do Distrito Federal, outorgadas pelo
Governador do Estado, e são o Diretor-Geral, Romeu Tuma, o Superintendente Regional do DPF no DF, Dr. José
Armando da Costa e o Chefe de Gabinete
da Secretaria de Segurança Pública
(SEP/DF), DPF José Geraldo Chaves.
Esta comenda foi instituída pelo governo do DF, atendendo solicitação do
Secretário de Segurança Pública, Cel
Brochado, por sugestifo do Chefe de Gabinete, Dr. Chaves, que baseou-se inclusive na nossa congênere do DPF.

A sugestão partiu depois de profunda
reflexão e estudos levados a efeito no âm·
bito da SEP/DF, visando agraciar os in te·
grames da Carreira Policial Civil, por atos
que traduzam dedicação excepcional ao
cumprimento do dever, com risco da própria segurança pessoal e aos que vierem a
ser gravemente feridos no exercício da
funçifo, ou ainda aprescnum conduta
irrepreensfvel e idoneidade moral inatacável, após 15 anos de efetivo exercfcio
na funçifo.
A Medalha pode .ser conferida também
a personalidades civis, militares e eclesiásticas, que concorram para o desenvolvi- DPF Joo6 Armando da Co.ta, Sup«intendente DPP Joo6 G«aklo a.a~s, O.efe de Gabinete
da SEP/DF, lllm~m agnàado com a com..,da
menta da instituiçll'o ou que tenham pra- Regional no DF, um dosograàadosdo nosso
do MkHo 1\:>Uàal OviL
.S
ticado algum ato que a venha engrande- órsfo.
S
cer.
A exemplo do que ocorre na PMDF e
Corpo de Bombeiros, a idéia da SEP/DF
foi no sentido de fazer emergir em seus
quadros da Po!(cia Civil uma mística de
ordem, disciplina e cumprimento do dever policial, tão importantes para a paz
1. As palavras mais importantes:
da sociedade.
ADMITO QUE O ERRO FOI MEU.
A comenda é outorgada anualmente,
2. As cinco palavras mais importantes:
no dia 13 de março, data da criaçifo da
VOCI: FEZ UM BOM TRABALHO.
Po!(cia Civil, em solenidade presidida
3. As quatro palavras mais importantes
pelo Governador, e poderá ser concediQUAL A SUA OPINIÃO?
da também em caso de "post mortem",
4. As três palavras mais importantes:
quando cumpridos os requisitos exigidos.
FAÇA O FAVOR.
Quase cem pessoas foram agraciadas,
5.
As
duas palavras mais importantes:
entre policiais e personalidades civis e
MUITO
OBRIGADO.
militares, em solenidade que ocorreu no
6.
A
palavra
mais importante:
saguâ'o do Palácio do Buriti, sem a presenNOS.
ça do governador Joaquim Roriz, e do
7. A palavra menos importante:
Dr. Romeu Tll!ll8, que estavam sendo in·
EU.
dicados, naquela oportunidade, para comporem o escala'o do novo governo.
O
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CASAS DRAGAO

distribuidor autorizado

ORGÃOS ELETR0NICOS. MICR~FONES. GUITARRAS E
SINTETIZA DORES
CALCULADORAS ELETR0NICAS, COMPUTADOR
DE BOLSO E CÃMARAS FOTOGRÁFICAS.
RELOGIOS DIGITAIS ELETR0NICOS.

CASIO

PEI{FEITA

como nós construimos.

EXATA .

como você gosta

-

....

Av. Efigênio Sales, 284
Fone: (092) 236-6448
Manaus - Amazonas

ISONOMIA

Aárdua
deum
Direito Constitucional
Como todos sabem, a nossa Associação tem se empenhado ao máximo e feito o posslvel para que tenhamos a
conquista do direito preceituado nos artigos 241 c/c 39, § 1<? e 135 da nossa Constituição Federal, que se
referem à equiparação salarial dos delegados de carreira com os membros do Min istério Público Federal.
Muitos obstáculos têm se interpostos desde entã'o, mas nã'o foram suficientes ainda para abater o nosso ânimo
e esperanças em ver reconhecido este direito, inserido no texto constitucional não de forma gratuita ou forçada,
mas espontaneamente por representantes legais de todos os segmentos da sociedade brasileira, cada vez mais
consciente e preocupada com o importante papel de sua pol leia, que passa a responder aos seus anseios quanto
melhor aparelhada e remunerada.
Para que se dissipem as dúvidas e melhor possamos esclarecer nossos associados, mostramos a seguir a sequência
ordenada dos passos que foram dados até o momento, no sentido de que a nossa Classe tivesse seu direito
reconhecido pela Justiça, conforme determinou a Medida Cautelar interposta na 4a. Vara da Justiça Federal
de Brasllia. onde recebeu o n<? XII - 1.034/89 e abaixo reproduzida na Integra.
"Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da
Vara
da Seçlo Judiciária da Justiça Federal do
Distrito Federal.

go é peremptório em mandar aplicar aos
delegados de ca"eira o princípio do arti·
go 39, § I C?, o qual por sua vez estabelece
o princípiO da ·~sonoml3 de vencirnen ·
tos", nestes ttrmos:

NEY CUNHA E SILVA, brasileiro,
separado, funcionário público federal,
ocupante do cargo de Delegado de
Polícia Federal, do quadro de caneira
do Departamento de Policia Federal,
por seu ad\'Ogldo, deVidamente constituído, na forma da procuraçAo anexa,
com elcritório no Centro Comercial
Conic, 29 andar, sala 214, SDS, Brasl·
Ua(OF , vem a presença de V. Exa., com
fundamento no artigo 796 e seguintes do
Código de Processo Civil, propor a presente

'"Art. 39 • ................ .

MEDIDA CAUTELAR

§ Jl! • A lei ass<•gworá, aos servido·
res da administraçiio direta, ísono·

mia de vencimentos para cargos

de atribuições iguais ou assemelha·
das do mesmo l'tJder ou entre ser·
vidores dos Poderes Executil•o, /,e·
gis/atit·o e Judicitúio, ressalvadas as
vantage'IIS de caráur individual e as
relo/ll·as à narure:a ou ao local d~
trabalho."
A primeira jJ(Irte do art. 24 I, da

5.
Constituiçfo, é clara em mandar aplicar
esse principio aos delegados de pollcta
de carretra cuja s<"gUntia parte do artigO
exclui o

contra a UNIÃO FEDERAL (Departa·
mento de Policia Federal · MJ), pessoa
jurídica de direito público, com sede no
Setor de Autarquias Sul, Quadra 06,lotes
9 e 10, Brasllía(OF, pelos fatos e razões
de direito a seguir deduzidos:

OS FUNDAMENTOS 00 DIREITO
I.
A matéria discutoda versa questfo
puramente de direito e independe de
qualquer outra prova, seja em audiênCia
ou fora dela.
2.
Essa questfo se refere à equiparaçfo
salarial dos d~legados d~ pc/feia de carrei·
1"11 • no cuo os dekgados de poücia fede·
REVISI'A ADPF

cxam~

do$

cargu~

de atribuiç:Oes

iguais ou assemelhadas, porque mandou
aplicar esse princípio "correspondente As
ral, com membros do Ministério Público carreiras disciplinadas no art. 135 desta
Federal, em face do puncípto da "isono· Constitutçfo."
mia de vencimentos" assegurado pelo 6.
Busca-se , portanto , o texto do art.
an. 241 c/c art. 39, § IC? e art. 135, da l35,in /ti/erre:
Constituiçfo .
':Art. I 35 ·Às carreiras disciplina·
3.
ll salutar transcrever in verbis o
das n~ste Titulo aplicam-se o prtn·
diSposto no an. 241. que frisa o seguinte:
cfpio dQ art. 3 7, XII ~ o art. 39,
"Art. :!41 ·Aos ddtplos de poli·
f Jl!...
cio de carreira aplico·~ o "principio 7.
As caneiras que se acham disctpli·
do arr. 39, § Jl!. co"espondente às nadas no Titulo N a que se refere o arll·
carreiras disciplinadas no art. I 35 go, são as da Magistratura , do Ministério
desta Constituipfo."
Público, da Advocacia.Ctral da Unifo e 1
4.
O preeetto constituCIOnal desse ath· da Defen10ría Pública.
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ISONOMIA

Aárdua
deum
Direito Constitucional
Como todos sabem. a nossa Associação tem se empenhado ao máximo e feito o possfvel para que tenhamos a
conquista do direito preceituado nos artigos 241 c/c 39, § 1C? e 135 da nossa Constituição Federal, que se
referem à equiparação sala rial dos delegados de carreira com os membros do Ministério Público Federal.
Muitos obstáculos têm se interpostos desde então, mas na'o foram suficientes ainda para abater o nosso ânimo
e esperanças em ver reconhecido este direito, inserido no texto constitucional não de forma gratuita ou forçada,
mas espontaneamente por representantes legais de todos os segmentos da sociedade brasileira, cada vez mais
consciente e preocupada com o importante papel de sua policia, que passa a responder aos seus anseios quanto
melhor aparelhada e remunerada.
Para que se dissipem as dúvidas e melhor possamos esclarecer nossos associados, mostramos a seguir a sequência
ordenada dos passos que foram dados até o momento, no sentido de que a nossa Classe tivesse seu direito
reconhecido pela Justiça. conforme determinou a Medida Cautelar interposta na 4a. Vara da Justiça Federal
de Brasília. onde recebeu o nC? XII - 1.034/89 e abaixo reproduzida na fntegra.
"Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da
Vara
da Seçlo Judiciária da Justiça Federal do
Distrito Federal.

go é peremptóno em mandar aphcar aos
delegados de carreira o princípio do artigo 39, § I<? , o qual por sua vez estabelece
o princípio da "isonomia de vencimen-

tos". nestes termos:

NEY CUNHA E SILVA, brasileiro,
separado, funaonúio público federal,
ocupante do cargo de Delegado de
Polícia Federal, do quadro de carreira
do Departamento de Polícia Federal,
por seu advogado, devidamente constituído, na forma da procuraçfo anexa,
com escntórlO no Centro Comercial
Conic, 2<? andar, sala 214, SDS, Brasília/DF, vem a presença de V. Exa., com
fundamento no artigo 796 e seguintes do
Códígo de Processo Civil, propor a presente

MEDIDA CAUTELAR
contra a UNIÃO FEDERAL (Departamento de Polfcia Federal - MJ), pessoa
jurídica de direito público , com sede no
Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, lotes
9 e 10, Bras(lia/DF, pelos fatos e razões
de direito a seguir deduzidos:

ral. com membros do M1n1stério Púb!Jco
Feder31, em face do pnncípio da "isono·
m•a de vencimentos" assegurado pelo
art. 241 c/c art. 39, § I<? e art. 135. da
Constituição.
OS FUNDAME NTOS 00 DIRE ITO 3.
11 salutar transcrever in Vel'brs o
I.
A mattria discutida versa quest:ro diSpoSto no art. 241. que frisa o seguinte :
"Art. 241 ·Aos deleplos de polipuramente de direito e independe de
cia de carreira opliCll·st o prindpiO
qualquer outra prova , seja em audiência
do orr. 39, § I'?. co"espondenre ds
ou fora dela.
ca"eiras
disciplinadas no art. 13.5
2.
Essa questa'o se refere à equiparação
desta
Constituição.
"
salarial dos de/tgados de policu de ca"eira - no ca10 os delegados de poHaa fede- 4.
O preceito constitucional desse artl-

REVISTA ADPF

"Arr. 39 • .......... .. ... - .

§ ro - A lei assegurara. aos serl'idores da administração dírtto. isonomia de vencimentos para cargos
de atribuiç(Jes iguais ou aueme/hadJis do mesmo Pt>der ou entre servidores dos Poderes Executi>'O, Legislatii'O t Judiciário, resSQh·odas os
vo/llageiiS de cordter individual e as
relativas à natureza ou ao local de
trabalho."
5.
A prmreva ,JOTte do art. 241, da
Constrtu1ç1o, i clara em mandar aplicar
esse pnncíp10 aos delegados de polícia
de carreira cuja ugunda parte do artigo
exclui o exame dos cargos de atribuições
~guais ou assemelhadas, porque mandou
aplicar esse princípio "correspondente às
carreiras disciplinadas no art. 135 desta
Constituição."
6. Busca.se , portanto, o texto do art.
135,inletterre:
':4rt. 13.5 • Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o prin·
cípio do art. 37, XII e o art. 39,
§ JO ...
7.
As carreiras que se acham disciplinadas no Título IV a que se refere o artigo, são as da Magistratura, do Ministério
Público, da Advocacia-Geral da Uniilo e a
da Defensoria Pública.
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8.
Daí a nonna cogente do art. 24I
mandar aplicar o princípio da "isonomia
de vencimentos" aos delegados de polícia
de carreira correspondente às carreiras
disciplinadas no Título IV, da Constitui·
ção, que, no caso, os Delegados de Pl>lfcia
federal correspondem à carreira do Minis·
tério Público federal, pois disciplinada
naquele Título.

9.

Evidente o direito coletivo dos De·
legados de Pl>lícia F ederal, pois cargo de
carreira, à isonomia de vencimentos cor·
respondente aos membros do MinisUrio
Público federal, independente de qual.
quer legislação ordinária.
I O. E primado basilar a imediata inci·
dência das regras jurídicas constitucionais
e, no caso, o preceito insculpido no art.
24I, da Constituição , tem incidência ime·
diata e é auto-aplicável, pois, independe
de qualquer outro ato.
11. A "isonomia de vencimentos" ou
paridade é princípio que tem sido acolhi·
do por nossa ordem constitucional, con·
sistente na fixação de vencimentos idênti·
cos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas.
12. O legislador ordinário é que cuida
de dar cumprimento ao princípio paritá·
rio, identificando concretamente, a quais
cargos e carreiras é ele aplicável, sujeitan·
do-&e, nessa tarefa, ao controle jurisdi·
cional.
13. No caso, o consituinte mandou de
que se procedece logo a aplicação do princípio isonômico de vencimentos aos dele·
gados de polícia de carreira ao das carreiras disciplinadas no Título IV, da Consti·
tuição.
14. Sem dúvida, os delegados de polícia
de carreira se acham, a partir da promul·
gação da Constituição, vinculados à car·
reira do Ministério Público, que é o seu
paradigma para todos os efeitos remuneratórios.
15. Relativamente aos delegados de polícia de carreira , assim, pretendeu o legis·
lador constituinte. é v. cf. doc.
16. Os cargos de delegados de polícia
federal de carreira corrcspondem aos
cargos de carreira do Ministério Público
Federal para os efeitos de aplicação dos
princípios constitucionais consagrados
nos arts. 241 , 135 e 39, § I'?, de isono·
mia de vencimentos e de correspondência
das carreiras paradigmas vinculadas, tudo
confonne os vencimentos dos Membros
do Ministério Público Federal, que o teor
da Lei 7.725 , de 06.01.89 - doe ... fica
assim o qúadro :
a) Aos Delegados de Classe Especial
(Cargo f mal de carreira), a correspondên·
ela de Sub·Procurador da República;
REVISTA ADPF

b) Aos Delegados de Pl>lfcia Federal
sentados até o 1'? de jufho, dota
de I~ Classe, a correspondência de Procuem que terão atualizados uus 'Vrl·
rador da República de I~ Categoria;
/ores, fazendo-se o pagamento até
c) Aos Delegados de Polícia federal
o final do exercício seguinte."
de 2~ Classe, a correspondência de Procu· 21 . Segundo se depreende dos disporador da República de 2~ Categoria.
sitivos constitucionais transcritos, as di·
17. Existente a incidência imediata da ferenças salariais do autor poderio ficar
regra constitucional prevista no art. 241 congeladas pelo perfodo de 18 (dezoito)
e o paradigmadisciplinado na Lei 7.725/89, meses.
há de se proceder a aplicação de texto 22. Tal situação apresenta-se nfo só CO·
constitucional.
mo "grave lesão de di[lei/ reparaçtio", re·
18. Pl>r oportuno, ainda, frizar que o quisito que autoriza a concess:ro da cau·
art. 39, § I'? da Constituição, ao garantir telar, mas sim irreparável , eis que na ver.
a "isonomia de vencimentos" faz ressalva dade seu salário, além de n:ro ser pago du·
expressa quanto "as vantagens de caráter rante todo o período que durar a deman·
individual e as relativas à natureza ou ao da , por dezoito meses, após o trânsito em
local de trabalho".
julgado da sentença, n:ro serfo atualizados,
19. Os membros do Ministério Público ou seja, permanecerão CONGELADOS .
federal têm como remuneraça'o o venci· 23. Conjugados que estro o "fUMUS
mento mais representação mensal e as BONI JURIS" e o "PERICULUM IN
vantagens de caráter individual, n:ro sendo MORA", restam plenamente satisfeitos
abrangidos pelas vantagens relativas à na. todos os· requisitos para a obtenção do
tureza do trabalho ou ao local do traba· provimento da cautelar . QUE SE
lho, ao passo que os Delegados de Policia SUPUCA.
federal detem esses três tipos de vanta· 24. Para os efeitos do artigo 801 , incigens.
so lll. do CPC, o Autor promoverá no
prazo do art. 806, a correspondente aç:ro
DO PERICULUM IN MORA
ordinária declaratória cumulativa com o
20 . De igual. fonna presente o "PER!· pedido condenatório e obrigação de fazer .
CULUM IN MORA" posto que caso o pelos fundamentos de direitos já alinha·
autor vier a aguardar o trãnsito em julga. dos.
do da sentença da ação principal que proDO PEDIDO
moverá no prazo do Art. 806 do CPC,
objetivando alcançar a paridade de venci- 25. Por todo o exposto o Autor requer ,
mentos, o pagamento dos salários atrasa· sucessivamente, o seguinte :
do~. a di/alio temporis lhe acarretaria,
a) Que seja julgada procedente a pre ·
sem sombra de dúvidas, lesões gravíssimas sente medida cautelar para determinar a
e irreparáveis, nro só pela ausência desse aplicação do principio isonômico, refe·
meio indispensável à sobrevivência do rente ao artigo 241 da Constituição Fede·
trabalhador · que é o salário ·, mas tam· ral , garantindo ao Autor os mesmos ven·
bém pelo fato de hoje, por força do § !'? cimentos dos membros do Ministério Pú·
do Art. 100 da Constituição Federal, os bl ico Federal, ressalvadas as vantagens de
créditos apenas serão atualizados em OI caráter ind ividual, as relativas à natureza e
de julho de um ano, para serem pagos no ao local de trabalho, nas seguintes corres·
final do exercício seguinte , SEM MAIS pondências:
QUAISQUER atualização , IN VERBIS:
I · Aos Delegados de Classe Especial
':Art. 100 · À exceção dos créditos (Cargo final de carreira), a correspondên·
de narureza alimenticia, os paga· cia de Sub·Procurador da República;
menros devidos pela Fazendo Fe11 . Aos Delegados de Polícia Federal
deral, Estadual ou Municipal, em de 1~ Classe, a correspondência de Pro·
virtude de sentença Judiciária, curador da República de la Categoria ;
far·se.ifo exclusivamente na or111 · Aos Delegados de Polícia Federal
dem cronológica de apresemaçtio de 2~ Classe, a correspondência do Pro·
dos precatórios e à conta dos crê· curador da República de ~ Categor ia.
ditos respectivos, proibida e deb) Que seja condenada a Ré ao paga·
signaçtio de casos ou de pessoas mento das diferenças de vencimentos do
nas dotações orçamentários e rws Autor, pa ra com o respectivo correspon·
créditos adicionais abertos para dente do Ministério Público Federa l, re·
este fim.
troagindo·se à data da vigência da Lei
§ JO . E obrigatória o inclusão, no 7 .725, de 06.01.89, acrescidos de corre·
orçamento dos entidades de direito ção monetAria e juros. aplicando·se a re·
príblico, de verbo necessária ao pa· gra da sucumbência com o arbitramento
gamento de seus débitos conston· de honorários sobre o valor da condena·
tes de prectórios judiciários, apre· ção.
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A lei do menor preco.
Omenor

preço ou a
iliferença
de volta
Pode investigar por aí. Você sempre vai achar o menor preço no Carrefour.
As evidências são bem claras: o Carrefour tem o compromisso público, registrado
em cartório, de vender mais barato. E a lei é seguida à risca. Se por acaso
você achar um preço menor em outro lugar, o Carrefour paga a diferença. A economia
Carrefour é a melhor defesa para o seu bolso.

Carrefour <( &

c) Que seja cit.tda a Um:lo Federal, na
pessoa do seu representante legal, para
contestar, caso queira;
d) Desde já protesta por todas as provas em due1to perrnitidu; e
e) Di-se 1 causa, para efeitos fiSCiis, o
valor de NCzS 100,00 (cem cruzados novos).
P. deferimento.
Brasfha-OF, 06 de novembro de 1989
a} João José CJry
Advogado· OAB/DF 7794"

Foi então a nossa Asrociação Nacional
dos Delegados de Poh'cia Federal admiti·
da como 1/tirconrorte, conforme Despacho da MM Juíza da 4a. Vara, no rosto
da petição e reproduzido a segUir:
"Junte-se.
Admito a litisconsorte.

lntimt·se para o preparo.
Cne se.
DF, em 09/11/89

2.
Para tanto, a presente medida versa
questão de direito coletivo atinente â
categoria profissional dos Delegados de
Polícia Federal, cargos de ca"eira do
Quadro de hssoal do Departamento de
Polícia Federal, órgSo da Ré.
3.
O pedido se consubstancia no art.
241, da Constitui~o. que estampa esse
direito coletivo dos delegados de pollcla

RAZÕES DE DEFESA
I.
Ney Cunha e Silva, delegado de
polícia federal, requereu medida cautelar
contra a Unllo Federal solicitando equt·
puação salarial com os membros do Mi·
nistério Público Federal, com base nos
anigos 39, §I<?, 135 e 241 , todos da
Constitui~o Federal, nestes termos:
"a) Que Jeja julgada pror:Ldtnte a
medida cauteiu partJ detemuntJr a apbcaç4o do princtpiO
ison6mico, referente ao artigo 241
da Constituição Federa~ garantindo
ao autor os mesmos vencimentos
dos membros do Mlnistirio Públi·
co Federa~ ressatwzdos as Nnlll·
gens de CIITáter Individual, as relativas à Mtureza e ao local de tralxzlho, nas seguintes correspondbl·

decarreva
4.
hlo exposto requer seja a pe·

presc~te

ticionána admitida nos autos como
LITISCONSORTE ATIVA, de modo
seja integrada aos autos da Medida
Cautelar IJUiZada por SEI CUNHA E
SllVA. em face de pleitear direito cole·
tivo dos seus associados, e haver assun
comunMo em rela~o a Ude e inteira afl.
nidade quanto às pretensões. Dá-se a causa o valor de NCz$ 500,00 (quinhentos
cruzados novos).
hde deferimento.

ciiJ.
I · Aos Delegados de Ou:se Especial (Qzrgo final de carreira), a
co"esponàêncrz àe SutrProrurador
da R epúb/ica;
1/. Aos Delegados de Polfcia Federal de I!' Ou:re, a COirespondénCIII
de Prorurador da República de 1!1
Olregoria;
fi/. Aos Delegados de Po/fcia Fede·
ral de 2!' ClasJe, a co"espondência
do Procurador da República de 2!1
Oltegoria...

Brasnia, 09 de novembro de 1989.
a) JolfoJosé Ouy
AdVOt,Qdo · OABfDF 7794"

Se Iene Mario de Almeida
Julza Federal da 4a. Vara no DF"

E a peução nos segUintes termos:
"Excelcnlfss1ma Sra. Juiza Federal da 4a.
Vara da Seç~o Judici~ria do Distrito Fe·
dera!
Ref. Med1da Cautelar nO XII-1034/89
A Associa~o Nacional dos Delegados
de Polícll Federal · ADPF, CGC n°
00435602/0001-76, soc.edade civt! com
personalidade jurídica de d1reito pnvado,
de ãmb1t0 nacional, sediada na EQS
208{408 • Brasl1ia{DF, por seu advogado,
vem à presença de V. l:.xa .. com funda·
mento no au 46. do CPC. requerer
a sua admnsfo na bde, na qualidade de
LITISCONSORTE ATIVA, em face da
existência de comunhão de direitos,
mesmos fundamentos de fato e de direito,
cone~o de objeto e causa a pedu. e.
afmidade de questões por um ponto CO·
muro.

O Ministério Público, enta'o. contesta a
Petição in1cial, nos seguintes termos:
"N'? 5336-89-PR/DF
MEDIDA CAUTELAR N<? 1034-89
Requerente: NEY CUNHA E SILVA
Requeuda : UNIÃO FEDERAL
Exrna. Sra. Ora. Juíza Federal da 4~ Vara
da Se~o J udlciária do Distrito Federal
A Unilo Federal, nos autos do processo em epígrafe, através da procuradora
Infra-assinada, vem oferecer

DA LEGITIMAÇÃO DA AUTORA
CONTESTAÇÃO
I.
A Autora compreendida como enti· nos termos da lei, com fundamento nas
dade assooativa está expressamente auto· razões mclusu.
riz.ada pelos seiiS ft!iados e/ou associados
para representá-los em Juízo, para piei·
Brasília, 07 de dezembro de 1989
tear direitos coletivos e/ou individuais ·
art. S<? , inciso XXI, da Constituição e Ata
a) Maria de FdtimD Freitas úzborreu
de .Assembliia Geral Ordl04ria ·doc. I .
Procwodonr do República
REVISTA ADPF

O pleito não merece prosperar.
Para que a presta~o jurisdicional
nfo caia no vazio. tomando~ uma provi·
dência móqua, é que exJste um me1o
pronto e eficaz que usegura a real.iuçlo
prática da providência defmitiva. Para a
solu~o justa da lide cumpre que a prestação jurisdicional n:ro seja tardia. E o
remédio para propiciar a permanênc1a
do estado das pessoas, coisas e provas é
a medida cautelar, que assegura o equilíbrio inicial das panes.
3.
Os pressupostos especfflcos da cau·
te lar s:ro o perigo da demora, de modo
a causar receio de dano, e a plausibilidade do chreno, ou aparéncia do bom direito.
4.
O presente pleito jd nfo preenche
o primeiro dos requisitos citados. Segundo Humberto Teodoro Junior, ocorre o
pericu!um in mora quando lú "fundado
temor de que, enquanto aguarda a tutela
defmitiva, venham faltar as circunstâncias
de fato favoráveis ã própria tutela. E Isto
pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destrui~o, desvio, deteríoraçlo,
ou de qualquer mutaçfo das pe$10U,
bens ou provu necessárias para a perfeita
e eficaz atua~o do provimento fmal do
processo principal" (Curso de Direito Ci·
vil, Voi. 11, plg. 1.118).
S.
Segundo o mesmo autor, o periao,
2.
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justifteador da atuaçfo do poder geral da
cautela, deve ser:
a) fundado, isto 6, ligado a uma situaçfo objetiva;
b) relacionado a um dano "próximo" e
c) que seja grave e de difícil repançlo.
6.
O autor recebe seus venámentos
normalmente, requerendo apenas um aumento salarial que pode ser deferido no
processo principal sem perigo de dano
irreparáveL A UnJJo Federal é solvente e
nfo se justifica o receio de não vir a receber o pleiteado, na híp6tese de deftrlmenlo, pois o responúvel pela restauraçfo
tem condições econômicas pan efetu4~a.
7.
Por outro lado, o atraso de pagamento é sujeito :l correçfo monel4ria,
cabendo novo precatório pan atualizaçfo dos débitos p&iOS pela Uniio FederaL
8. O fumus boni juris llmbém ofo est:l presente, senfo vejamos:
Fundamenta-se o pedido no preceito
de isonomia, previsto na Constituição Federal, assim redigido :
ART. 39. ':A Unlifo, os Estados, o
Distrito Fedtml e os MunicfpiOs
mstituin1o, no timbilo de SUll competência, regime ju:idiro único e
planos de carreira ptira os servidores da administração pública diretrz,
das autarquias e das fundações públicas.
§ I'! A lei asseturrtrá. aos seTI'idores
da administraçõo direta, isonomia
de vencimentos ptira cargos de
atribuições iguais ou assemePrados
do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Lqis/ati•oo e JudicróriO, reSSllfvtUitis as vantaçens de cardrer individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho."
O pedido de paridade não merece
prosperar. A isonomia Constitucional
pressupõe atribuições iguais ou assemelhadas e ressalva as vantagens relativas
l natureza do trabalho.
As atribuições dos membros do Ministério Público Federal não são iguais
ou semelhantes tquelas exercidas pelos
delegados de policia federaL A Constituiçfo Federal defme a incumbênaa dos
procuradores da república:
ART 127. "O Ministério Público é
instituiçfo permanente, essencial à funçfo
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e IDdMdlliJS mdisponíveiS.
§ I<? São princípios institucional do
Minist6rio Público a unidade, a indivisibiLidade e a independência funcionaL"
E lhe confere as garantias da magistratura, necessárias para a perfeita reah.uçfo
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NOS FAZEMOS
BOA PROPAGANDA
MESMO UANDO
OCLI NTE
NÃO TEM BALA.

GREEN
UMA AGtNCIA QUE NÃO NEGA FOGO
RUA ITÁI'OI.IS, 1184 • ClP 01245

SIO ""-110 • Y • THS 2~50
UJ.86.48 • 25s.o968 • 255-0937

OS PROFISSIONAIS QUE DIRIGEM A
AMIL SE FO
NESSA ESCOLA.

....
...

-~

foi cri ada
e é dirigida por médicos.
Isso parece óbvio, quando se trata de uma empresa de saúde. Mas não é.
No Brasil, a maioria
das empresas de saúde é
dirigida por homens de
negócios.
Uma empresa de
saúde criada e dirig1da
por médicos não deixa de

ser uma empresa. O que

a qualidade que as pesmuda são os objetivos, os soas exigem e merecem.
ideais. Os diretores da Amil
A Amil nunca. em nese formaram nos hosp1tais, nhum momento, se afasnos pronto-socorros, convi- tou dessa trajetória. E por
vendo diariamente com isso ela é, também, uma
as alegrias e tristezas da empresa de sucesso. Pense
profissão E criaram uma nisso na hora de escolher.
empresa para estender, a
todas as camadas da população, o acesso a um
QUE~I EJ\TE.'lDE OE S.\liDE
atendimento médico com PÕE A Ar>11L EM 1~ LL'GAR.

Amil

SÃOPAUL0·2l1·1000·ABC · 440 1000·RIOm IAN~IR0·221 ·1000 11RASÍLIA·226 1000 CURITIBA 221 1000

da Justiça com imparcialidade e segurança:
ART. 128. §51! ''I· as UfUíntes gtJ·

nmtias:
a) vitalicidade, após dois anos de
exerclcio, podendo perder o wgo
un4'o por sentença judicial transita·
da em julgado;
b) inamovibilidade, $tiNo por moti·
110 de interesse público, mediante
decuão do ôrgllo coltgiado compe·
tente do Mínist~rio Público, por
voto de dois terços de seus mem·
bros, assegurada ampla defesa;
c) irredutibilidade de vencimentos,
obsen>ado, quanto d remuneração,
o que dispõem os arts. 37, XI, 150,
11, 153, § P,1."
Suu funçl!es institucionais es!So dis·
criminadunoartigo 129,da Lei Maior:
ART. 129. "São funç6es ínsfitucio·
naisdo Ministério Público:
I· promover, prillativamente, a ação
penal pública., na forma da lei;
11 • zelar pelo efetiiiO respeito dos
Ptxieres Públicos e dos SUllidores de
relevtlncia pública aos direitos a.su·
gurados nesta Constituição, promo·
vendo as medidas neoosdrlos a $Uil
garantio;
lU · promover o inquérito civil e a
apro eM/ pública, pqra a proteção
do patrim6nio público e social, do
meio ambiente e de outros ínteres·

ses difusos e coletivos:
I V • promover a ação de inconstitu·
cionalidade ou represtmtação para
{ms de intervenção da Uruão e dos
Estados, nos casos previstos nesta
Ccnstituipro;
V • defender judicialmente os direi·
tos e interesse das populaç6es indí·
ft1111S;

VI • expedr noti{~eaç6es nos pro~
dimmtos admínistrati'I'Os de sua
competência, requuitando informa·
ç6es e documentos pqra instruí·ios,
na forma da lei complementar respectiva;
VI/· exercer o controle externo da
atividade policia~ na forma da lei
complementar menciOnada no arti·
to anterior;
VIl/ • requisitar d1/~ncias investi·
fll/Órias e a instauração de inquérito
policial, indicados os fundamentos
jurtdicos de suas manifestações pro·
ctssuais;
I X • exercer outrasfunç6ts que lhe
forem conferidas, desde que compa·
tíveis com sua {llllllidade sendo.Jhe
vedada a representa~ judicial e a
consultoria jurfdica de entidades
públicas."
9. O autor preside inquéritos, sindi·
c:âncias, chefia órg3'os policiais, além de
exercer outros atos de polícia judiciária

ou encargos de natuteza policial e admi·
nisuativa, todos essencialmente d1versos
da funç&'o do Ministtrio Pllbbco Federal.
(Decreto-lei n~ 63.601, de 13 de novembro de I 968).
10. Vale transcrever as palavras de Hely
Lopes Meirelles (Direito Administrativo
Brasileiro, Ed. Revista dos Tribunais) a
pcopóslto de tio inYOCado princípio:
"O princípio da isonomia vem sendo
frequentemente invocado para a equipa·
raçlo de funcionários nlo contemplados
nas leis majoradas de venc:lmentos ou con·
cessivas de vantagens. Tal princípio deflui
do disposto no art. 5~ da Constítuiçlo da
República, que afuma a igualdade de
todos perante a lei. Mas esse princípio
lá de ser entendido e apbc:ado nos justes
limites do mandamento igualitúio.
O que a Constituiçlo assegura é a
igualdade jurídica, ou seja, tratamento
igual aos especificamente Iguais perante
a lei. A igualdade genérica dos funcioná·
rios públicos não os equipara em direitos
e deveres, e, por ls$0 mesmo nfo os igua·
la em vencimentos e vantagens. Generí·
camente todos os funcionínos sfo iguais,
mas pode haver diferenças específicas de
funçlo, de tempo de servi90, de condição
de trabalho, de habilitaçlo profissional e
outras mais, ou desigualcm os generica·
mente Iguais. Se assim nl'o fosse. ficaria
a Administraçlo obrigada a dar os mes·

Ahora éagora.
Olugar:
~.

ro.n
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GRUPO PANORAMA
Dois Grandes Consórcios.
CONSORCIO NACIONAL

CONSORCIO
NACIONAL
•

PANORAMA

IDEAL

Atuando em vários Estados
com todos os bens.
MATRIZ:
Monte Santo de Minas/ MG
Rua Dr. João Ribeiro. 393 - Centro
Fone: (035) 591-1500 • PABX
Telex: 35· 7412 • CEP: 37958
FILIAIS:
Salvador • VItória • Montes Cleros •
Belo Horizonte • ltaúna •
São Sebastiao do Parefso •
A1be~rao Preto • Uberlãndia

Atuando só no Estado
de Minas Gerais,
somente com produtos
eletro-eletrônlcos e Motos.
DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO
P1noram1 Distribuidora de Motos ltda.
Autorizada Honda · ltaúna / MG
Motoplan - Comércio, Serviços Ltda.
Especializada Honda · São Sebastiao do Paraiso/MG ·
Pan - Comércio, Serviços e Representações Ltda.
Gréflça e Copiadora Panorama
Fazenda Calll6rnla
Heras Panorama
Mangalarga Marchador
C1choelra da Boa Vlata Agropeçuárll Ltda.

GRUPO PANORAMA

Confiamos no futuro de nosso País.

mos vencimentos e vantagens aos porta·
dores de iguais t ftulos de habilitaçfo, aos
que realiz.am os mesmos serviços, embora
em cargos diferentes ou em círcunstâncias
diversas."
11 . Por outro lado, a Egr~sia Suprema
Corte sempre recwou aaéscúno remuneratório, ainda que sob a alegaçfo de isonomia, sem le1. A súmula 339 do STF
dispõe:
"Não cabe ao Poder Judiciário,
que tufo tem função legislativa, aumentar ~encimentos dt Stm~idores
públicos, sob fundamento de isonomia. ..

12. lrnprocede, pois, a pretendo dos
Reclamantes, devendo os mesmos supor·
tar os ônus processuais da sucum~ncia.

Brasllia, 11 de dezembro de 1989

a) Mula de Fatima FreilJls LAbarrere
Prowradora da República"

Por se tratar de matéria puramente de
questões de direito, a Merit(ssima Ju(za
da 4a. Vara Federal, exarou a seguinte
sentença, na Medida Cautelar Inominada:
"SENTENÇA N? 1155
PROCEDIMENTOS CMIS DIVERSOS/
SENTENÇA N? 114

CLASSE XII
Processo : Medida Cautelar N?
1034/ 89
Requerente : Ney Cunha c Silva
Advogado : Joio Jo~ Cury
Requerida : Unífo Federal

para os efeitos de aplicaçfo dos princípioc
XII· constitucionaiS oonsagrados nos arts. 24 I
135 e 39, § I'?, de isonomia de vencimen
tos e de correspondtncia das carreiras pa
radigrnas vinculadas, tudo conforme o:
vencimentos dos Membros do Minis~óc
Público Federal, que a teor da lei 7.725,
Vutos,etc.
89 assírn dispõe: a) Aos delepdos de Oas
se Especial (Cargo final de carreíra), '
NEY CUNHA E SILVA, qualificado correspondincla de Sub-Procurador d;
na inicial, ajuizou a presente açfo cautelar República; b) Aos Delegados de Pol!ru
inominada contra a UNIÃO FEDERAL.
Federal de I~ Clalse, a correspondlnru
Diz tratar-se de questlo de equipara· de Procurador da Repúbüca de I~ Cate
çlo salarial entre delepdos de policia de SOria; c) Aos Oelepdos de Polfcla Federa:
carreíra c os membros do Minist~rio Pú· de 2~ Classe, a oorrespondéncla de Pro
blico Federal, em face do prinçfpio da curador da República de 2~ Categoria.
"isonomia de vencimentos" assegurado
Frisa ainda que o art. 39, f I'? da
pelo art. 241 c/c o art. 39, § I'? e art. Constituiçfo, ao garantír a "isonomia de
135 da Constituiçfo.
vencimentos" faz resú.lva quanto ''a:
Afirma que o art. 241 manda aplicar o vantagens de car'ter mdividual e as reJa.
princfpio da isonomia de vencimentos tivas à natusez:a ou ao local de trabalho".
Os membros do Mmistério Público Fe·
aos delegados de polfcia de carreira correspondenfe às carreíras disciplinadas no dera) têm oomo remuneraçfo o venci·
Tft ulo IV, da Constltuiçlo.
mento mais representaçlo mensal e as
Diz evidenciar-se o díreito coletivo dos vantagens de cardter individual, nfo sendo
Oelepdos de Policia Federal, pois carao abrangidos pelas vantagens relativas à na.
de carreíra à isonomia de vencimentos tusez:a do trabalho ou ao local do tflba.
corresponde aos membros do Minist~rio lho, ao passo que os Oelepdos de Polfcia
Público Federal, independente de qual· Federal detêm esses tres tipos de vanta·
quer leglslaçlo ordindria.
gens.
Os cargos de delepdos de polfcia fe·
Pede seja julgada procedente a açfo
deral de carreíra correspondem aos cascos cautelar para determinar a apticaçlo do
de carreira do Ministirio Púbtioo Federal princípio isonõmioo, referente ao lfti&o

Prestação de serviços de Limpeza Ambiental,
Vigilância Armada
e Transporte de Pessoal.

lpcwbiiG
EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTOA.
Matriz : IAS Quadra 1 · Lote 1.271 · Telefones: {0611 234·1166/234·1900 e 234·1700

Garagem: STRC ·Trecho 2 · Conj. ''A"· Lote 8 · Telefonu: 1061\ 233-7847 e 234·7519
Telex 10611 3435 · CEP 71200 · Brasflia · DF

241 da Constituição Federal, prantindo documentos de fls. 45/74.
fiTo das pessoas, bens ou provas neao Autor os Yencimentos dos membros
cessdrils para a perfeita e efi=
Citada a ré contestou o feito, arguatuaçtTo do provimenro rlllal do
do Ministério Público Federal, ressalvadas mentando:
u vantagens de cartter indmdual, as relaproces10 principal' (Ouso de Direi"Para qu~ a prestação jurisdicional
to Ovl/, VoL li, pág. 1.118).
tivas i natureza e ao local de trabalho, na
lllfo CtZia no v112io, tornando-se UII1Q
seguinte correspondtncia:
providéncia inóqua, é que existe um
Segundo o mesmo autor, o perigo,
melo pronto e eficaz que auegura a justiflcador da atuaçto do poder !"'tal
I - Aos Delegados de Classe Especial
(Cirgo final de carreira), a correspondénrt111ização prdtica da providéncia da cautela, deve ser:
a) fundado, isro é, litrzdo 11 um~~ sidefinitiva. Para a so/uçtTo jum da
c:ía de Sub-Procurador da Repllblica;
tuação objetiva;
11 • Aos Delegados de Pol{cia Federal
lu/~ cumpre qu~ "pr~staçtTo jurisdib) relacionado a um dllno 'ptóxímo' e
cionollllfo seja uudr~. E o remtdio
de I~ Classe, a correspond~ncia de Proc) que seja grave e de díflcíl reparaptii'G propicilr a permanlncia do
curador da Repllblic:a de I~ Cltegoria;
estado das pessoas, coÍSQs e provas
ção.
In · Aos Delegados de PoUcia Federal
é a medida CtJutelllr, que assegura
O autor recebe seus vencimentos norde 2~ Classe a correspondência do Procuo equilfbrio inicial das panes.
malmente, requerendo apenas um aumenrador da Repllblic:a de 2~ Categoria.
Os pressupostos especfficos da Cilll· to salarial que pode ser deferido no proCondenaçlo ao pagamento das düete/ar llfo o perigo da demora, de cesso principal sem perigo de dano irreparenças de vencimentos do autor, para com
modo a CtJUSiiT receio de dano, e a rivel. A Unífo Federal ~ JOivente e nfo
o respeetivo correspondente do Min.istério
possíbílidade do direito, ou aparln- se justifica o receio de nfo vir a receber o
Público Federal, retroagindo-se t data da
cí> do bom direito.
pleiteado, na hipótese de deferimento,
viaência da Lei 7.725,de06.01.89,acresO presente pleito jdlllfo preenche o pois o responsável pela restauraÇfo tem
cil.>S de correção monettria c juros, apliprimeiro dos requisitos citados. Se- condições econômicas pata efetuá-la.
cando-se a regra da sucum~nc!a com o
gundo Humberto Teodoro Junior,
Por outro lado, o atraso de pagamento
arbitramento de honorários sobre o valor
ocorre o periculum in mora quando é sujeito é correÇ(o monettria, cabendo
da condenaçlo.
Otu 6 causa o valor de NCzS 100,00
hd '[undatkJ temor de que, enquan- novo prec:atórío para atualizaç(o dos dé·
Juntou procuraç(o (fls. 10) e docuto ~arda a tutela definitiva, ve- bitos pagos pela Unifo Federal.
nham faltar as circumt4ncias de faO fumus boni juris também nfo está
mentos (fls. 11/ 41}
Foi admitida como litisconJOrte a
to favoráveis à própril tutela. E is· prestnte, senll'o vejamos:
to pode ocorrer quando haja o risco
Fundamenta-se o pedido no preceito
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEL&
GADOS DE POU.CIA FEDERAL· ADPF
de perecimento, destruição, desvio, de isonomia, previsto na Constituiçlo Feque juntou a procuraçlo de fls. 44 e os
deterioração, ou de qualquer muta- deral, assi'Yl redigido:

I

SPORTS SHOES

Jb Or. Mareh, eo- Fonc234 - 8243

Revededor exclusivo da MIZUNO

Art. 39. 'União, os Estados, o Di.s·
trito Federal e os Municípios insti·
tuir6o, no âmbito de sua competin·
cio, regime jurfdico único e Pianos
de carreira para os servidores da
administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas.
§ I'?. A lei assegurará, aos servido·
res tkl administração direta, iscmo·
mia de vencimentos para cargos
de atribuições igullis ou assemelha·
dos do mesmo Poder ou entre ser·
vidores dos Poderes Executivo, Je.
gislati>'O e ludicúirio, ressalvatkls as
vantagens de caráter individual e as
relativas à natureza ou ao IOCill de
trabalho. '

defesa da ordem jurídica, do regime de·
mocrático e dos interesses sociais e indisponfveis.
§ I f!. São princípios institucionais do
Ministério Público a unidade, a indlvisibi·
!idade e à independência funcional.'
E lhe confere as garantias da maglstra·
tura, necessárias para a perfeita realiza.
ção da Justiça com imparcialidade e se·
gurança:
Art. 128. § 5'?. '1 • as seguintes ga·

O pedido de paridade nA'o merece pros·
pera r. A isonomia Constitucional pressu·
põe atribuições iguais ou assemelhadas e
ressalva as vantagens relativas à natureza
do trabalho.

rantias:
a) vita/icidedade, após dois anos de
exercfcio, podendo perder o cargo
senão por sentença judicial transi·
tada em Julgado;
b) inamovibilidade, salvo por moti·
vo de interesse público. mediante
decisão do órg5o co legkulo competente do Ministério Público, por vo·
to de dois terços de seus membros,
asseguradll ampla defesa;

As atribuições dos membros do Mi·

c) irrcdutibüidade de vencimentos,

nistério Público Federal nã'o sa:o iguais ou
observado, quanto à remuneração,
semelhantes àquelas exercidas pelos dele ·
o que dispõem os arts. 37, XI,
gados de policia federal. A Constituição
150,11, 153, § :1?, 1.'
Feder•! defme a incumbéncia dos procu·
Suas funçiles institucionais estio disradares da república.
criminadas no artigo I 29, da Lei Maior:
Art. 127. 'O Ministério Público é insArt. 129. 'São funções institucionais
tituição permanente, essencial à função do Ministério Nblico:
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
I · promover, privativamente, a ação

penal pública, na forma da lei;
li · zelar peJo efetivo reS'{Ieito dos

Poderes Públicos e dos servidores
de relevância pública 110s direitos
assegurados nesta Constituiçd'o, pro·
movendo as medidas necessdrias à
sua garantia;
!11 · promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção
do patrimônio' público e social, do
meio ambiente e de outros in teres·
ses difusos e coletivos;
IV · promover a ação de inconsti·
tucionalidade ou representação para
fins de intervenção da União e dos
Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
V • defender iudicialmente os di·
reitos e interesses das populações
indfgenas;
VI • expedir notificações nos proce·
dimentos administrativos de sua
competê11cia, requisitando iriforma-

ções e documentos partt instruf·ios,
na forma da lei complementar res·
pectiva;
VII • exercer o controle externo da
atividade policial, na forma da lei
.:omplementar mencionada no arti·
go anterior;
VIII · requisitar diligências investi·
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SERVICE
DE VITóRIA

Um Residence Service é um estilo de vida, para morar ou
investir. O Golden Gate Residence Servlce é mais do que
isso. É o lugar onde você tem o conforto e os serviços de
um hotel de alto luxo, com a privacidade de um
ap:mamento convencional.
Todos os apartamentos de frente para o mar. Um ou dois
quartos, com suite e varandas. Amplo llving, amerlcan
1\itchen e uma vaga de garagem por apartamento.
Seu apartamento no Golden Gate Residence Service é
para você morar em grande estilo ou. deixá·lo no pool de
locação por um, dois ou dez dias, rendendo dividendos. A
escolha é sua.

. ~t\cõdNY~~2

Rua Fortunato Ramos, 30
Edlffclo Cima Center

227•1333

CA!CI·J24t7

Este serviço fornece informações sobre assuntos de interesse público e entretenimento. Atende de 2·~ feira a domingo, 24 horas por dia. Veja abaixo a relação dos telefones. Edisque 200.
DISQUE
PIADA

DISQUE
FOF'OCAS

DISQUE
PLAYCENTDI

ESTóRIA
llmN'IlL

200·3311

200·1001

200·1155

Wo/VIRGEM

~~

200·9025
DISQUE
COHSUMIIOR

MEMINO
MALUQUINHO

ÁRIESITOURO

GbiEOS/
CÃHCER

200·1234

200·9010

200.9021

200.9023

CAPAIC RNIO

SAG~OJ

AQUÁRIO/
PfJXES

DIVERSÕES E
RESTAURANTES

DtSQPE
CULINARIA

DISQUE
COBAL

200·9321

20Q-9323

200·9325

200·1744

200.1212

200·1333

BELEZA DA
MULHER

DISQUE
PAZ

DISQUE
DROGAS

JOR!jALDOS
ESPORTES

~~~F.C.

DISQUE
CORINTHIANS

200·1015

200-1718

200-1066

200-1042

200.1982

200-1727

200-1515

DISQUE
JUVENTUS

DISQUE CLUBE
PINHEIROS

DI~

CÍRCULO
MILITAR

DISQUE
LOTOIAS

TnEFONE
DO TURFE

DISQUE
SURF

200.1922

200-1013

200-1012

200.1511

200-1231

200-1035

200-1986

DISQUE

JOR!jUfONE

TnEFONEDOS
EXECUTIVOS

DISQUE
DINHEIRO VIVO

DISQUE
BMUOURO

mErO'!E
DOCAFE

R

PESCA

. 200-1010

200-1147

HEB

~

g

200-1330

200-1016

200-1045

200-1121

200-1049
DI$QUE
VIDf:O

TnEFDNE
DO BOI

TELEFONE
DA SOJA

BM&F
IBOVESI'A

~~

~~

DISQUE
CINE

200-1047

200-1048

200-1122

200-1319

200-1519

200·1041

TRANSPORTES

DISQUE
CLASSWJCADOS

CO!ICURSOS
PUBUCOS

R

200-9011

200·1232

200-1233

g

200.1313

~

TELESP

Serviço
Automático de
Pagamentos.
Contas? Relaxe.Com oServiço Automático de Pagamentos você não perde
tempo nem os prazos de vencimento. Basta autorizar o débito automático
em sua conta corrente para que as contas de água, luz, telefone, impostos,
carnês eoutras sejam pagas no dia programado. Porque ocomputador do
Bamerindus é rigorosamente pontual. Depois de realizado opagamento,você

.
recebe um aviso de lançamento,comprovando aquitação. Tudo automaticamente descomplicado. No Bamerindus, tecnologia é para isso mesmo: simplificar avida dos clientes. Use-a.

g.~~'!\!1!1~~~~

Sem filas,
sem atraso, sem
com licações.

garónas e a lnstaumção de inquiri·
ro poiiCIIII. mdicados os fundamen·
tos jurfd1ros dt suas mamfestaçõ.s
processuais;
IX· exeretr outras funções que lhe
forem ronfuidas. deS<le que rom·
ptllfl'elf cOm lUa Fmai1Jade, sen·
do-lhe vedada a rtpresentação Judi·
cial e a ronwlroria jurl'dica de tnti·
dades públicas. '

O autor preside inquéritos, sindicân·
cias, chefia órgfos policiais, al~m de exercer outros atos de polícia judica:lria ou
encargos de natureza policial e admtnis·
trativa, todos essencialmente daversos da
runçfo do Mimst~rio PúbUoo Federal.
(Decreto-lei nC? 63.60 I, de 13 de novem·
bro de 1968).
Vale transcrever ~ palavras de Hely
Ulpes Meirelles (Direito Admuustratavo
Brasileiro, Ed. Revista dos TnbuniJS) a
propósito de tfo invocado princípiO:
'O princfpic da isonomia vem sen·
do frequentemente invocado para a
equipora~o de funciondrios mfo
contemplados nas leis mfi/Omdas
de vencrmentos ou conotnivas de
vantagens. Tal principio deflui do
disposto no art. 59 da Comtitui·
ção da República, que afirma a
igualdade de rodos pemnre a lei.
Mas esse princfpio /ui de ser entendido e aplicado nos iustes limites
do mandamento igualitdrio.
O que a OJnstítuição assegura é
a igualdade jurfdica, ou seja, tratamento igual aos especificamente
iguais peranttt a lei A igualdade
genirica dos [unciondr~s públicos
não os tqulpara em d~reltos e deveres, e, por iJso mesmo lllfo os
iguala em vencimentos e vantagens.
Genericamente rodos os funcioná·
rios silo Iguais. mas pode haver diferenças especlficas de fun(ào, de
tempo de servira. de condição de
trabalho, de habilitação pro]issional e outras mais, ou desigualem os
genericamente iguais. Se aulm não
fosse. ficaria a Administração obri·
gada a dar os mesmos vencimentos
e vantagens aos portadores de Iguais
tltu/os dt habilitação, aos que reali·
zam os mesmos serviras. embora
em cargos diferentes ou em circunS·
táncias diversas.·
Por outro lado, a Egrég.a Suprema

Corte sempre recusou aa~scimo remune·
ratório, ainda que sob a alepçfo de ISO·
nomia, sem le1. A súmula 339 do STF
dispõe:
'Não cabe ao Poder Judiciário. que
não tem funrlfo legislattl·a. aumeu·
rar •·enc1mt11tos de st!l'rl<iores plihl1·

REVISTA ADPF

COS. SOb fundam til tO Út ISOIIOiniD
proVIsória. t 1 mora dessa providência
lmprocede, poiS, a pretensfo dos Re· definitiva. cons1derada em SI mesma como
clamantes devendo os mesmos suportar possível causa de dano u!tenor, que se
os ônus processuais da sucumbência".
trata de prevenir com uma medida caule·
- As panes na-o produziram outras lar. que antec1pa provisoriamente os efei·
tos da providência de finitíva.
provas
A questfo da proVISOriedade da (un.
Passo ao JUlgamento antec1pado da hde
(CPC. 330·1).
çfo cautelar. que antec1pa proVIsonamen·
te os ere1tos da providência defmitiva.
A questfo da provisoriedade da funÉ o relatório.
çfo cautelar, merece algumas considera·
ções. porque sobre essa alegada caracte·
rística da açfo cautelar é que tem surgi·
do polêmicas em ações coroo 1 sub Judiu.
A tutela cautelar responde apenas ao
escopo mediato de permitir a atuaçfo
da cautela, mas nfo representa a si
mesma, nenhum resultado útil .
Penso que a 1déia camelutiana de
composiçfo proVIsória da bde oomo fi.
nalidade do processo cautelar pode ser
aceita. A provisoriedade constitui, em
verdade, uma nota comum a mainr par·
te das ações cautelares, mas nlo a todas.
Há certas proVIdências cautelares, obje·
to de pretensfo de segurança, que nlo
sfo prov1sónas. Exemplifico com as obras
de conservaçfo de ooisas litagaosas (artigo
676, VII do CPC); entrega de objetos de
DECIDO.
uso pessoal da mulher (art. 676, X do
A açfo cautelar, como as outras, re· CPC); as vistorias e as instruções anteci·
quer que o titigar>te tr-sa. em seu pedido, padas de proV1
as condições da açfo.
Pode~ afl 'Titr, isto sim, que a provi·
Entende-ie que na açfo cautelar o in· soriedade ~ essencial a alguns tipos de
teresse de agir está no pt!l'iculum in mora. procedimentos cautelares.
O fumus boni iuris ooloca-se no campo
Outro problema tigado à presente ação
da possibilidade jurídica do pedido.
está ligado ao da questão da existência
Declarar a certeza da ex.istência do de um direito substancial de cautela. Aqui
dJrello é runçfo da lide pnnapal, para • 1 tendência geral é afirmar 1 diferença
proVIdência cautelar basta que a ex.istên· da ação cautelar das demais rormas de
c1a do direito apareça verossímel; basta tutela jurisdiciOnal e que na ação cautelar,
que, conrorme um c;ilculo de probabUI· a prestação jurisdicional não tem car:lcter
dade, se possa prever que a aça-o princi· satisfativo.
pai declarará o direito em sentido favoráParece-me que se evidenaa melhor o
vel ~quele que pede a tutela cautelar.
car:lter instrumental da açfo cautelar, mas
Vejamos, então , se i verossímel 1
é tentar tapar o sol com uma peneira afuex1stencia de direito alegada pelos reque· mar que a açfo assecurativa protege sem
rentes. Isto ~. analisemos certos fatos dos
sausrazer. Pelo menos há uma satisCaçfo
quais resulta, ou ntro. a verossimilhança quanto a pretensa'o especifica da segurande que ex1ste um direito subjetivo, procu·
ça. A açfo de alimentos é satlsrativa e
rando-se, assim, um juízo de valor limita·
cautelar e ninguém nega estas duas cado, mas que é suficaente para se oonceder
racterísticas. Várias sfo as origens para a
ou negar a cautela.
obrigação de prestar alimentos: parentesPassemos agora, ao acertamento do co. casamento, tesumento, convença-o ou
periculum in mora. Esse perigo de demo·
ato ilícito.
ra da so luçfo da lide. nfo é um perigo de
A presente demanda tem oomo con·
demora da soluç~o da hde. mto é um peri·
go genénco de dano JUrídiCO, mas um pe· teüdo uma pretensfo aUmentar. pois o
rigo concreto, resultante de retardamento pmrum d1z respeito a saláriO.
O questionamento relevante. neste pasda medida definitiva.
Segundo CALAMANDREI, é a impoS· so. é saber os limites do poder cautelar
sibuidade prática de acelerar a emanaçfo inominado do juiz, se pode, ou nfo con·
da providéncia definitiva que faz surg1r o ceder segurança satisCativa. em car.lter,
mtc•esse da emanaçfo de uma med1da atípica.
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Transformadores - Disjuntores - Cabos
Postes - Chaves - Lâmpadas - Fios
Contadores- Relés- Muflas
Ferragens - Oleos Isolantes
Fusíveis -Terminais - Eletrodutos- etc.

~""'JJ; ",

Tel. Geral: 234-3950
AV. JAPURÁ, 572 • TELEX: (0922) 417 SVEN-BR • MANAUS- AM
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Em c;uos andlogos, tenho afirmado
que sim. E deixo claro que ao fazê-lo,
nlo ~ transformar o procedimento cautelar nwna pana~ía para todos os casos.
Os demandantes devem postular suas pretenSÕeS nas ações próprias. Quando se
trata de lide em que a pretensfo tem como oonteddo, alimentos, acredito que o
ju{zo cautelar pode dispor de providênàa
asseguratlva.
O procedimento ordinário é inadequado para a satisfa~o de algumas es~cies
de direito como res ín iudicíum de ducra.
O valor que o tempo tem no processo é
Imenso (CARNELUfTJ).
A jurisd I~o deve abandonar a iMia de
uma justiça ~lere e eficiente se nlo adotar procedimentos adequados para os
que buscam a proteçfo judiciária, sem o
anormal retardamento da tutela-comum.
Em ~Da Congniçfo no Processo Civil",
KAZUO WATANABE,Iembra que a teO·
ria dorúnante entre nós é ftel i doutdna
de CALAMANDREI, quando insiste no
~carattere di strumentaütà" em relação
ao provimento principal. Conceituada,
porém, a açfo cautelar em termos assim
estreitos, ficariam sem proteçfo adequada
diversos direitos, como o presente.
A situa~o da distribuiçfo de justiça,
no Brasil, necessita encontrar um caminho, uma ~cnica processual para o am-

paro de direitos cuja natureza requer proteçfo urgente.
O Prof. OVIOIO BAPTISTA DA SILVA apresentou proposiçfo no Congresso
Nacional de Direito Processual Civil , realizado em Porto Alegre,em 1983.
A propoSiçlo era que se acrescentasse
ao artigo 285 do Cóclígo de Processo Ci·
vil, o segwnte parígrafo:
''Pardg. unico. Sempre que o juiz,
pelo exame preliminar dos fimdll·
mefllos da dt!1111lnda e pelos provas
constantes da inicial, convencer.u
da plousibí/ídade do dt eito invoca·
do poderd conceder medida liminar
antecipando os efeitos da sentença
de mtrito, se a natureza de tais
e[ic#cias n4o for incompatível com
tal providtncia."
A justificaçfo para a proposta foi a seguinte:
"A propoSJa tem por
iniToduzt, de forma tenlrica, no dreito
!wasileiro, a
do pro«uo moní16rio, sutestlfo, aliás, oportunamente feita pelo eminente Pro[.
GALENO LACERDA quando se
discutia o Ante-Projeto do Códígo
e que, lamentavelmente, não {oi
levada em considera~o por ocasi4o
da elabora~o do projeto der111itivo
{Revista Forense, v. 236/12).

rm
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Na verdade, a fórmula proposta na
emenda procura CtJptar e foTmll/izllT
a ldiía ltmwada pelo mestre gaú·
cho de introduz r-se no dreito wasUero um "modelo sistmiítico de
prooedimento mon.itório ·:
N6o seria ne«nário diztr-se que o
procedimento ord/n4rio, muito bem
disciplinado, aliás, em nono Códi·
fO, tomo-se, mesmo assim, comple·
lamente inoperante quando se
tem em conta que as cau.sas, de
um modo geral, 11() menos aquelos
em que haja, efetivamente, valores
materiais ou morais pondertíveis,
eternizam-se nos CIIJ'tórios judicíais
permitindo, por parte de muitos
demandados uma visível resistênáa
injustificada a um dreito legítimo,
e IJSSim rido pelo juiz que, no en·
tanto, hd de permanecer peíado pelos notórías restriç6es que o procedimento comum Ore oferece, fJI1Tfl
prover oportufttlmentc..

De ouiTtl parte. pretende-se, com a
emenda regularizar o uw indevido
do proceuo cautekzr, wl como ele
vem sendo praticado no {oro.
O:lmo sabemos, as liminares satisfativas, outorgadas wb a máSC111'1l de
proteçtfo cautelar frequentemente
mutilam um dos principias cardeais
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do processo civil, que i precisllmen·
te o do cont7aditório.
A restr~o {11141 ccnstante do pard·
grafo ora fUKt'idO, reftrNt a deter·
nunad4s eficdcia declaratórlll e
constitutiva, desde que nlfo se pode
declarar, cem a relevãncitJ processual peculitJr a tal efeito, sob forma
provisória; e nem se pode constituir
ou desconstítuir re/oÇ<fo jurfdlca

pro tempore ".
Em 1987, a Comí~o nomeada pela
Faculdade de Dtwto da Um~mdade
Federal do Rto Grande do Sul, a pedido
do entfo mmtStro da Justiça, formada pt·
lo Prof. Athos Gusm§o Carneuo, Prof
Mehbio Viraçaba Machado e Prof. Ovfdio
Ballsta da Silva, encarregada de oferecer
sugestões A reforma do CPC, incluiu o
mesmo pardgrafo no artigo 285. Creio
que esta sugesuro dorme nos arqutvos do
Mamstério da Justiça.
Enquanto tsso, valem-se os Jurtsdacaonados do poder geral de coutelo do JUIZ
pau a proteçlo de seus direitos.
Pretendem os requerentes a apbcaçto
da equtparaÇ'I'o de vencimentos de que
trata o arugo 241 da atual Constituaç~o.
Como fundamento de seu direito. sustentam que. •-oano princípio geral, a Cons-

lituíçl o estabeleceu a Isonomia de venci·
mentos para os semdores da AdministraÇ(o p11blica direta auibumdo à lei futura
a determlnaçi'O de qllllS os cargos de atribuições iguais ou Ullemelhados que rara-o
jus ao benef(cio (art. 28, 39, §I C?).
Declaram que o lepslador constituinte, no caso dos Delegados de carreira, já
determinou, no artigo 241, que os vencimentos dessa classe devem ser equiparados aos vencimentos dos cargos previstos
no artigo 135, isto ~. ao do Ministério
Público Federal, em face do princípio
da correspon~naa. ali expreS10.
Por iS10, entendem os requerentes que
oro se deve interpretar o caso em face do
pMcfpio geral eslltufdo no anigo 39,
§ I<?, no sentido de que tambtm a isono·
mia de vencimentos dos delegados de carreira estaria pendente de regulamentaça-o
por lei ordinária.
Para os requerentes, a determinaçro
do art. 241 é enfática e mdica, desde loao n cargo com o qual se deva processai

de modo tmperattvo. a equaparaçao saIam! dos Delegados de Polloa Entendeu,
em ra~o disso. que~ obngatória a aplicabilidade imediata do arttgo 241.
Para a Administraçlo, nro é possfvel
a operacionalizaÇ'I'o imediata do prind·

pio da isonomia de vencimentos, havendo
necessidade de, no mínimo, regulamentaçlo a carf) da Secretaria de Admmistrl·
çlo Pública da Presidência da Repúbbca
(documento de fls. 53).
A questlo jurfdica que se coloca, portanto, diz respeito a aplicabilidade das
normas constitucionais.
Alids, 6 um problema intrincado de
Direito Constitucional o estabelecimento
de crit~rlos distintivos para caracteriza.
dores de normas constitucionais de efictcía plena, limitada ou contida, ou segundo terrninolop clássica, auto~plictveiS
e nlo auto~plictveis.
A otientaçlo contemporânea é no aentido de se reconhecer eficácia plena e
aplicabilidade imediata i maioria das
normas ccnstitucionais, mesmo a grande
parte daquelas de caráter sócio~deolóal·
cas, as quais até bem recentemente nfo
passavam de princfpios prognmjtJcos.
Toma-u cada vez mais concreta a autorga doe direitos o garantias soci21S d2l con
tnbutções.
RUY BARBOSA, comentando a doutrina c~ssica americana sobre o tema
dizia que uma norma constituCional 6
auto..aplicdvel "quando, completa no que
determina, lhe 6 su~rfluo o auxt1io su·
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cínica de ter deixado ao legislador ordinúio, a integaçio e complementaçlo
de inúmeras de suas normas.
Passamos, entlo, a considerar as normas sobre estabelecimento de vencimentos isonômicos dos requerentes para saber se elas podem, ou nlo, serem consi·
deradas normas de eficácia plena e ime·
d ia ta.
O artigo 39, § 19 , da Constituiçfo
determina que a lei assegurar;! aos servi·
dores da admlnlstraçfo direta, isonomia
de vencimentos (no que se refere ao padtfo e aa~s pecuniúios) para cargos de atn'buiçõcs IguaiS ou assemelhados do mesmo Pl:>der ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju·
diciôlrio, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho.
O legislador constituinte levou em
conta elemento de comparação às atribuições do cargo. Para a oonomia genérica
estabelecida no arti&O 39, § 19. o que importa é se os car&Os. nos termos da lei,
têm atribuições igullS ou assemelhadas.
Conforme se constata, reservou-se para
o legislador infraconstitucional cumprir
dos."
o princípio de isonomia de vencimentos,
A nova Constituição tem a caracte· procurando os cargos e carreiras as:seme·

pletlvo cb lei, para exprimir tudo o que
intenta, e realizar tudo o que exprime".
Portanto, a norma que contenha to·
dos os elementos e requisitos para a sua
incidincia, pode ser consideracb uma
norma completa.
Novamente JOSI! AFONSO DA SILVA é quem esclarece com prccid'o o assunto:
'Todas as normas regulam certos
interesses em relação a determinada
mat&ia. Nilo se trata de re,ular a
matltil em si, mas de de[111t certas
situaçót3, comportJllrlentos ou intermes vinrulados a detemunada ma·
t&la. Quando essa regulamentação
normativa é tal que se pode saber,
com precisão, qual a conduta posi·
til>a ou negativa a seguir, relativa·
mente ao interesse descrito na nor·
ma, é possfvel afvmar-se que esta é
completa e juridicamente dotada de
pleno e/iaicil, embora não possa
ser socblmente ({icaz. luo Y- reconhe« pela própria hniUqem
do texto. porque a norma de efi·
aicia pleno dispõe peremptoria·
mente sobre os interesY.s re111la·

lhacbs. Pode•e afumar, em razlo dhso,
que a normas do artJ&o 39, §19, cb Cons.
titulçlo t de efic:icia contida.
O contelldo cb norma é este:
"Art. 39 ................. .
§ I~ - A lei a~rtl. aos Y-rvldores da administração direta, isonomiJI de vencimentos para ca~gos
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Pt:Jder ou entre
servidores dos Pt:Jderes Executivo,
úgfsiJlttvo e Judicí4rio, ressalvadas
as vanrageru de auáter individual e
as relativas à natureza ou ao local
de trabalho."
O conshtuinte, todavia, foi mllS a~m :
Assegurou, em norma expressa, a isonomia jurfdlca às denominadas carreuas jurídicas. O teor da norma é este:
"Art. 35. Às carreiras dísclplí11adas
neste Titulo, aplicam-se o principio
doart_igo 37.XII eoarrigo 39,§ 10."
As carreiras do Título sfo a magastra·
tura. a advocacia do Estado. os procuradores e defensores públicos.
Mais ad~ante, no seu texto, a ConstitUI·
çfo d1spõe:
"Art. 241. Aos delegados de polfcia
de carreira aplica-se " pTiilclpio do
art{Ko 39, § /9, corresPQndentesàs
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carreiras disciplinadas no artigo I35 e 241 descreve em todos os seus elemen- NEY CUNHA E SILVA e pela ASSOCIAtos a nova situaç5o jurídica dos requeren- ÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS
desta Comtituiçiio."
O conteúdo dos artigos 241 e 135 é tes. Realmente, n:ro se faz necessária, le· DE POÚCIA • ADPF, contra a UNIÃO

assaz claro. Diz que o principio da isono·
mia de vencimentos se aplica às carreiras
do Título IV e aos ~elegados de carreira.
O constituinte já declarou, de pronto, a
similitude de atribuições, n:ro deixando
para o legislador infraconstitucional essa
competência.
O raciocínio dos requerentes esta correto: os artigos 135 e 241 tiveram porescopo nivelar, num mesmo plano, os cargos para cujo provimento se exige o diploma de Bacharel em Direito e para cujo
exercício na:o se prescinde de conhecimentos jurídicos.
Com efeito , as normas contidas nos
artigos 135 e 241 sa'o de eficácia plena
ou auto-aplicáveis, irradiando efeitos jurídicos. importando numa inovaça-o da ordem jurídica preexistente à entrada em
\'igoc Ua Constituitfãu c.k 1988 c nct or·

denaç5o da nova ordem instaurada.
Se alegações consistem de que as atribuições dos delegados de policia n:ro sa-o
assemelhadas às outras carreiras policiais é
que n:ro interessa. Tudo que importa. ago·
ra é a vontade da norma co11stitucional.
Ai está que as normas dos artigos 135

gislaç5o infraconstitucional para se dar
um sentido às disposiçoes que asseguraram um princípio isonômico às carreiras
jurídicas e delegados de carreira. O artigo
241 independe de regulamentaç5o ardi·
nária e pode ter aplicaç5o imediata. Mais
uma vez, os requerentes tem raz:ro, pois
se n:ro houvesse a clara vontade do Poder
Constituinte originário, de conceder tal
benefício aos delegados de carreira, n:ro
haveria necessidade do artigo 24 I, já que
o § !'? do artigo 39 contempla todos os
servidores da Uniao.
Quem preferir recorrer a modalidade
da interprctaç5o histórica, na votaç5o do
artigo, na Assembléia Nacional Constituinte, foi declarado que "na verdade o
delegado de polícia de carreira precisa
ganhar o mesmo que o Estado paga aos
Promotores Nblicos (doc. de Os. 58).
A isonomia, é óbvio, se estabelece
dentro de uma mesma unidade política
da Federaç5o: as carreiras federais entre si
e as carreiras estaduais entre si, no âmbito
de cada Estado.
EX POSJT!S, resolvo julgar procedente a ação cautelar inominada ajuizada por

FEDERAL, para que a requerida aplique
o princípio isonômico do artigo 241, da
Constituiç5o de 1988, com relaç5o aos
vencimentos dos Procuradores da República, a partir de 06.10.88, conforme
abaixo:
a) ao delegado de classe especial
{cargo final dl1 carreira}, a correspondência de sub-procurador dl1
República;
b} ao delegado de pol(cia federal de
I~ Classe, a correspondéncia de
procurador dl1 República de I~
Clltegoria;
c) ao delegado de polícia federal
de 2!' classe, rorresponde o procurador da RepúbliC11 de 2!' Quegoria.
Os valores serão atualizados pela correção monetária, neles incluídos o vcnçi-

mento básico e a gratificação mensal de
representação, ressalvadas as vantagens
de caráter individual (quinquênio, produtividade, etc) e as relativas à natureza ou
o local de trabalho e outras vantagens
inerentes à atividade policial. Condeno a
requerida a devolver aos requerentes as
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qualquer perigo de dano irreparável. Ade·
mais, há a correção monetária para possí·
vel condenação de prestação vencida. E a
Unilio, na hipótese de sucumbên cia , tem
condições de arcar com o débito.
Na verdade, a r. decisfo apelada tem
caráter satisfativo do pedido , tornando
Brm1ia, 10 de janeiro de 1990
sem razão de ser a ação principal.
Quanto à aparência do bom direito ,
ela de igual modo inexiste.
a) Selene Maria de Abneida
Ju(za Federal da 4a Vara"
A r. sentença apelada entende que
"as normas contidas nos artigos 135 e
241 (da Constituiçlo) slio de eficácia pie·
O Ministério Público Federal, não na ou auto-aplicáveis", e entende ainda
conformado com a decisão judicial fa. que em decorrência "o princípio da iso·
vorável, apelou do decisum, nosseguintes nomia de vencimentos se aplica às carrei·
termos:
ras do Título IV e aos delegados de carrei·
ra", já tendo o constituinte de pronto
declarado "a similitude de atribuições,
"N'? 0535/90 · PR/ DF
nlio deixando para o legislador infracons·
títucional essa competência".
Medida Cautelar n'? 1034/89
Data venia, os fundamentos quanto ao
Requerente : Ney Cunha e Silva e Outra
Requerida : Uni!o Federal
bom direito , da r. sentença, slo igualmen ·
te inconsistentes, como dito.
Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 4~ Vara
Senão, vejamos o que estitui o art.
241 da Constituição:
A UNIÃO FEDERAL, representada
"Aos delegados de po/fcia de carrei·
em Juízo pela procuradora "in fine" assi·
ra aplica-se o princz'plo do art. 39,
nada, vem à presença de V. Exa. oferecer
§ I'? cc"espondentes às carreiras
RAZÕES DE RECURSO e pede o recebi·
disciplinadas no artigo I 35 desta
menta das mesmas e a respectiva subida
Constituição".
para a apreciaç!o da Egrégia Instância
Diz a r. sentença que "as carreiras dis·
Superior, após o devido processamento.
ciplinadas no art. 135 da Constituiçlo
P. deferimento.
"slo a magistratura, a advocacia do Esta·
do, os procuradores e defensores públi·
Brasília, 26 de janeiro de 1990.
cos".
No entanto, sem qualquer embasamen·
a) Dulcinéa Moreira de Barros
to, decidiu pela aplicaçlo do "princfpio
Procuradora da República
isonômico do art. 241 da Constituiçlo
de 1988 com relaç!o aos vencimentos
dos Procuradores da República ... ".
Apelante : União Federal
É verdade que o pedido oonce1ne a
Apelados : Ney Cunha e Silva e Outra
isonomia com os vencimentos de Procu·
radares da República, mas para ser lógica
e coerente, a sentença deveria decidir
Egr~gia Turma,
pela improcedência da aça:o, posto que o
Impõe« a total reforma da r. decislo art. 135 da Constituiçlo n:ro se refere a
recorrida, porquanto ela desatende, data Procuradores da República, mas à "magis·
tratura, a advocacia do Estado , os procu·
venia, às normas pertinentes.
Com efeito, a r. setença discorre bri· radares e defensores públicos", n:ro ha·
lhantemente sobre a ação cautelar e seu vendo por onde determinar a isonomia
caráter instrumental, sendo que todavia pleiteada, posto que magistratura e pro·
nlo ficaram, data venia, demonstrados e curadores da República têm vencimentos
fundamentados "in casu", os requisitos distintos e n:ro iguais e a advocacia do
do "perlculum in mora" e do "fumus Estado e a categoria dos defensores pú·
blicos ainda n:ro foram criadas.
bonijuri".
Os recorridos poderiam ter escolhido
Os recorridos, diversamente do conti·
do na decisfo apelada , não correm risco isonomia com os Magistrados, mas prefe·
alimentar com o que entendem que de· riram os procuradores da República. Nlo
vem receber a mais com a isonomia pos· se sabe porque, porquanto n:ro o dizem.
tulada. Eles recebem normalmente seus A r. sentença por sua vez acolhe o pedido,
salários, oom os reajustes previstos em sem fundamentar a escolha dos recorri·
lei. A diferença que pretendem, se defe· dos, que passa a ser a sua tamMm.
rida no processo principal, não representa
É patente a inconsistência da r. decislo
custas antecipadas e ao pagamento de
honorários que fixo em I O'if do valor
devido aos requerentes.
Publique·se .
Registre·se .
Intimem .se.

REVISI'A ADPF

recorrida. Ao afJrmar que "os artigos 135
e 241 tiveram por escapo nivelar, num
mesmo plano", os cargos que exigem for·
maça-o jurfdica, passa por cima das nor·
mas contidas, nos próprios artigos 135 e
241 , que têm eficácia ccntida, porquanto
fazem ambos alus:ro ao art . 39, § I<? da
Constituiç!o, que remete à lei ordinária
o asseguramento e a possibilidade de iso·
nomia de vencimentos.
É o seguinte o teor do art. 39, § I'?:

"A lei assegurará, aos servidores da
administração dreta, isonomia de
vencimentos para cargos de atri·
buições iguais ou assemelhadas do
mesmc Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, resSQ/vadas as vanl4·
gens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao lcCtJJ de tra·
balho".
É portanto a lei quem vai dizer quais
slo os cargos de atribuições iguais ou asse·
mellladas, para que entre eles haja isonomia de vencimentos, sendo falso asseve·
rar, data venia, que basta a exigência do
diploma de Bacharel em Direito para con·
figurar« a isonomia discutida, assim como oro é lógico e constitucionalmente
verdadeiro que é "algo que oro interessa"
se as atribuições dos delegados de polícia
n:ro slo assemelhadas !ls outras carreiras
jurídicas. Interessa , sim, e o legislador vai
ter a tarefa de colher as semelltanças de
atribuiç(!es entre as carreiras jurídicas,
bem assim as suas díferenças, para assegu·
rar ou oro isonomia de vencimentos.
Ademais, o art. 37, Xlll, CF, veda vin·
culaçfo ou equiparaç:ro de vencimentos
para efeitos de remuneraçlio de pessoal
do serviço público.
E com isto a r. sentença passa por ci·
ma também de suas próprias atribuições
constitucionais, de sorte que o "decísum"
dela emanado, nelas não se contém, ultra·
passando-as e invadindo atribuições pró·
prias do Poder Legislativo. E a Súmula
n'? 339 é clara a respeito:
"Não CtJbe ao Poder Judiciário, que
não tem funçlfc legmativa, aumen·

tar vencimentos de servidores públi·
cos, sob fundamento de isonomia·:
Voltando às atribuições constitucio·
nais das carreiras do Título V da Consti·
tuiçfo, para conhecê-las é mister buscá-las
no Capítulo N , quanto à Magistratura,
no Capftulo N, Seçfo I, ãs concernentes
ao Ministério Público, na Seçio IJ ú rela·
tivas a Advocacia Geral da Unifo e na
Seçio Ill as pertinentes ã Defensoria Pú·
blica, sendo que todas, especialmente as
duas úhimas carecem de maior defmiçlio,
da lei infraconstítucional. As funções da
polfcia federal estro por sua vez discrlmí·
31

nadas no an. 144, § I'? da Constítuíçlo,
sendo que cabe à lei disciplinar as carrei·
ras poHciaiS.
ASSim. nlo pode haver dúvida de que
os artigos 135 e 241 da Constituiçlo Sfo
normas de eficácia contida, nfo auto-apli·
cável e que dependem de disciplinamento
legal, de onde resulta patente que a dcciSfo recorrida nlfo está contida nos pari!·
metros constitucionais do Poder Judiciá·
rio. que, para preservar a própria tndepen·
dencl3 e harmonia com os demaiS Poderes
da Repúbhca, nro deve irwadu atnbw·
ções do l.eg~Siahvo, pelo contrário, cabe
a ele reconhecer-lhe os limites. para garantu a própria Independência dos poderes.
Pelo exposto. pede e espera o despro·
vtmcntu do presente recurso. reforman·
do.sc totalmente a decisão apelada.

"Recebo • epe'-çio em

$8U

efeito

devolutivo.
Vista ao apelido.
Bras Ria, 02102100

BruOia.I)F, 20 de fevereiro de 1990

Se/ene Maria de A /meida
fu(za Federal da 4~ Vara"

a) JOifo JoJi CUry
Adt>Ogado ·OAB/DF· 7794

COLENDO TRIBUNAL
Com o despacho acima abriu-se vista
aos advogados. que apresentaram as con·
A justeza e a correçfo da r. sentença
Ira-razões à Apelação, que abaixo trans· apelada há de ser mantida pelos seus
crevemos:

"Exma. Sra. Juíu Federal da 4a Vara da
Scçfo Judiciária do Distrito Federal
Rcf.: Medida Cautelar
Proc. XII· 1034/89

NEY CUNHA E SILVA c a ASSOCIA·
ÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS
DE POLICIA FEDERAL· ADPF, devida·
mente qualificado< no< outos rm refe~n·
a) Dulcínhl Moura d~ Barros
J'roQJitldOI'tl diz Repúb/iCQ ..
cta, com respeito c acatamento devidos,
•im à presença de V. Exa. apresentar
CONTRA·RAZÕES, em anexo, à apela·
A Meritfssima Juíza da 4~ Vare Fede· çfo mterposta pela União Federal da r.
• com o que a instân·
ral recebeu e apelação no seu efeito devo· sentença de ns.
lutivo, conforme o despacho no rosto da cta ad quem negará provimento ao recur.
Bras rua. 29 de janeiro de 1990.

oeticão e a seguir transcrito:

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

so.

próprios fundamentos, a qual cst- dcvtda·
mente embasada nos requisitos indiSpensáveiS da medida cautelar, quaJS se1arn: •
existência do ptricullm in mora c o fu·
mus boni iuris.
2. O requisito de cautelar da exJstên·
cla de um bom direito se estampa às ela·
ras no preceito constitucional previsto
no art. 241 , onde a norma cogenre e
nlfo contida, manda aplicar, de plano,
aos delegados de polícia de carreira, o
princfpio do art. 39, § 1°, que corres
pondem b carreiras a que alude o art.
135, quais sejam: a da magistratura, a do
rnim.st~rio público, a da dcfensona pú·
blica e a da advocacia geral da Unifo.
3.
Evidente , no caso. há de se ter CO·
mo paradigma a carreira do Mln lstérlo
Público Federal, porque as atividades

I
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O PARAÍSO EXISTE,
VENHA CONHECÊ-LO .
·'

.-

No meto de uma das mais
privilegiadas pratas da Santa
e bela Catarina. entram em
cena dois seguros
empreendimentos destinados
ao lazer. férias. descanso e fins
de semana. dwante todo o ano.
Tres ~los estAo
presentes nas belas e estreitas
ruas de Laguna e sua
arquitetura colonial. Praias
calmas de areais brancas e
águas transparentes são um
convite para um banho de
mar ou um relax junto à .
natureza.
Ainda tem o melfior
carnaval de Santa Catarina.
que em Laguna dura 30 dias
com desfile de escolas de
samba e carros alegóricos
todas as noites. A gostosa
culinária Lagunense baseada
em frutos do mar: peixes. siris
e camarOes. que você verá
serem pescados diariamente
e em abundância.
Integrados no espetacular
panorama do local fotógrafos.
clnegraflstas. pintores e
poetas encontram em Laguna .
fonte de lnsplraçáo para o
desenvolvimento de suas artes.

• Condomlnlo fechado a mil metros
do maior farol das Américas.
entre a Lagoa do Camacho e o mar
e 500m2 de área total. 106m2 de
área privativa.
e Financiamento direto com a
construtora.
No perímetro urbano de Laguna.
com frente para a Lagoa do Camacho e
bem pertlnho do mar.
Neste local histórico estamos
executando as obras da Marlna de
Santa Marta destinado aos amantes da
pesca e dos esportes aquáticos.
Com acesso por ruas. pontes e
canais que permltlráo a navegação de
pequenas e m~tas embarcações.
VENDAS:

CADORIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS L TDA.
Av Júho de Casll hos 1998
Fones (054) 221 ·2502 e 221 ·8255

Caxras do Sul · AS
Rua Gus1avo Richard. 550
Fone (0486) 44-1169

Laguna · SC

CIOO~IN
lMPRl ENOIMl NTOS

que lhe slo peculiares, em wna grande
parte, se assemelham com as dos Delegados de Polícia Federal, senlo vejamos
o espúilo do l..eslslador conslituinte:
v. doc.

O fim deste acordo é estabelecer
o prindpkJ da isonomia dos vencimentos dos Delqados de Polida
de aurera, com a nomuz ccnstitudoMI que estabelectJ a Isonomia
de vencimentos entre os Magistrados, os membros do Ministério Público, os Procwadores do Estado
e os Defemores Públicos. "
4.
Indubitavelmente, o paradigma da
carreira do Reoonido e dos associados
da Reoonida há de ser a carreira do Minisl~rlo Público Federal, pua os efeitos
de se estabelecer a paridade de vencitnentos dos Delegados de Polícia Federal, em
faoe da auto~plicabUidade do art. 241,
da Constiluiçfo.
5.
As carreiras a que se refere o artigo
135 da Constituiçfo nro têm, entre elas
próprias, atribuições assemelhadas, posto
que nfo hli similitude entre a Magistratura, o Mlnlst~rlo Público da Uniio, a Advocacia Geral da Unilo e a Defensoria Pública.
6.
Poder-se-ia Vislumbrar algumas semelhanças nas funções das duas últimas,
mas a isonomia oonstJtuc:íonal do § I<? do
artigo 39 fala em cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas. Seria, pois, igual
a funçfo de advogado, mas o advogado
da Unilo tem a atribuiçfo de defender e
representar a Unífo,judicial ou extrajudicialmente, enquanto a Defensoria Pública
tem a otribuiçfo de orientar e defender
os necessitados.
7.
Precisamente por nfo ha•er semelhança nas atribuições de tais carreiras, o
legislador constituinte resolveu ordenar,
no artigo 135, a expressa aplicaçfo do
princípiO assegurado no § I<? do artigo
39 da Carta Política.
8. Assemelhou-se para efeito de vencimentos e através de ordem constitucional
expressa. j4 que a <imples interpretação
da isonomia do artJso 39, § I'? , nfo lhes
reconheceria sil'lilitude de atríbu•ções.
9.
Situaçfo idêntica verifica-6e no comando do artigo 241, que aplica aos Delegados de Polícia Federal a situaçfo do
arti3o 135, fazendo remissão expressa ao
§I'? doartigo39.
10. Por isto houve o comando constitucional mandando apllcas igualdade de tratamento b caneitu postas no Título IV
da Constituiçfo.
I L O comando constitucional do art.
241 é explicito, claro, defmido e defmitivo, nllo cabe ao int~rprete discutir, por
ser nonna de efícfaa imediata e auto-.pliREVISTA ADPF

cível, independentemente de qualquer
dlsciplinamento.
12. Padeoe de maior conteúdo a alepçlo da Recoaente, mes.mo porque está
posta na inicial, nos seus itens 7/14, nesses termos:
"7. As cf//TeiTas que se acham disclplintldos no Titulo /1'11 que se refere o art;,o. Slfo IIS do Magistratura,
do Ministério Público, do Advocackl-Geral da União e a do Defensoria Público.
8. Dai a nomuz oo,ente do IITt.
241 mandar aplicar o princípkJ do
isonomkl de vencimentos aos delegados de policia de ca"eira co"espondente tis aurell'aJ disciplinadas
no Titulo IV, do Constituiçtio, que,
no caso, os Delegados de l'oltí:ltl
Federal correspondem à correira
do MittistérkJ Público Federal, pois
discipltnada naquele Titulo.
9. Evidtllte o drctto coletit-'0 dos
Delegados de Policia Federal. pots
cargo de carreira. d isonomia de
vencimentos correspondente aos
membros do MinistirkJ Pliblico Federal, múependeme de qualquer
legis/aÇifo ordúuíria.
10. It primado basilar a imedllta
incidência das regras furidicas COIIS·
tirucionats e, no caso, o pre~rto
insculptdo no art. 241. da CoiiSti·
tuição, tem incidêltcla imediata e é

pois independe de
qualquer outro ato.
11. A 'isonomia devendmentos' ou
piiTidade i prindpkJ que tem sido
acoDrido rxx nos» ordem constitucional, consistente 1111 fixaÇifo de
vencimentos idtnticcs pa1!l cargos
de atribuiçi1n ftuais ou a~lha
dos.
12. O legislador ordintirkJ i que cuida de dar cumprimento QO princf·
pio paritário, ldentlfteando cona-etamente, a quais carros e Ctii'Tttds i
ele aplictivel, sujeitando-se, nem tarefa, ao controle furisdiclonaL
1J. No caso, o constituinte mando
i que se prO«des.se loto a aplictlção do princfplo isonômiCO de vencimentos QOS delegados de policia
de carreira ao das ctJTreiras disciplinadas no Título 11'. da Constituição.
14 Sem dtinda, us delegados de
P<•il~ia de <vrrrua aduzm. a partir
da promulgaÇifo da Constituiçtfo.
••íncu/ados d carreiTa do Ministirio
Ptiblico. que é o seu parad1g11111 para
todos os efeitos remunerat6rios. "
13. A outra alegaçlo da Recorrente de
inexisténcia do requisito do pericuh•m in
mora. igualmente desprocede, pois a ini·
cial de cautelar destacou em cap(tulo próprio a demonstraçfo doptriculum -é v.cf.
14. Nfo se questiona e nem se poderá
fazer a alegaçfo de que a Recorrente não
auto-4plictive~

\\iiiiifii I
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é insolvente, ora Isso se sabe, e a questfo
Quanto a este despacho. o Ministério
de vencimento t mattria de natureza ali- Público Federal poderia impetrar agra'o1l

mentar.

15. Os vencimentos têm natureza nitidamente alimentar, que é meio indispenúvel • sobrevlvéncia do trabalhador, aliás,
o art. 100, CllpCit, da Constituiçfo dá tratamento diferenciado aos cúditos de natureza alimentar.
16. Os salúlos do Recorrido e dos associados da Recorrida, além de nfo serem
pagos durante todo o perfodo que durar a
demanda, nfo poderio ficar ã mercê do
aguardo de eventual regulamentaçfo.
17.

Como destacado na inicial, bem as-

sbn na r. sentença apelada, os dispositivos
constitucionais que dfo suporte à demanda nfo dependem de qualquer regulamen-

taçfo e mesmo que se admita essa reguLamentaçfo, se patenteia mais e mais o
fH'ÍCUium in m<>rll, como bem acentuou
o eminente Jui7 Feder-i d• 4~ V•It d1
Seçfo Judiciúia do Estado do Espírito
Santo, ao decidir causa idêntica - proc.
Vl-45.606{3 ·quando disse:

"Nintutm desconhece Q morosidd·
de do nosso Poder Legiskltivo. A
atual ConstituiÇtfo já tem mdis
de ano, e até agora nomws de
e/t!vado aletmce sociiJI não encontraram rttulamentaÇtfo. Cite-se por
exemplo, a queslifo dos juros,
(art;,o 192. § Jl?) hoje pratictldos
em nf•els esctlndDio.,s, ainda aguJF·
dandc retultmrentaçrk> ~lo Poder
Lqlsklti-.o, e tanta.s outms de
ÍfUdl ou maiJr importânciL A
al~o de ralta de lei regultmrmtadom' tem. sem dúvidJz, feito inúmeros dispositivos constituciJnais
cafrem no vaziJ. E os autores, até
quando deverão, e suportarão esperar?
Por forçQ dos prazos conferidos
pelo Q}digo de Processo Civil, e
dos recursos processuais dispam··
veis, fatalmente a aÇtfo principal/evard bom tempo ao encerramento.
hlÍ 'perícu/um in mora·. "

de instrumento, dentro do prazo de 10
dias. a contar de sua publicação no Diário
da Justiça, mes niio o fez e neste caso a
Apelação subiu eo Egrllgio Tribunal Regiolllll Federal da la. Região. onde será
decidida no seu efeito dewlotivo.
Os autos da Apelação Cível subiu para o TRF da la. Região. em 05 de março
corrente. sendo distribuldo para o Exmo.
Sr. Juiz, Or. Jo!ll Alves de Lima, relator
do leito.
Como se sabe. toda decisão em Medida
Cautelar Inominada é necessár io que o autor entre com a Ação Ordinária ou Principal, no prazo de até 30 dias após a publicação da decisão da Medida, no Diário da
Justiça
A Ação Ordinária foi intentada no dia
22 de janeiro de 1990, na própria 4~ Vara
onde fo1 decidida a Medida Cautelar,
achando-se atualmente na fase de contestação. no Mm1stéri0 Público Federa l.
Para que tenham uma idéia melhor.
transcrevemos abaixo a Inicial da Ação
Ordmána n9 1-983{90, na sua íntegra:

I.
A Açlo que ora se propõe visa
atender ao disposto no art. 806, do CPC,
pois, com a procedência da Medida Cautelar julgada por !ICntença • v.cx. doc.l,
proc. XII - 1.034/89 • 4~ Vara • devem os
Autores promover o ajuizamento da causa
principal.
DA LEGITIMAÇÃO DA AUfORA
A Autora compreendida como enti2.
dade associativa está expressamente autorizada pelos seus filiados e/ou associados
para represent~-los em Jufzo, para pleitear direitos coletivos e/ou individuais art. 5<?, inciso XXI, da Constituição e Ata
da Assembltia Geral Ordinária -doc. 2.
3.
Para tanto. a presente medida vena
questfo de diretto coletivo atinente à categoria proflSSional dos Delegados de PoHcia Federal, CfUJOs d~ carrei"d do Quadro de Pessoal do Departamento de PoUcia Federal, órglo da Ré.
4. O pedtdo se consubstancia no art.
241, da Constituição, que estampa esse
direito coletivo dos Delegados de Po/ícill
de correira.
5. Sem dúvida trata-5e o pedido de di·
reito coletivo.
OS FUNDAMENTOS00 DIREITO

"Excelentfssuno Stnhor Juiz Federal da
-l~ Vara da Stçfo Judiciária do Distrito
Federal
Ref : Med1da Cautelar
Pro c. XII - 1034/89

NEY CUNHA E SILVA. brasileiro,
separado. Del~ado de Policia Federal e
a ASSOC IAÇAO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL •
ADPF, CGC, n'? 00435602/0001 • 76,
sociedade civíl com personalidade jurfdi·
ca de dueito privado, de âmbito nacional.
18. Se fazem, portanto, presentes os re- sediada na EQS 208/408 - Brasília - DF ,
quiSitos ensejadores da cautelar a justifi- por seu advogado, Yêm à presença de
car o improvbnento da apelaçfo.
V. Exa., com fundamento nos arts. 4'? c/c
Ante o exposto esperam os Recorridos 282, do CPC, propor a presente
que seja improvido o recurso.
Nestes Termos,
AÇÃO ORDINÀRIA
Pede Deferimento.
declaratória cumulada com pedido condeBrasOJa-OF, de fevereiro de 1990.
natório e obrlgaçfo de fazer contra a
UNIÃO FEDERAL (DPF/MJ), pessoa
a) Jo.ro José CUry
jurfdica de direito público, pelos fatos e
Advogado • OA 8 /DF tf! 7. 794
razOes de direito a seguir deduzidos.
REVISTA ADPF

PROLEG0MENOS

6.
A matéria discutida vena quest:ro
puramente de direito e independo de
qualquer o~tra prova, seja em audiência
ou fora dela.
Es5a questfo se refere à equipara7.
çfo salanal dos delegados de polfcia de
correra - no caso os delegados de poücia
federal - aos membros do Ministério PU·
blico Federal, em face do princípio da
"isonomia de vencimentos" assegurado
pelo art. 241 c/c art. 39, § 1<? e art. 135,
da Constituiçfo.
ê salutar transcrever in verbis o dis8.
posto no art. 241, que frisa o seguinte:
"Arr. 241 ·Aos delegados de poli·
cia de carreira aplica-se o princípio
do art. 39, § !9, co"espondente às
ca"elras disclplinad4s no art. 135
desta Constituiç®. "
9.
O preceito constitucional desse artigo é peremptório em mandar aplicar aos
delqados de arreil'a o princípio do artigo 39, § 19, o qual por sua vez estabelece o princípio da ·~sonomia de veocimentosH, nestes tennos:
"Art. 39- ................ .
§ 19 • A lei assqurartí, aos servidores dD admínisrraÇtio direta, isonomia de vencimentos para Ctlfgos de
arríbulç6es íguais ou assemelluzdas
do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legisla35

10.

tiVo e Judickúlo, reual'ltulastu •an· Federal correspondem i carreira do Mi·
tqms de cardter índillidual e as re- nlstirio PúbUco Federal, pois disciplinada
illtiiiDs à Mtunza ou ao loCdl de naq~;~ele Título.
14. EYÍdente o direito coletivo dos DetrabllDro."
A prtmeh parte do art. 241, da legados de Polícia Federal, pois casgo de

Constituiçlo, i clara em mandar aplicar
esse princípiO aos delegados de polícia
de carreira, cuja sepruia parte do artigo
exclui o exame dos wgos de atribuições
iguais ou assemelhadas, porque mandou
aplicar esse princípio "correspondente às
carreiras disciplinadas no art. 135 desta
Constituiçfo."
1I. Busca-se, portanto, o texto do art.
135, in lettere:
''Art. 13.5 • Às carreiras disciplinadas neste Titulo aplicam·se o princípio do art. 3 7, Xll e o art. 39,
§

12.

J!'...

As carreiras que se acham discipti·

nadas no Titulo IV a que refere o a.rtigo,
slo as da MlljpStratura , do Ministério Público, da Advocaaa-Geral da Unifo e a da
Defensotll Pública.
13. Daí a nonna cogente do art. 241
mandar aplicar o princípio da "isonomia
de vencimentos" aos delegados de pol!cia
de carreira correspondente às carreiras
disciplinadas no Titulo IV, da Constituição, que, no caso, os Delegados de Policia

quais cazgos e carreiras é ele aptit2vel,
sujeítando4e, nessa tarefa, ao controle
jurisdicional.
19. No c:uo, o constituinte mandou de
logo que IC procede* a apticaçfo do
princípio laonõmico de vencimentos aos
delegados de polícia de carreira ao das
carreiras disciplinadas no Título IV da
Constitutçfo.
20. Sem dtlvida, os delegados de polfcia de carreira se acham, a partir da promulgação da Constitulçfo, vinculados à
carreira do Ministério Público, que é o
seu pa.radigma para todos os efeitos remuneratórios.
21. Relativamente aos Delegados de Polícia de carreila, assim, pretendeu o legislador constituinte · 6 v .ex. doc.3 .
22. Os cargos de Delegados de Polícia
Federal de carretra corespondem aos
cargos de carre1ra do Mi111stério Público
Federal para os efettos de aplicação dos
princípiOs •conshtuoonaJS consagrados
nos arts. 241, 135 e 39. §I<?, de laono·
mia de vencunentos e de correspondência
das carreiras paradigmas vinculadas, tudo
conforme os vencunentos dos Membros
do Ministério Público Federal, que a teor
da Lei 7.725, de 06.01.89 • doc. 4. fica
assim o quadro:

carreira, i isonomia de vencimentos correspondente aos membros do Ministério
Público Federal, independente de qualquer le&lslaÇI'o ordinirla.
I 5. Diversos assoc~ados da Autora piei·
tearam administrativamente a aplicaçfo
do princípio aos seus vencimentos, equi·
parando-os aos do Ministério Público Federal, no que foi indeferido pelo órg<Io
da Ré.
16. é primado basilu a imediata in·
cidência das regras jurídicas constitucionais e. no caso, o preceito insculpido
no art . 241, da Constltutçfo, tem inci·
dência uned1ata e é auto-aplicável , pois,
independo de qualquer outro ato.
17. A "ISOnorrua de vencunentos" ou
paridade é pnncípiO que tem stdo acolhido por nossa ordem constnuoonal,
consistente na fixação de vencimentos
idênticos para cargos de atribuJções iguais
ou assemelhadas.
18. O legislador ordindrio 6 que, cuida
de dar cumprimento ao princípio paritário, identificando, concretamente, a

IM
NAVEGAÇÃO
NAVECIM - Navegação Ltda.
MATRIZ: MANAUS · AMAZONAS
R. BENTO JOSt DE LIMA, 92-A- C. O. MACHADO
Fone: 624-4685

FILIAL: CRUZEIRO DO SUL • ACRE
RUA BOULEVARD THAUMATURGO, 165 - CENTRO
Fone: 322·2813
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a) Aos Delegados de Polfcia Federal de
Classe Especial - (Cargo fmal da Carrei·
ra) ·, a correspondência de Sub-Procurador-Geral da República;
b) Aos Delegados de PoUcía Federal
de I~ Classe, a correspondência de Procurador da República de I~ Categoria;
c) Aos Delegados de Polícia Federal
de ~ Ouse, a correspondência de Procurador da RepúbUca de 2~ Categoria.
23. Existente a inádência imediata da
regra constitucional prevista no art. 241
e o paradigma disciplinado na Lei
7.725/89, hi de se proceder a aplicação
do texto constitucional.
24. Por oportuno, ainda, frízar que o
art. 39, §I<? da Constituição,ao garantir
a "isonomia de vencimentos" faz ressalva
expressa quanto "as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho".
25. Os membros do Mnisttrio Público
Federal ttm como remuneração o vencimento mais representação mensal e as
vantagens de cariter Individual, nfo sendo abrangidos pelas vantagens relativas à
natureza do trabalho ou ao local do trabalho, ao passo que os Delegados de Po-

llcia Federal detêm esses trls tipos de
vantagens.

DO PEDIDO
26. Por todo o exposto requer a V. Exa.
o seguinte:
a. que St!/D dtclomdo por sentetiÇJII o
dhiro do Autor e coktlllamente
dos Delegados de i'tJI(c/ll Federal à
iwnomia de vencimentos com os
Membros do Ministério Público Federal nas correspondinc/lls indictJdlls no item 22 acima, ressalvadlls as
vantagens explicitadas no art. 39,
§ I'? • da Constituiçtio, em consequência, determine a Ri a e[elllar
o pagamento dos venetmentQs aos
Delegados de Polfcia Federal idênticas aos daqueles;
b. que St!ja condellllda a Ré ao pagamentQ das diferença• ti~ vrnd·
mentQs devidas aos Delegados de
Policia Federal em re/aç4o aos vencimentos dos Membros do Ministé·
rio Ptíbbco Fedtral a partr de
06.10.88, mais juros ~ con-ept>
monetdr/ll;

c. que seja condenada a Ré na
obrlfaçrfo de faztr a aplicaçrto do
principio da ''&onomia d~ vencimentos" dos Delegados de PolfciD
Fedtral aos dos Membros do Mi·
nistério Público Federal;
cL que St!fa dtada a Ré na penoa
d~ sua repN!SI!nfllnte le,al. para,
qutrendo, vir responder aos termos
da presenu aç4o, sob pena de revelia e confissão;
e. seio condenada a Ré nas dnpesas pro~SSUJiis e vtrba honordru de
20% wbre o valor da condenação;
[. dd-se o valor da causa de
NCzS 1.100,00.
Brasl1aa-OF, 22 de J&neiro de I 990.
a) JO<fo José Cury

Ad>-ogado ·OAB/DF 7794

Tão logo tenhamos o resultado da presente, informaremos aos senhores associados e no próximo número da Revista,
transcr8119temos na íntegra, para que todos possam avaliar que o nosso esforço
não foi em vão.
O

RIGES

DA AMAZÔNIA S.A.

Av. Açai. 3035 - Distrito Industrial
Caixa Postal 1.521 - Fone: (092) 237-3118
69000 - Manaus - Amazonas.
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A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
do Estado de São Paulo e o Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo,
congratula-se com a Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, pelo atuante
desempenho que a mesma vem desenvolvendo
junto aos seus associados, nestes 25 anos de
fundação do Departamento de Polícia Federal.
Nelson de Abreu Pinto
Presidente

O ilustríssimo Sr. Dr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente das entidades sindicais que congregam a categoria de
alimentação preparada, hospedagem e fornecimento de bebidas a varejo, portando a placa que lhe foi oferecida
pelos Delegados do Departamento de Polícia Federal.

FEDERACAo DE

HOT~IS. RESTAURANTES, WE$ E
SIMILARES DO EST. DE $. PAUlO
LARGO DO AROUCME, 290 • 7 .• ANDAR • TEL.: 222-7166 • TLX.: 011 25577 • SAO PAULO
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IMATEC
Av. Mendonça Furtado, 696, Cep 68.100- Santarém-Pará.
Tel.: (069) 522-1670 - Telex: 91.5485 IMTC
Avenida Slo José, 105- Cep 68.180- ltaltuba-Pará.
Tel.: (91) 518-1606- Telex: 91.5391 IDLA
Avenld~t

Joaquim Nabuco, 471 - Centro - Manaus - Amazonas.
Tel.: (092) 233-1477 - Cep 69.003

MOAMBA

A velha contrabandJsta
Stanís/aw Ponte Preta
Diz que en uma velhinha que sabia
andar de lambreta. Todo dia ela passava
pela fronteira montada na lambreta,
com um bruto saco atds da lambreta.
O pessoal da Aliandep · tudo malandro
velho • começou a desconf11r da velhinha.
Um dia, quando ela vinha na lambreta
com o saco atrás, o fiscal da Alfândega
mandou ela parar. A velhinha parou e
ent«o o fiscal perguntou assim para ela:
Escuta aqui , vovozinha, a senhora
passa por aqui todo dia com esse saco aí
atr,s. Que diabo a senhora leva nesse saco?
A velhinha sornu com os poucos dentes que lhe restavam e ma1s os outros, que
ela ad9uirira no odontólogo e respondeu·

co atr,s, o fiSCal mandou parar outra vez.
Perguntou o que é que levava no saco e
ela respondeu que era areia, uai! O f~l
examínou e era mesmo. Durante um mês
seguido o fiSCal interceptou a velhinha e,
todas as ''ezes, o que ela levava no saco
era areia.
Diz que foi a{ que o fiscal se chateou :
- Olha, vovozinha, eu sou fiscal da AI·
fãndega com 40 anos de serviço. Manjo
essa coisa de contrabando pra burro. Nmguc!m me tira da cabeça que a senhora é
contrabandista.
Mas no saco só tem areia! ·insistiu a

}jfl'r;'.J.ft.f.lPr.:t"~r:1~D velhinha.

r

areia!
\i quem somu f01 o fiscal. Achou que

nlo ua areia nenhuma e mandou a velh•·
nha saltar da lambreta para exan11nar o sa~o A velhinha saltou. o fiscal csvat10u o
s;~co c dentro só t~nha are1a. MUltO encabulado. ordenou á velhinha que f o~ em
frente . Ela montou na lambreta e fm em ·
bon. com o saco de are1a aIrás.

Mas o fiscal ficou desconfiado ainda .
Talvez a velhinha passasse um dl3 com
areia e no outro com moamba, dentro
daquele maldito saco. l'o d11 segumte.
quando ela passou na lambreta com o sa ·

E j:i ia tocnr 11 lambreta, quando

o fiscal propôs:
Eu prometo i senhora que detxo a
senhora passar. Nlo dou parte, nlo
apreendo, nlo conto nada a ninguém, mas
a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por
aqui todos os dias?
- O senhor promete que nll'o "espa.a"• ·quis saber a velhmha.
Juro· respondeu o fiSCal.
~lambreta.

Ultra Rápido

Dom Vital
Você manda. E chega.
Rua Soldado Dionlslo Chagas, 44
Pq. Novo Mundo- São Paulo- SP.

954-8099

O

A marca da preferência
Durante estes anos,
o Supermercado Kolosso
tornou-se o campeão da
preferência popular.
Campeão nos preços,
campeão na qualidade,
campeão na variedade.
E para provar que luta em
LOJA 1
Av. Fernando Vilela, 795
PABX: (034) 235-4955
MAPA: 16-A2

defesa do consumidor,
o Kolosso 11 nasceu para
reforçar o time.
São duas forças com as
quais você pode contar:
Kolosso I, Kolosso 11.
O jeito mais gostoso de
economizar.

LOJA 2
Av. Professor José Inácio, 1273
PABX: (034) 232-7478
MAPA: 9-84

I

VITÓRIA BRASILEIRA
Empresa genuinamente nacional
que investe todo o seu potencial no
desenvolvimento de novos mátodos e
processos, quer de pesquisa, quer de
técnicas industriais, buscando soluções
imediatas para problemas operacionais
no segmento industrial de eletrônica e
de inlonnátlca. a Integral se orgulha em
ser uma das prlnclpals empresas
brasileiras na nacionalização de
componentes e equipamentos, com
tecnologia própria e pessoal técnico
com formação especifica para o setor.

AGILIDADE, QUALIDADE E
ECONOMIA
A Integral pesquisa, projeta e
desenvolve projetos eletrõnicos incluindo Software, Hardware e
Firmware - nas áreas de eletrônica
industrial para controle e supervisllo de
processos. Sua atuação ê fundamental
no controle de processos na eletrônica,
na infonnátlca, na manutenção em
eletrônica Industrial, onde a agilidade e
a qualidade dos serviços reflet!lm na
lucratividade do cliente.

I

NACIONALIZAçAo
A Integral já nacionalizou mais de

300 itens, pesquisando soluções,
fatricando, testando e acompanhando
o desempenho em campo, provando a
conflabílidade de seus profissionais no
mais elevado nlvel.

SERVIÇOS

I

• Controle e supervisão de
processos
• Telecomunicações
• Informática
• Manutençllo em eletrônica
industrial

INTEGRAL

~E INFOOMJ.TICA

Av. Contomo hea Elpeclal13lote! 1
CEP 71.100- Fone; 552.0S55
Fu: (0$1) 5~1172- H. 8el'ldtltamt
BrunLa- Olstrtto F. .tal

DESPEDIDA

ao M1n1sla.'O da Justiça
A nossa ADPF
sua luta como ministro, durante a elabohomenageou, no úlraçl'o da Constitultimo dia 13 de marçl'o, procurando eviço, o Ministro da
tar as racücalizaçoes
Justiça, Dr. Saulo
de esquerda e de diRamos, com um jantar comemorativo na
reita, para que os posede da Academia de
liciais tivessem destaTêniS, nesta cap~taL
que, introdul.llldO no
capitulo da SeguranO evento foi presça Pllblca,as polfcias,
tigiado por Ministros
do Superior Tnbunal
já que nunca antes
esta corporaçl'o foi
de Justiça, o Presitl'o prestigiada dente do Tribunal
no capítulo
Regional Federal da
da Advocac1a-Geral
la. Região, Juíus
da Unil'o nro foi
Federais, Procuradoposslvel fazer nada,
res da República,
mas nos artigos 241
Parlamentares, ime 13S fo1. e com
prensa, convidados,
base nisto tentou
Superintendentes Refazer um projeto
gionais e quase totaabrangendo todo o
lidade dos BSSOCIIdos
quadro policial, mas
do DF.
os técnicos da área
O homenageado
económica nfo conchegou por volta das
llom-,...lo, Mlailtto Saulo Ramo&, ao rootb« • Medatld ele Hoon oo M'rlro Tindeotes.
cordaram com a tra21 horas e passou a O
c1u mb elo Pl'eoidmtc da ADPP, Doltpdo ,.ulino.
mitaçl'o do Projeto
cumprimentar todos
os presentes, que já o aguardavam diante
Ressaltou a excelente formaçl'o moral de Lei no Comgresso NacionaL
Afumou que embora a Constitulçio
do restaurante, à beira da piscina, onde e intelectual do homenageado. como senpassou a ser servido um coquetel, que do um homem senslvel, compreensível e Federal determinava que se equiparasse,
prolongou-5e até ãs 22 horas, quando os Jamais conheceu um ato seu contra quem nl'o entenderam, e surge a Medida Propresentes foram convidados a entlllr no quu que fosse, além de mu1t0 ter pre>h- visóna n'? I06, que se equiparou o DPF
restaurante e o jantar passou entfo a ser giado e beneficiado o DPF, por 1sto achou ao Tesouro Nacional. o que, como minisservido.
que homenageá-lo apenas é muito pouco. tro, nno concordou, mas de nada adianConcluiu que sempre ao deitar, eleva tou . pois prevaleceu de novo a área ecoAntes de ser servida a sobremesa, o
DPF Paulino, Presidente da ADPF, pede seus pensamentos a Deus, pedmdo que oôJTUca, que ainda cortou a COE;
Mas a MP n'? I 09, em seguida, restabea palavra e d1scursa agradecendo a presen- nunca perca a sua velha am11ade, Citando
ça de todos e enaitecc ao homenageado, um provérbiO árabe que "faça Deus que lece a COE, mas na-o houve melhora sala"em reconhecimento pelo trabalho e es- perca os meus senhdos. menos os meus rial. e praticou-5e uma mconstnuciOnabforço que o mesmo diSpensou aos Delega- amtgo<" como o Or. Saulo, pGSSando a dade. reconhcccnclo« no entanto. ao fi.
dos de PolícJa Federal de carreora, na bus- seguir, às mãos do mesmo, uma placa co- nal , que hav1a o direito , mas nlfo haviam
ca do disciplinamento de suas atividades e memorativa, de prJta , como homenagem recursos. e mesmo a Emenda feita a esta
MP 109. também na-o iogtou ê>.JIO, pelas
estrutura, por todo o seu empenho no e gratidl'o do DPF.
O MmJstro Saulo Ramos toma a pala - mesmas ratões
sentido em dignificar a classe. bem como
o apolo dado ao DPF", e ao termmar, vra c passa a agradecer aquela singela hoNuma última tentativa, foi junto com
entrega ao De. Saulo a Medalha de Honra menagem da ADPF e em espêcial do seu o DIIetor-Ceral do DPF e o Secretáno de
ao Mérito Tiradentes, da ADPF.
amicísslf110 Romeu Tuma, de quem du- Segurança Pllbhca do DF ao Presidente
A seguir a palavra ~ passada ao Dr. rante a sua gestlo à frente do min isténo da República. mas de novo inútil, pois
Tuma, que passa a descrever as qualidades recebeu todo apoio, bem como do nosso ele estava cercado de técnicos e assessores
do Dr . Saulo Ramos, velho amigo desde órgão, reiembrando alguns fatos de sua da frea econõm1ca.
os tempos da Polícia Civil, em Slo Paulo, vida em Slo Paulo, como advogado e sua
Ressaltou o Ministro, com mu1to otionde o me$mo atuava como advogado intermediaçl'o junto ao Pres1dentc da Re- mismo, que os policiais nro precisavam
brilhante, e que deixou seus interesses pública, para nomear o velho amigo Tuma se preocupar, pois a COE seria restabelepesso~ls para atender ao chamado do Pre- para a Dueçl'o-Geral do DPF.
eida logo nos pnmeiros meses do novo gosidente da República e do país.
Passa entfo o homenageado a narrar verno, pois com a atuaç«o fulmmante de

J'
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Roberto v..concelkla, Diretor da
RCV Publicidade, em ami.stoa
oon\Usa com o Dr. Tuma,
d\VI.tlte o oc>queteL

O Diretor-Geral, Romeu Tuma, tadeado pelo
Oeltgado Paulino to Jornalista Fenen Neto.

Ala uns dos illlltres conviiJAdoj,
Delopdos Orion, Rubotan,
Je.suan, Oampdo e Le•, em
clescontnldo bato-papo.

Tuma e do DPP, surgllaam os recursos
que estão faltando para pagar a GOE.
Frisou que o DPF virou uma grande
instituição, voltada para o povo e a sociedade, e a nação muito espera do nosso
órg-Jo, nos novos tempos que esta:o para
surgir.

Na ordem natural das coisas, todos os homens sendo iguais,
Disse que volta para a advocacia, com
muito prazer, como um aluno que termi·
na o colégio com boas notas, e quando
estiver na campina, jamais esquecerá o
DPF e o amigo Tuma.
Durante toao o seu discurso, por diversas vezes foi o homenageado ovacionado
pelos presentes, quando falava de seu empenho em prol do DPF, tendo a homenagem terminado com a sobremesa sendo
servida e a retirada gradual dos convidados, isto já quase no raiar do novo dia e
na véspera da posse de um novo goverO
no.
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sua vocação comum é a humanidade, e quem for bem preparado
para isto, nSo pode desempenhar mal qualquer profisSSo relacionada a ela.
Quer meu filho seja destinado ao Exército, à Igreja ou ao Tri·
bunal, pouco me preocupa, pois independentemente da profisSSo
de seus pais, a natureza convoca-o para os deveres da vida humana,
e viver é o oficio que desejo ensinar-lhe.
Ao deixar minhas mãos, ele não será, suponho, um magis·
trado, um soldado ou um sacerdote, mas antes de tudo, será um
homem

J. J. Rousseau
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TECNOLOGIA

Tnforn,atizando a Fazendária
Informatizar: alternativa ou imposição?
Yeda Lúcia Netto Campos

c.n10r• F~.,.,

O momento atual permite levantar
contraditórias dl.!cussões acerca da útfor·
mjtica e das consequências de seu desen.
volvunento no campo humano e social.
Partútdo d~ pressuposto, realizou~
em Slo Paulo no período de 18 a 22/set
de 1989, o 229 Congresso Nacional de
lnfonmtica com otema "Informática e o

Central Policial, atua a Divislo de Pol(cia
Fazendária na ptevençfo e represslo de
crimes praticados em "detrimento de
bens, serv1ços e interesses da União, ou
de suas entidades autúquicas de empresas
p~blicas", bem como de contrabando e
descanunho
A DPFAZ, como ÓrgJo de cariter

Homem". Paralelamente, a SUCESU (So.

normativo. desempenha as tarefas de ana

cíedade dos Usuários de Computadores,
Equipamentos Subsidiúios e Telecomuni·
ca\)Ões) organizou o 29 Congresso Nacio·
nal de Informática Aplicada, cujo objeti·
vo foi discutir informática como suporte
de trabalho, contribuútdo para o desen.
volvimento profissional. Áreas como
Adminl.stração, Arquitetura, Urbanismo,
Biblioteconomia, Contabilidade, Educa·
ção, etc, já utilizam o computador CO·
mo ferramenta mdispensável para o traba·
lho, xm contar com especialistas em in·
formjtica.
Escapa ao nosso objetivo argumentar
aqu1 sobre a vatidade de projetos tecnoló·
gicos mais arrojados ou mesmo disculir o
assunto do ponto de vl.!ta t~cnico-científi.
co. Nosso propós1to 6 apenas demonstrar
a tendência que se impõe na atualidade de
informatizar os diversos setores da ativi·
dade humana, sentida nl'o só através da
imprensa ou da literatura específica mas,
sobretudo, das rotinas de interação social.
Os extratos bancários, os resultados de
exames laboratoriais, as etiquetas de en·

lisar a leg1s~çfo pertinente e de defmtt
normas de atu1ção para as unidades deS·
centralizadas, a fun de que se obtenha
comportamento uniforme no combate
aos crimes de natureza fazenMiia.
Atenta ao principio da eficiência, a
DPFAZ vem empreendendo inovações na
dinâmica de suas tarefas, visando a alcan·
çar a maximlzação de seus recur&)s hu·
manos e/ou materiaL!.
Consciente de que n!o pode estar â
margem do ptocesso de informatização
que se unpõe lOS diversos setores d2 vid2
moderna, 1 DPFA Z vem desenmlvendo
proJetos neste sentido. Nfo obstante o
car,ter modesto dos empreendimentos,
estes sfo baseldOS na necessidade e na
aplicabtl.id1de 1med11U da Divislo.

dereçamento do exemplos de como a

patíveli entre si, essas máquinas foram

Projetos e Experifncias
As primeiras providências no sentido
de informatizar a Fazendária surgiram por
volta de 1987, com o recrutamento, sob
cautela, de componentes eletrônicos pa·
ra microcomputadores. Nem sempre com·

informática integra a vida do homem mo· montadas e ac10nadas com a assistência
do CPDI/DPF, tanto do ponto de vista
demo de forma "natural" e inevitável.
Isto posto, ind2gamos: a atividade po· t~cnico como de complementação de
lictal podena estar alienada desse contex· mater11l.
Naquela ocastlo, solicitou~ ao CPD/f
to?
DPF que fosse elaborado um sistema des·
A Pol(cia Fazen<Uriaea inform6tica tinado ao controle estai fshco da Divisio,
A nova Carta Constitucional, em seu que substituina o processo manual, feito
artigo 144, padg. 19, itens I, li e Ir! , de· através de mapas mensais enviados pelas
fme a compet~ncia da PoHcia Federal, unidades descentralizadas.
órgfo integrante da Segurança Pública, es·
Reativado em fevereiro de 1989,
ta considerada como "dever do Estado, esse trabalho foi, pau~tinamente, sendo
direito e responsabUJdade de todos".
delineado. Com a publicação da Ordem
No âmbito do Departamento de Polí· de Serviço 001/89-CCP, elaborada com
cia Federal, subordinada à Coordenação vistas a possibilitar a coleta de dados
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relativos às atividades de Policia Fazendi ·
ria a nrvel nacional, estava oficialmente
miciada a execuçfo do referido projeto.
Na pr,t1ca, portm, dava~ Úl ício a uma
fase experimental, entremeada de obst'·
cuJos t~cn ICOS, dificuldades na coleta de
dados, escassez de pessoal especialiudo
para w1stêncll exciUSIVI ao Sistema de
Controle Estatf•tico (Sa).
A parttr do tlltimo bimestre do ano
passado i' foi possrvel executar o contro.
le estaHshco atra~s do sistema criado.
Atualmente, o SCE encontra-se em fun.
clonamento, sendo rotina emitir relató·
rios por tipo de delito, por ÓrgJo lesado,
por quantidade de inquéritos instaura·
dos, por mercadoria apreendida, por va.
!ores dessas mercadorias em moeda cor.
rente ou em dólares, discriminando cada
unidade descentralizada e o período de
tempo.
A~m desse enfoque quantitativo, efi·
caz para retratar o volume de trabalho
executado em cada segmento de PoiCcia
Faundtna, ocorre a utilização dos dados
mcluídos para expedir a Resenha Naclo·
na!, além de uma listagem nominal de in·
diciados por Superintendência, Divisão ou
Delegacia.
Paralelamente, tem sido desenvolvido
um banco de dados denominado AFAZ,
cujo propósito é subsidiar o trabalho de
análise executado pelo NICI/DPFAZ.
Baseado no Sistema de Recuperação
de Informações SRI, oujas <:Ópias foram
adqutr1das pelo CPDIJDPF de uma em·
presa sedtada em Brasfba, o A FAZ nad2
mais é que um arquivo automatizado, de
metodología s1mples e adequada ao usuá·
no nfo espectalista em informática. A
nossa tarefa tem sido, portanto, utiliz.ar
tats recui'&)S no processamento de dados
e informa\)ÕCS resultantes do trabalho
desenvolvido no Setor de Análise, onde
uma equipe de funcionários vem acom·
panhando crimes in terligados em diversos
setores de competência Fazendária. Para
alimentar o AFAZ slo utilizados também
os dados extra idos dos documentos enca·
minhados 4 DPFAZ em virtude da OS

002/89-CCP.

de pesquisa''.

Apesar de seu caráter quase "do~sll
co··, unposto pela limitaçfo t~cn ica dos
equipamentos. o AFAZ armazena e, pos·
teriormente, recupera informações (no·
mes de pessoas, empresas, telefones, etc)
escolhidos pelo usuário e direcionados ao
objetivo pré-determinado. Através desse
processo, é possível recuperar todos os
textos oncluídos que contenham deter·
muoJdJ palavra. usada como "argumento

como-dismo ou pela resistência is mudao·

Temos acreditado na validade de nos
sos empreendimentos e essa fe tmpulsiona
nosso desempenho. Sabemos, entretanto,
que ao idealizar qualquer projeto que en·
volva mais de setenta unidades deseentra.
lizadas, a única fórmula possível de suees.
so é a colaboraçfo mútua. Esse embri!o
que cultivamos há quase tr6s anos precisa

ças.

Retomando i indagaç:lo micJal sobre o
relacionamento polícia/inform't•ea, eon·
siderarnos indispensável que haja uma 10·
tegraçfo cada vez mais perfeita entre as
duas atividades. Polícia como sinônimo
de inteligência nto pode desempenhar
bem suas funções mergulhada em buro·
ser ualimentado" J caso contrário, será cracia, pap6JS, fichas, etc.
apenas mais uma •dela frustrada pelo
preciso aplizar, informatizando. D

e

Construindo

nosso futuro.

ENGENHARIA E CONSTRUÇ0ES LTOA.

eco
Av. Senador Alváro Botelho Mala, 1286
Adrlanópolis- Manaus- Amazonas
Fones: 233-6074 e 233-6922

Sucesso no lançamento, sucesso um, dois,três anos consecutivos
como oCarro do Ano, sucesso de vendas em sua categoria,
sucesso emais sucesso.

I A OMonzadesperta nas pessoas odesejo de conforto,
IM deelegância, de prazer. Afinal, foi oMonza que trouxe para

A EVIDÊNC

o Brasil oconceito de "carro mundial", econtinua assim,
incorporando as mais importantes novidades que fazem
• sucesso lá fora, como: motor 1.8L e2.0L montado.
transversalmente· Freios ventilados e superdimensionados
·Coluna de direção regulável em cinco posições
·Computador de bordo com 7funções· Ar-<:ondtcionado
mtegrado frio equente· Direção hidráulica· Transmissão
automática· Sistema de alarme antifurto com strene eletrônica
• Controle temporizado dos faróis· Rádio AM/FMestéreo digital com
toca-fitas com sistema de segurança· Espelhos retrovisores
externos com controle remoto elétrico· Levantador elétrico do vidro
das portas com retardado r· Trava elétrica das portas.
Écom claras vantagens como essas que osucesso do Monza vai
conquistando as pessoas. Éaqualidade marcando pontos e
inspirando sonhos.

DO SUCESSO

Depois que o homem teve
a sua primeira boa idéia,

ele encheu o mundo
de idéias melhores.

Uma boa Idéia.

