Para vencer qualquer desafio, use a força de
um Ford. Para ter a força de um Ford linha F
ou Cargo, use a força da Sonnervig Caminhões.
A maior força no atendimento técnico: você
tem o apoio de profissionais que informam
todas as vantagens técnicas do veículo, qual
a melhor solução para você ou sua empresa e
ainda administram cursos de treinamento e

manutenção. A maior força na venda: planos
e financiamentos com as menores taxas do
mercado, preços altamente competitivos.
A maior força na manutençilo: assistência
técnica feita por técnicos competentes,
modernas oficinas e estoque permanente de
peças originais.
Sonnervig Caminhões. Use a nossa força.
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Caros companheiros
Retornamos com mais um número de nossa ReviSta., já de nome novo, com assuntos gera.is de interesse da classe e do órgão, e esperamos que consigam
o mesmo êxito do número anterior.
Fazemos uma home~em especial aos nossos
companheiros que, para. honra da classe e do DPF,
estão ocupando cargos de destaque na comunidade,
como os SecretArios de Segurança Pública, bem como
fizemos um destaque às posses do novo Coordenador
Central Policial e Chefe de Gabinete/00.
No momento temos três Delegados Federais ocupando o cargo, nas Secretarias dos Estados do Ceará.,
DF e Paraná, onde os mesmos, graças à sua eficiência
e dedi~ão pessoal e prestigio do DPF, foram honrados com tão nobre quanto espinhosa miBSã.o.
O nosso assunto central, no entanto, continua sendo
a árdua batalha pelos nossos direitos constitucionais
quanto à. equiparação salarial.
Fizemos novamente uma seqüência cronológica
dos novos passos que foram dados no sentido de atJngir nosso objetivo, que de~ar vai se solidificando e
acabará. por consolidar o que determina. a ca.rta.
Magna.

A luta ainda não terminou, mas temos certeza, e
tudo temos feito para isto, a nossa ADPF e seus associados, que conseguiremos colimar esta. aspiração
comum da classe, malgrado os ventos contrários que
persistem em soprar.
Poderão aqui também apreciar uma série de
outros assuntos interessantes, como as noticias
diversas sobre nossas atividades, a gigantesca Operação Selva Livre, a posse dos novos SRs, condecorações, despedida de colegas que passaram à :!ll.ll.tividade, entre outros.
Esperamos que 8EUa do ~ de todos e continuamos abertos a todo tipo de colaboração que possa
engrandecer ainda ma.1s nossa classe e a ADPF, b€ 'n
como às criticas construtivas e fundadas.
A Diretoria

Edt~O t 0'-etatN~

l..IVOd* Salmon de $1tva Netv•

IRet Prol. 4õ7/114'027/DF}
Composiç:fo
FranctiCO Antonio CoruJa
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NOTA DA REDAÇAO
Noticias relevantes e de interesse geral do OruJo
ou da Classe podem ser encaminhadas para nOS$!
redação, se possível aoompanhadas de fotos, que
teremos todo prazer em publicá-las.
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Não importa a latureza da sua compra. Podem ser produtos frescos,
alimentícios, eletr~domésticos, artigos tí!xtcis, brinquedos, tudo o que você
quiser. A naturezf econômica Carrefour garante: se no prazo de 8 dias você
encontrar um preç<fmenor por aí, o Carrefour devolve a diferença em dinheiro vivo.
Na misma hora. E palavra do Carrefour faz diferença.
~
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Operação Selva Livre
Graças a uma operação conjunta
do DPF, Exército, Aeronáutica,
Funai e Sema, conteve-se a
escalada desordenada dos
garimpeiros nas áreas indígenas
no Estado de Roraima.
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O DPF emprestou seu prestígio e
competência a três Estados de
nossa Federação, CE, DF e PR,
para que consigam ordenar e
proporcionar à comunidade o que
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Um Árdua Batalha
A guerra ainda não está terminada,
mas mostramos aqui a estratégia
e táticas usadas para vencermos
mais um batalha na obtenção do
nosso Direito Constitucional
da Equiparação Salarial.
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Concessionário Exclusivo Olivetti
NA JELTA EQUIP. ALÉM DE TODA LINHA DE MÁQUINAS OLIVEITl. 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
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Paza a Globo< pon a Shdl,o Cnlto <Sá nas ahuras.
O Cristo Re<kn1or f o monumento mais imponame,
sfmbolo do nosso pais, • por inldoliva d<nas
duas <mpraas privadas '"' t« eotalmm1< ....,.W>do.
O Proj<lo SIM o Crislo t pont elas~
dos 2S anos da Globo • ~a rocupmçio

de todo o conjunto turi~ico e da 'GICOSCI do Morro do

Corcovado. AJtm da ra~auraçAo da tstá1ua, S<rAo
r.f'nrm.adas u
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Todas as reformas aconteaerto por etapas para pmnhlr
a visi1açto do pllbllco.
Ainda ntc a.no,o Cristo~ tocai mente restaurado.

"Ptffndo ..,.;f d< b<w;os abtnoo.
Esa ta maior obra d< ....,.~ do Crisro dtld<
a sua inauaurl(flo. h' Quase 60 anos. Sal\'t o CriSlo.
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Prtllitllll da Cidade do Alo de .......,
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VITÓRIA BRASILEIRA
Empresa genuinamente nacional
que Investe todo o seu potencial no

desenvoMmento de novos m4!todos e
processos, quer de pesquisa, quer de
técnicas Industriais,buscando soluç6es
Imediatas para problemas operacionais
no segmento Industrial de eletrOnlca e
de Informática, a Integral se orgulha em
ser uma das principais empresas
brasileiras na nacionalizaçao de
componentes e equipamentos, com
tecnologia própria e pessoal técnico
com formaçAo especfrtca para o setor.

AGILIDADE, QUALIDADE E
ECONOMIA
A Integral pesquisa, projeta e
desenvolve projetos eletrOnloos Incluindo Software, Hardware e
Firmware - nas áreas de eletrOnlca
IndUstrial para oontrole e supervtsao de
processos. Sua atuação 4! fundamental
no oontrole de processos na eletrOnlca,
na Informática, na manutençao em
eletrOnlca Industrial, onde a agilidade e
a qualidade dos serviços refletem na
lucratividade do cliente.

I

NACIONALIZAÇÃO
A Integral já nacionalizou mais de

300 Itens, pesquisando soluções,
fabricando, testando e acompanhando
o desempenho em campo, provando a
oonliabllidade de seus profissionais no
mais elevado nfvel.

SERVIÇOS

I

• Controle e supervisão de
processos
• Teleoomunícações
• Informática
• Manutenção em eletrOnica
industrial

INTEGRAL

l!l.!mONICA E I>F<lfUMT1CA
Av. Contorno Área E~•l U l.oM lt
CEP 71.700 -FOI* 552-0555
Fb: (Oit) 552-t 112- N. ~,.'*
ar..nla- 06Mrno ~ai

Vista afrea da explodo da prlmtón piou dt Baiano-Form_..

Operação Selva Livre
A pedido do PteSJ·
havia chuvido toda a
EXPLOSÕES NA SELVA
dente Collor, que haYll
noite. mas exatamente
viSalado a regifo recenàs 08.00 horas, como
lemenle, o DPF deu
havia sido planejado,
in icio i Operação Selva
vários
quilos de exploVENEZUELA
Uvre, que visou dinasivos abrlram na pista
mllar as pistas clandescrateras de alguns me·
tanas construidas pelos
tros de dlimetro, torprlmpearos, apó$ a fe·
nando-allllpratic:ivel pa·
ra operações de powo e
bre do ouro em mead01
de 1987, nas áreas 111·
decolall"m·
digenas em Roraima,
O Duetor~ral, Rooom base em mapas formeu Tuma, acompa·
necidos pelo INPE e
nhou a Operação e disse
imasens
transmitidas
que a Polícia Federal
por sat~Ute.
aceitou o desaiio e venCom a explosfo da
ceu, J' que pouca gente
pruneara p!Sta clandesacreditava que seria postana de Baaano.f'onmga,
sível retuar os 10.000
construída dentro da
garimpeuos das áreas
reserva indígena de Su·
indígenas e destruir mais
rucuru, iniciou« a Ope· :
de 100 pistas de pouso
clandestinas.
raçfo Selva Uvre,desencadeada pela DOPS/ ~
O praneapal objetivo
CCP. sob a coordena- s
da Operaçfo foa de destruir estas pas1as clançfo do DPF Amaury ~~~~--~~----~~~----~~--~----------_.
Aparecido Galdino, em
Aqo~..,_duduerwdtprlmposdaoarpodoaoirumliados.
destanas, para evatar o
açfo COnJunta com o Exircato, FAB, Bufalo e helicópteros Esqwlo e PuUman, contrabando do ouro e a açfo de traiicanFUNAI e SEMA, mobiliz.ando 267 poU- utihzados pelos americanos no Vietnt.
tes de drogas, que aproveatavam para trO·
clals federais, oom apolo de dois avil5es
Era uma manhf cinzenta, com nebUna, •'·las pelo metal, assim como 1ambim

a

PRISMA EM REVISTA

5

Policia.il Fedlwall coordene do 1 rethda. dôt
prlmpeiros du 4nu lnd{Jonll, em RonlmL

O Diretor-Geral, Romeu T\lma, 10 vü:icu um acampamento indt,ena feito pekll primpeiroa.
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preservar as reservas, protegidas pela
Constituiçl'o Federal.
As explosões exigiram cuidadosas medidas de segurança, cerca de 30 toneladas
de dinamite e um custo total de Cr S 150
mílhões, entre deslocamentos de pessoal
e equipamentos, assist~ncia e retiradas
dos ganmpeuos da úea.
Seg1111do Galdmo foram retirados das
áreas indígenas 9 .741 pnmpeiros e cerca
de outros 9 .500 sa l'n.m espontaneamettte,
sendo apreendidas 273 armas, 34 equipamentos de ridio transmisU'o, foram fiscaliudas 2.763 aeronaves e desatlvados
30 garunpos.
A decisro fmal da retirada dos garimpeiros foi dada pelo MM Juiz Novelly
Vila Nova, da 7~ Vara FederaVDF, que
autorizou a retirada dos mesmos das reservas Yanomaml, Papuí, Catrimani, Couto MagalhA'u e Urarlquera, tendo a Coordenaçl'o da Operaçl'o ficado na pista Baiano-Formíga, onde os índios receberam
tratamento IN!dico oontra a malíria .
A Opençlo foi aoompanhada por 32
jomalisw e duas TVs estranFiras, e ao
fmal os barraolleS montados pelos empreWlos do prunpo foram desuuídos por
moto..,rru e depoiS queimados.
A devastaçlo e as doenças uaz.lda.s
pelos garunpeiros foi, ao que parece, contida, e o êxno da Opençlo se ri garantido
pela proXImidade das chuvas na reg!Lo,
pelo baixo preço do ouro na irea e o alto custo na recuperaçlo das pistas destruídas.
O
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A Juventude do DPF
a Serviço da SSP/ CE
O mais jovem Secretário de
é mudar e acabar com o velho
Segurança PúbUca do Brasil d
jargfo de que "quando a popuum íntegJtnte dos quadroJ do
lação preCISa da policia, ela
nunca est4 por perto", e para
DPF, o Delegado Federal Moro·
ni Bin8 Torgan, da SSP/CE.
isto pretende tirar os poUciais
Conhecido pelo seu trabalho
de dentro das delegacias e
sem trdguas contra o trifico de
quarttis e colocá~os na rua,
entorpecentes, Moroni ingJessou
atend~ndo as reais neceuidades
da comunidade.
no DPF em 1983, tendo trabt·
lhado muotos anos na SR/CE,
Os ' problemas maos críticos
da SSP/CE ainda ~o quanto ao
onde na dpoca do Plano Cru·
zado ficou conhecido como o
furto de automóveis, crimes
"Delegado do Cruzado", graças
de pistolagem e tráfico de dto·
ao seu desempenho e desenvol·
gas e para osto tudo filá para
tura no trabalho .
varrer do Cear' aquele covarAo ser conVidado para assu·
de e assassino chamado de pismir a SSP/CE aceitou como maos
toleiro.
um desafoo de sua vida, pois diz
O problema dos assaltos a
conhecer o DPF como um órgfo
banco está sendo tratado com
S<!rio, que nfo sofre inll~naas
muito cuidado, e já h4 no estado
de qualquer natureza e nfo tem
uma 'Ugaçlo entre o estabeleci·
medo de cumpnr suas atnbui·
mento e a polícia, que se acionações constitucionais, doa em
do a tempo, poderá pcrfcitamente eVitar o delito, mas o que mais
quem doer, rufo que nfo abre
mio de desenvolver sua missfo
nos mcomoda t a piStolagem,
na SSP nos mesmos moldes da
pois por trás do moserlvel e
Policia Federal.
analfabeto postoleiro está o manRessalta nunca ter recebido
dante, tio covarde e assassino
11
como ele. que age de tocaia,sem
influência política para relaxar
.
oportunidade para que a vítima
qualquer diligência, pois defende 0 . .,.Jovem Seaetúlo de Se(Uiança, da SSP/CF., DPF Moronl.
a Justiça e a ordem, poiS o dll que :usun próprios da falta de arualizaçlo
se JUStofique , defenda ou reap
nfo for, peduá para su, e me<mo sabenO seu maiOr problema est4 em dar uma
No entender de Moroni, a maior qua·
do que a SSP 6 uma cruze que já crucifi· nova dinâmica i Academa, fazendo com !idade do poUciald a bravura,assom como
cou muita gente, mas como n!o tem que se tome mais acessível e prática para o maior defeito 6 a corrupção, onde ele
o poUcial, fazendo com que deixe de ser chega ã condiça'o de bandido, e o pior
queda para i.sto, espera ser poupado.
Sua filosofia pessoal i de que na vida algo difícil e atemorizante,e tome« uma bandido é o policoal bandido.
há um momento de preparaçlo e outro casa acolhedora, com harmonoa entre a
Moroni concluo dizendo que a popu·
de decisfo, por isto a pessoa tem que se teoria'e a pr4toca.
laçlo cearense pode esperar dele muita
preparar muito para decidor com seguranQuanto ao salário do policial, esta será dedlcaçlo e trabalho, assim como muita
ça e sabedoria no momento certo, mas es- mais uma de suas metas, pois entende que vontade em modificar a imagem da poli·
ciarece que nlo está completamente pre· o homem deve receber uma remuneraÇão elo de hoje, procurando mudar a irnogem
parado, pois estaria se cons1derando per· adequada i missfo que desenvolve, e pre· do homem, j4 que t o meio que o faz, e
feito e isto s6 pertence a Deus.
tende fazer com que o trabalho da polícia apesar dos víciOs e Urnitações encontraQuanto ao preparo do poUcial civil seja reconhecido pela populaçlo e en!So das, n!o mediri esforço para proporclo·
do estado, nlo pode garantir que é um serll mais fácil de se conseguir o que se nar à populaçlo o que ela mais espera da
profissional multo bem preparado, mas pretende, quanto ã aspirações salariais e pollcia:segurança .
O
pelo menos tem boa vontade e isto é mui· mesmo materiais
~ - %t..õ to imporUnte para captar os princípios
Quanto ao efetivo, entende que a po· ~
de eficiência e dedicaçio ex.ogidos de um líeta ainda estll dtstante da comunidade,
bom policial.
e uma das razões i pela falta de um efe·
Entre as metas traçadas pelo Secretá· !Ivo suficiente para atender as necessidario, est:l a reciclagem do policial, onde des de segurança da populaçlo, mas pre·
pretende inclusive soUcitar apoio à ANP tende aumentll~o e melhor ocupar os
para melhor apareltar e preparar a Ata· espa90s devidos, assim como melhor
demia de Policia Civil doCE, que mesmo armi-la e aparelhá~.
sendo tradicional possui aqueles vícios
A sua maJor prioridade, no entanto,

--l;ii
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O Peixoto

acredita no Brasil,
e tem segurança disto.
Acreditar, é poder sonhar sem medo de realizar.
Acreditar, é saber crescer sem medo do futuro.
Acreditar no Brasil, é ter certeza de ser feliz.
O Peixoto Comércio e Importação acredita
no Brasil há 28 anos, acredita também no trabalho,
e tem segurança de continuar acr~itando,
pois sabe que estamos em boas maos.

O Novo Secretário de
Segurança Pública no DF
No último dia 02 de abril ài
até acabar com os problemas
assume a Secretaria de Segu- '2
havidos nas escolas.
rança Pública do DF · SEP/ j
Outro problema sério no
DF, o Delegado de Polícia "'
DF, é que aqui está a maiOr
Fedenl Geraldo José CbaYOS,
comunidade diplomática da
que já era o seu Chefe de
América LatUll, com maiS
de uma centena de represenGabinete e foi indJcado pelo
próprio ex-secretário, o que
tações oficiais instaladas, as
quais empregam mais de cin·
foi aceito pelo Governador
co mil brasileiros e injetam
do DF.
recunos da ordem de 80 nul
Geraldo Olavea foi condólares men•is, razões pelas
flrmado no cargo graças ao
excelente desempenho como
quais ' foi criado também o
BataUtlo Rio Branco, para
Chefe de Gabinete, junto à
proporcionar segurança física
comunidade poUcial do DF,
e de instalaç6ea a este seleto
tomando-se assim o primeiro
contingente humano.
civil a ocupar o carao na hi\Um dos Jeus objetivos vai
tória do GDF.
ser de procunr manter e até
O Dr. Chaves Jntp'eS:SOu no
aumentar a aproximaçfo da
OPF em 1973, tendo trabapopulaçlo e da comunidade
lhado na SR/RJ, Assistente
com a polícia, mesmo nlo
da CCP, da OPMAF e do
Diretor-Geral. tendo passado
sendo a PoHci2 Civil multo
i d~>poSição da Escola Naciobem compreendida, pois E
nal de lnformaçõea e retoruma das IDSIJIUições mllS imnando i sede foi Chefe de
portanteS do contexto,jf que
CabJnete do OC e na Secre·
tem a funçfo de pollcia juditaria de Segurança do DF, foi
ciaria e no seu entendimento,
também Chefe de Gabinete e
a PM protege a sociedade,enatualmente Secretirlo de Esquanto a Cwila defende.
tado.
Nlo pretende 1mprínur o
Em 1977feza ADESG em
ritmo do OPF l SEP, mesmo
"""' Setteún> 4o Sesunnça 1'6blica elo DF, OPF Chaws, no dia 4o
Brasília, em 1986 o Cu no Su- O
sendo pobclal federal, pois estua p0•.
periOr de Policia, em 1988 o
tas instituições Slo distintas e
Estágio de AnaUsta na EsNI e depois de anterior e foi responsável também pelo cada uma possui sua misslo específica,
Segurança Orgânica, tendo sido agraciado atual nível de atuaçio do órglo, que se- mas o que puder aproveitar de positivo
em 1989 com as Medalhas Imperador gundo a opinilo pública. t um dos me- do OPF, nlo hesitar,, e o maior problema
O. Pedro U e Alferes Jo9i Joaqum da Utores att hoje.
atual da Polícia CiVIl 4 a falta de mellor
Silva Xavier, pelo GDF, e presentemente
O Secretúio tem envidado seus esfor- profwlonalizaçio.
com a Medalha do Mérito Pohc11l Civil, 90• para atender !s neceSSJdtdes das fot·
No seu entender o problema da proda SEP/DF e por fim admitido na Ordem ças que compilem a SEP, nlo tendo pre- fissionalização se resolve na Academia, e
do Mérito de Bras(IJa, no grau de Grande ferência ou facUitaçlo com qualquer de- para Chaves "o homem mais importante
las, j4 que todas sro igualmente necessá- da Polícia é o Diretor da Academia, por·
OficiaL
O Secretário esU dando continuidade rw e importantes no contexto de segu- que t o homem que forma e faz o perfil
ao uabalho de seu antecessor, Cel. Bro- rança pública e todas têm sua misslo es- do policial, e a boa ou m' folllllÇio do
poUcaal vai depender da Academia, por
chado, de quem foi eficiente colabondor pecffica.
Com referência a ooncurtOs, esclarece, isso o homem deve amar a Academia ts·
durante doi\ anos e oito meses, e conti·
nuará a valorizar e fortalecer as Rondu os da Polícia Civil estfo proibidos, pois sim como ama a sua mulher".
Candangas · ROCAN, a menina dos o fios dependem do Governo Federal, mas os
Quanto ãs diversas den~nclas contra
do mesmo.
da PoHcia MUltar, que dependem do Co· policiais civis, informa que todas serfo
Chaves nlo fez mudanças sicruflcati- vemo local, contmuarlo abertos até que apuradas, embora a maioria Slo sobre favu na SEP, porque "nlo vê rulo pa.-. se consap preencher os claros havidos na tos oconidos com o potiaal no exercído
mudar o que esú dando certo", J' que Corporaçfo, l' que foi craado o Batalhlo da profiSSio e muitas das vezes já se sabe
participou ativamente da administraçfo Escolar, com a flllatidade de diminuir e que o homem nfo tem nenhuma respon.
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sabilidade pelo que está sendo acusado.
Quanto ao problema da superlotaçfo
do Presídio e dos presos que ficam em
celas das Delegacias, diz que a situaçfo
está sob absoluto controle, mesmo com o
sistema em sua lotaçfo no limite máximo,
já que no momento nl"o poderá ser cons·
truldo outro estabelecimento penal.
Sobre o propalado caso da pena de
morte, disse que como Secretário e pelas
suas convicçGes religiosas é contra, mas

como cidadfo é a favor, em casos de cri·
mes bárbaros, como estupro seguido de
morte e latrocínio e o ideal seria um pie·
biscitO para sabermos a opinia"o da comu·
nidade.
No tratamento que pretende dar às
greves, Chaves esclarece que vai ser o mes.
mo dado até hoje, pois Sl"o um direito
constitucional dos trabalhadores e terl"o
seu direito assegurado, porém salvaguar·
dando« o patrimônio público, privado e
outros.

Medalha Alferes José
Joaquim da SUva Xavier
O nosso Diretor·Geral, Romeu
Tu ma. foi agraciado com a Me·
dalha do Mérito Tiradentes, da
Policia Militar do DF e outorga·
da pelo Governador do Estado e
visa agraciar os integrantes da
carreira policial militar, por atos
de dedicação excepcional ao
cumprimento do dever, por. bra·
vura e quando gravemente fe·

lO

ridos no exercfcio da função, ou
também que possuam uma con·
duta pessoal e moral inatacáveis.
Esta Medalha poderá também
ser conferida a autoridades civis,
militares e eclesiásticas que cola·
boram para o maior desenvolvi·
mento da instituição ou que
pratiquem algum ato que a en·
grandeça.

Sobre o elevado número de furtos em
resid!ncia ocorridos no DF (Jan·719,
Fev·578, Mar-630, Abr-623, Mai-602) e
de autom6veis(Jan·215,Fev·220,Mar·265,
Abr·216 e Mai·250), diz que o maior res·
ponsável pelo patrimônio é o próprio do·
no, que tem de tomar todas as precauções
possíveis, pois nl"o há polícia no mundo
que possa colocar um policial em cada re·
sidéncia e em cada veículo,já que se o ci·
dadfo dificulta a aça-o do ladrl"o, facilita
o trabalho da polícia.
O

A sua intenção é de desenvol·
ver nos quadros da PMD F uma
aspiração coletiva à ordem, dis·
ciplina e cumprimento. do dever,
imprescindfveis para o bom de·
sempenho e imagem da Corpora·
ção ante à comunidade e ao ci·
dadão.
A comenda é outorgada anual·
mente, no aniversário da Corporação, dia de Tiradentes, 21 de
abril, em solenidade pública no
Quartel-Geral, presidida pelo Governador do DF, podendo ser
também concedida em caso de
"post mo rtem", quando preenchidos os requisitos necessários.
Diversas pessoas foram agracia·
das, entre policiais militares e
personalidades civis, em soleni·
dade no Quartel-Geral, presidida pelo Governador Wanderley
Vallim e assistida por inúmeros
convidados e familiares dos agraciados.
O
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O OvcrMais BCN é uma aplka~o exclusiva do
BCN. É a única que oferece a liquidcz do Over com
rentabilidade progressiva, ou sep: quan10 maioc o prazo,
maior o rendimento, e você 1100 precisa nem focar
aplicando e resgatando todos os dias, porque no OverMais
BCN seu dinheiro escá sempre aplicado. E se você
preeisar de uma paroela,l simples: você saca e o saldo
restante per lllll.llea aplicado, sem prejuízo dos
rendimentos. Essa é a gr•nde vantagem do OverMais
BCN: a facilidade de fazer resgates parciais, sem alterar

o prazo Inicial da aplicação, o que permite que você se
beneficie de alíquotas menores do I. R. Não deixe por
menos, passe hoje mesmo numa agência BCN e COIM:IliC
com o &erente sobre o OverMaos.

Banco de
Crédito
................ Nacional SA

O
doDPF
cedido à SSP/Paraná
O nosso Superln·
tendente Regional
no Paraná, JOS~
MOACIR FAVETII.
no dll 11 de abril
pas.ado, por um ato
de justiça e que só
enobre o DPF, foi
mdacado pelo Go·
vemador do Estado
para ser o novo Se
cretino de Segunn·
ça Póbtica.
Frisamos ato de
justiça, pois a Indica·
Ç(o nlo teve cunho
polítaco ou [IOS'Oal,
mas foa o coramento
do excelente dosem·
penho do Or. Favetti
diante da SR/PR e
sua indicaÇ(o foi te·
oebada com satisfi·
Ç(o pela c:omurudade
policaal do estado e
principalmente pela
FaveHi numa rt-unllo com a cúpula da SSP/PR. ook>cando em p"tica o aeu lema de Urbanidade, Probidade t End!ndt.
populaçA'o.
A sua posse deu-4e em concorrida nicaçlo do Paraná, foa a sua formaçfo na
Um a.rande destaque e prestfgio dado
cerimônia, que contou com a presença carreira de pobcial federal, oode atsuns à área de se&Urança do estado pelo Go·
do Dltetor~l. Romeu Tuma, e daver· jornais chegaram a estampar em charae de vernador Álvaro Dias, foa a relocaÇ(o de
sas autoridades civiS e militares, dos po· pnmeira p~llll, a 1magem do "xenfe" do veículos que serlo postos a leíllo, numa
deres Executivo, Legislarivo e Judiciáno, Paraná, e charge idêntica j4 tmha sido pu· terceira erapa da reforma administrativa
bUcada antes, referindo-se ao Or. Tuma.
funclonúios, familiares c convidados.
estadual, para robustecer as frotas das
Polícias Civil e Militar,aumentando assim
Em seu discurso de posse ressaltou que
Logo ao tomar posse Favetti já se de· a sua atuaÇ(o e operacionalidade .
o principal objetivo de sua gcstfo será re· parou com o princapal problema que afli·
Outra preocupaÇ(o do Seeretirio Fa·
verter a im13<m negauva das Policaas Ci· F as admirtistraçõe• públicas no rnomen·
t quanto à neoessadade de se cnar
vetb
vd e Militar do Estado. através de ações to, que t a falta de recursos, e ji nos pri·
creuvu c positivid que permitam recun· meiros dias como Secretário e na primeira uma uuva mentalidade leJiSlaliva no
quistar a credibilidade e o respeito da reunilo de cúpula com a Pollcla Civil e país, para num plano de longo prazo
oferecer soluções à nossa problemática
comunidade,
Militlr, pode avaliar as dificuldades que
social
e consequentemente de segurança
Urbanidade, probidade e eficiência . estas corporações estfo passando para social.
que sempre pautaram sua trajetória no cumprirem suas missões constitucionais,
Com referência ao desertdito da po·
DPF. se,.o os esteios desta nova rrus· especiahnente num momento em que a pulaÇ(o para com os setores de segurança
sfo e apesar do pequeno espaço de tem· açio no setor de segurança t mais eXIgida. pública, frisa Favetti que "cabe tani>ém
po que ter' duran~ sua gestfo, tudo fanl
Por isto Favelli solicitou e orientou a aos nossos deputados e senadores legislar
pau assegurar o exilo de sua meta ante o todos que esta falta de recursos e suas mais para a 4rea de Segurança, visando re·
contexto social e policial do progressista consequênclas podem ser perfeitamente duzir a expectativa negativa da sociedade
estado paranaense.
superadas com uma efetiva racionahuÇ(o em relaÇ(o h ações de nossa policia".
Um dos pontos altos de sua inchcaÇ(o e &l'renciamento, para que nfo se compro·
Como exemplo cita o JOIJO do biCho,
ao cargo, pelo Executivo Estadual, e res· meta a indrspensi•el atuaÇ(o da miquina cuja legalizaÇ(o perrrutull a canalizaÇ(o
dos tnburos inerentes aos Tesouros do
saltado pela ma.ioria dos órglos de comu · policial.

\

\
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Em qualq11er destas
enlbillaltet~IS a qua!dade
é a mesma

,,~&.'\"
Sabor e
saúde.

"RRL(061) 245-3733

O PARAÍSO EXISTE,
VENHA CONHECÊ-LO.
~

No meto de uma das mats
privilegiadas praias da Santa
e bela catartna. entram em
cena dots seguros
empreendimentos destinados
ao lazer. férias. d~ e fins
de semana. durante todo o ano.
Três séculos estao
presentes nas belas e estreitas
ruas de Laguna e sua
arquitetura colonial. Pratas
calmas de areais brancas e .
águas transparentes são um
convite para um banho de
mar ou um relaxjunto à ·
natureza.
Ainda tem o melhor
carnaval de Santa Catarina.
que em O:lguna dura 30 dias
com desfile de escolas de
samba e carros aleg(irtcos
todas as~o!~es. A gostosa
cultnârla '""lSunense baseada
em frutos do mar. peixes. strls
e camarOes. que ~ verá
serem pescados dtartâmente
e em abundância.
Integrados no espetacular
panorama do local fotógrafos.
ctnegraflstas. pintores e
poetas encontram em Laguna
fonte de tnsptraçào para o
desenvolvtmento de suas artes.

e

-

Condominto fechado a mil metros
do matar farol das Américas.
entre a Lagoa do camacho e o mar
• 500m2 de área total. 106m2 de
área privativa.
e Financiamento direto com a
construtora.
No perimetro urbano de Laguna.
com frente para a Lagoa do Camacho e
bem perttnho do mar.
Neste local histórico estamos
executando as obras da Mar! na de
Santa Marta destinado aos amantes da
pesca e dos esportes aquáticos.
Com acesso por ruas. pontes e
canais que permtttrâo a naveg;~çào de
pequenas e médias embarcaçOes.
VENDAS:

CADORIH EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Av. Jillio de Castllhos. 1998
Fooes. (054) 221 · 2502 e 221·8255
Caxias do Sul • AS
Rua Gustavo Richard. 550
Fone: (0486) 44· 1169

Laguna · SC

Município, do Estado e Federal, o que'
não ocorre no momento, em raza:o de que
a$ milionárias arrecadações desta prática
ilegal concentram-se nas mãos de poucas
pessoas, em detrimento do interesse coletivo e social.
Urna das primeiras medidas de Favetti
foi a suspensfo da realização de bingos,
como o famoso "Bingfo'", patrocinado

pela Federação de Futebol do Estado e
alguns clubes, e que mesmo já tendo'
arrecadado verdadeiras fortunas, acabaram por ter sua pretensão cassada tm instância fmal na Justiça do P-.raná, e agora
para poderem realizar promoção do gêne-·
ro terfo de recorrer à instância superior.
A po~mica desta questfo foi levantada
em todos os jornais do estado, questio·
nando-se a legalidade de promoções desta
natureza e também o jogo do bicho, enfatizando a medida moralizadora e necessária do novo Secretário de Segurança.
Outro ponto alto da atuação de Faveui foi a Operação que foi feita em conjunto com a Secretaria da Fazanda, visan·
do prender em flagrante delito os sonegadores de ím'postos do estado e também
fiscais corruptos, e só na primeira semana
de trabaUto foi preso um grande empresário paranaense, tendo entfo a imprensa
ressaltado que com esta postura Favetti
estaria colaborando com o significativo
aumento da arrecadação estadual.
José Moacir Favetti ingressou no DPF
em 1978, como Inspetor de Polícia Federal, tendo trabaUtado nas nossas descentralizadas de Foz do Iguaçu/PR, Itajaí/SC,
SR/DF, na ANP e como Superintendente
Regional no Amazonas (83/85), em Pernambuco (85/86) e no Paraná (desde Fev.
86).
Antes de abraçar o seu ideal de policial
federal, foi vereador em Pato Branco/PR
(73/77), Asse$$Or de Comunicação Social
da SEC/PR, Professor na Universidade do
Vale do Itajaí/ SC, nas cadeiras de Direito
Penal, OSPB e Instituições de Direito Público e Privado, sendo inscrito na OAB/
PR desde 20 Fev 75 .
Po$Sui também Curso de Espccializ.a·
ção em Entorpecente$, Mídia , ~rencia·
mento Policial, Criminalí$lica, Terrorismo
e Futuro da Polícia no ano 2000, pela
Academia do FBI, em 1987, bem como
de Especialização em Moeda Falsa, no
SerViço Secreto Americano, em 1988,
ambos no$ EUA.
Inegável a foUta de serviços prestados
por Favetti ao longo de sua vida, onde o
pano de fundo e o tom de :;ua ge$110
diante da SSP/PR, nada mai$ é do que a
Iepetição fiel do êxito de sua carreira na
Polícia Federal, em prol dos seus pares e
da comunidade.
O
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O Diretor~ral da SSP/PB.
Ao ...umir a Secretaria de Estado da

do homem e o reapareniarnento material,
para que efetivamente-se
possa combater o crime.
!'lluco adianta aumentar o policiamento
preventivo, no caso do
críminoso proflsslonal
e contumaz, pois só se
resolve o problema tirando-o de circulação,
e para i$10 é preciso
intensificar-se o policia·

mento repressivo.
No entender de
Hartmann, uma forma
de aumentar a eficiên·
O Diretor-G«at Hartmann, em despacho rom o Seaotátlo de
cia da polícia na e luciSegurança Favetti, cb SSP/PR.
dação de qualquer cri·
Segurança Pllbliea do Estado Paraná, o me, é Intensificar sua JnvestigaÇfo logo
Delegado Federal José Moacir Favetti após acontecer o fato, pois quanto mais
nfo exilou em convidar e indicar para o se demora, mais difícil se tomará a chegar
cargo de Diretor-Geral (corresponde ao de aos SU$peitos e testemunhas, já que na
substituto do Secretário), o seu veUto, maioria dos casos a$ pessoas envolvidas
fiel e competente auxiliar, JAIME LUIZ mudam de endereço e nlfo comunicam ao
HARTMANN.
órgfo policial.
Hartmann era o Chefe do Serviço de .
Além do fator tempo, como inímigo
Comunicação Social da SR/PR e sempre da investigaç!o, no âmbito do próprio orse destacou como um funcionário exem- ganismo policial há rodízio de pessoal,
piar, competente , fiel e zeloso ·com o seu onde hoje um homem trabaUta em homi·
serviço, procurando sempre elevar o nome cldios, amanha' poderá estar em diogas,
do n0$$0 DPF.
furto, etc, bem como podem ocorrer apo·
Comunga os me$mos ideais altruí$las sentadoriu, baixas e determinada úwe$li·
do senhor Secretário e adequou-&e perfei- gação pode ser atropelada por outra mais
lamente ao difícil momento que atravessa recente ou me$mO mais emergente.
a SSP/PR e qualquer órgão público, com
Outro fator ressaltado por Hartmann
a escassez de recursos, raza:o pela qual é de que se a polícia tivesse maiores e
tem envidado esforços para racionalizar meUtores meios de levantar provas mais
o di$poofvel e minímizar os problemas convincentes contra os suspeitos e envoldaí advindos.
vidos, seria muito mais fácil indiciar o
Hartmann esclarece que a SSP/PR tu· responsável e a própria Justiça teria mais
do tem feito, de acordo com as orienta· condições para julgar e condenar ou mesções do Secretário, para administrar com mo absolver.
eficiência um dos mais graves problemas
O novo Diretor-Geral da SSP/PR in·
do momento , que é também a falta de gre$$0u no DPFem 1973eem 1978foio
poUciais e de viaturas para diligêucias, primeiro colocado no Curso de Ce11S01
malgrado todo o esforço e apoio dado Federal, tendo trabaUtado na SR/PR, na
pelo governo estadual.
Divisfo de Foz do Iguaçu, na ANP, onde
No seu entender, nfo sfo apenas os foi Chefe das Seções de Coordenação e
problemas operacionais que prejudicam Ensino e de Planejamento e AvaliaÇfo, e
o desempenho e ímagem da polícia , mas ultímamente era o Chefe do Serviço de
o temor que se apoderou da população, Comunicação Social da SR/PR, até ser
onde o cídadro prefere se omitir com convidado para o atual cargo.
medo de se envolver e acaba sendo, laConfessa que nfo exilou em atender o
mentavelmente, o maior prejudicado.
convite do Secretário Favetti, pois além
Mesmo o aumento do policiamento de conhecer a fundo o seu tipo de traba·
preventivo nfo é suficiente para ímpedir lho, nunca teve dificuldade para abraçar
ou acabar com a críminalidade, pois há qualquer missfo que Ute foi confiada, pois
necessidade de se fortalecer os meios empenha-se com a mesma dedicação a tude inve$ligaçfo, através da habilitação do o que faz.
O
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na. SEGUR possua ma.1s de 600 carros- res, Curso de Formação Especia.l e ,
-forte devida.mente pi'Q)eta.dos em per1od1ca.mente, por Cursos de Reciseus valores nas rnAos de empresas blindagem de alta. resiStência. e clagem com equlpe de trelna.mento
Deposite a. sua. cont1a.nça.

guarda, tra.nsporte e entrega dos

competentes e de "know-how" ln- equJ.pa.dos com a.rmamentos pesa.dos pa.:ra o tra.nsporte seguro de
terna.ciona.L
seus va.loree.
ApOS uma. seleção criteriosa.,
Movido pela. Unica. vocação de
busca. de perfeição na. prestação nossos homens pa.ssa.m por curso
de seus serviços, hQJe o GRm?O de Formação Especia.l Básica. de
MINASFORTE/TRANSVALOR/PRú- V!g1).a.ntes em Transporte de Valo-

e a.perfe1çoa.mento de n1vel e especla.llza.ção lnterna.cional.
Computadores e s1Stema.s eletr0n1cos de a.la.rme e comun1CaQ(Io

ta.mbém nos a.UX:Ula.m em nossa.s
opera.ções.

Faça como o Citybank, Chase, Banco do Brasil, Bradesco, Bamerindus, Ita.ú

e muitas outras instituições financeiras - na hora de confiar os seus
valores a urna transportadora, chame-nos, e poderemos efetuar o transporte
terrestre, aéreo, nacional e/ou internacional para onde, quando e quanto quiseres.

Aftnal, é com mais de ao anos de experiência que hoje somos
líderes de mercado e o maior Grupo de empresas em
transporte de valores operando no Brasil e 1188 3 Américas.

ijj MINAS~ORTE S.A.
TIIANS!'OftTADOIIA DE VALOOU

Para MG, DF, GO, ES e MT -ligue (031) 295-2400
Para RJ e exterior- ligue (021) 220-1600
Para SP -ligue (011) 36-1537

Para SC e PR - ligue (04 82) 4 4-5704
Para RS - ligue (0612) 22-2498

o ......

O>c.clmador ()totraiPolicill,q_IOml.. . . audado põ> DG Romeu'l'oma.

•

~O

Posse do Novo
CCP/DPF
Em solenidade oconída no Cabine·
te do Secretúio de Policia Federal,
Romeu Tuma, tomou posse o novo
Coordenador Central Policial, Dele·
gado Federal Osur Camargo Costa
Filho, em substitulçfo ao Delegado
Raunundo CardotO da Costa Mariz.
que após lonaos an01 de bons serviÇO$
presrados l frente da Coordenaçfo,
passa a Otefw o nosso Ccn tro de
Operações Hlius - COT, um grupo de
elite para Operações Espeçlais.
Tuma agradeçeu ao DPF Mariz
pelos exçelentes serviços prestados ao
órgfo, por tantos anos, e como oresponsável pela operadonabdade do DPF
pode demonstrar a sua competência e
dedicaçfo no desempenho da funçfo,
desejando ao mesmo id6ntico 6xito na
nova e espinhosa funçfo.
Ao empossado, Tuma desejou que o
mesmo repita a dedicaçfo e empenho
que sempre demonstrou ao órgão, no
combate incansável aos de Htos de alçada oonstitudooal do DPF.
Oscar Camarao apdeçeu ao Diretor-Geral a confiança nele depositada
e disse que envidará todos os esforços
para fazer juz a esta connança, prorurando dar ao nosao órafo a operacionalidade necessária para que bem cumpra
01 seus de""res coostitudonals, e para
Isto espera poder continuar a CCIItar
com a colaboraçfo de todOI os fundonúlos, em tod01 os esulões, sem o
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qual esta desejada operaciOnalidade
niO 6 possível.
Camargo ingressou no DPF em
1977, -como Inspetor de Policia Fe deral, tendo trabaUtado na SR/RS, em
Porto Xavier, onde instalou a Delegacia, na SR/PR, SR/AL e ES, onde,
nestu duas 111timas, foi o Superintendente Regoonal.
O destaque de sua VIda fundonal
foi a guena sem trtguas ao crime or·
ganizado no ES, onde foram desmanteladas quadrilhas que agiam no tráfl·
co de drogas, roubo de UITOI, homi·
cldios e joao do bicho, onde havia
o S<!riO envolvimento da Policia Civil,
urando de Vitória a negra nuvem de
que era uma caprtal insegura. reduto
de tráfico, desordens e unpunídade,
faundo com que a populaçfo voltasse a conf~ar nos órgros de segurança do estado e na eflcléncla do DPF,
que foi projetado maJJ uma vez, nacionalmente.
Participou do Conr;resso Interna·
cional Contra a V'oolfncia e Crimi!abdade, em Madri, e reçebeu u comendas Mário Guimarles, outorgada
pela Cárnara Municipal de Maçei6/Ai.
a de C!dadro Maçeioense, pela Prefeitura Municipal de Maçei6, ambas em
1988, a Comenda Gerônlrno Monteiro,
do Governo do Estado do ES e a de
Odadro Esp~itoantense, outoraada
pela Lei Esradual n\1 334/90, também
do Governo doES.
O

no..,

tO Novo

O
Oloto do Cobineto ciO Seatúrlo de
"'1/cit Ftd. .l.lltawo Sposlto,j01110 com o
DPF Ooau
'T'IunL

Chefe de

Gabinete
O novo Otefe de Gabinete e SubstitU·
to do Secretirio de Policia Federal t o
Delegado Federal Mauro Sposlto, que
após virlos anos de bons serviços prestados ao DPF, foi convidado pelo Diretor-Geral, Romeu Tuma, para ficar ã
frente dos cargos aos quais assume.
Sposuo ingressou no DPF em 1977,
como Inspetor de Polícia Federal, tendo
trabaUtado nas nossas contp;neres em
Dionlsio Ccrqueira/SC, na SR/AC, SIO
Geraldo do Araguaia/PA, Marabá{P A.
SR/DF, SR/SP e na sede, no CI e Gab/
DG, tendo sido Superintendente Regional na SR/AC.
Possui, attm do Curso de Delepdo, os
de LeJislaçfo Trabaltlsta, Dtteato ~a!
Comerc:aal, Estudos Pobclld, RepreSSio a
Entorp«entes e o Estqio de Operações
e lnfo~tnações na Escola Nacional de lnfo~tnações.

Sposlto, quando da sua atuaç&o frente i SR/ AC, reçebeu o Colar do Mérito
Judu:lárlo, outoraado pela Corte do Tribunal de Justiça do Estado, comenda dada apenas iquelas penonalidade$ e cida·
dlos que se destacam no empreao correto
du leis e na defesa dos direitos e da Justiça.

o

15

ANEL VIARIO 2001
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TELEX: 34-4695
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A droga

na Escola
Mais uma empresa nacional lançao~~e
na incansável campanha de esclarecimen·
to pdbUco sobre as drogas. que ~ a Perdi·
g:to, sediada na cidade de Concórdla/SC,
juntamente com a Editora Abril. de Sfo
Paulo
A solenidade de lançamento da campa·
nha fot no Hotel Maksoud Plau, em Sfo
Paulo, e contou com a presença de dtver·
sas autoridades, entre as quatS o MtntStro
da Educaçlo, Carlos Chiarelli, do Traba·
lho e Previdência Social, Rogüio Magri,
De. Flávio BrandaUse, Presidente do Cru·
po Perdigfo, De. Saul Brandabse, Presl·
dente da Fundaçlo Brandahse, De. Vtctor
Ctvlla. Pte1idente da Editora Abril.
Deputado Sok>n Borges, de SP, Edson
Arantes do Nascimento, Ptli, entre OU·
tros

Aqu~um

tlopn que merece
no• renexfo e retpeito.

e esta cartilha se pro~c a esclarecer e
auxiliar o professor a ensUtar aos seus alu·
nos a costarem menos das drops e mais
da própria vida."
Na lntroduçfo, dtrt&lda aos me11res,
é e1elarecido que Citamos atravessando
um momento delicado de nossas vidas e
slo muitas as dtficuldades que enfrenta·
mos no dia a dia, mas nlo devemos e
nfo podemos desistir, já que t nosso de·
ver fazer o que estiver ao nosso alcance
para construirmos um mundo melhor.
Desta fonna, a Perdia!o e a Abril
(através das revistas Nova Escola e Sala
de Aula) pretendem oferecer um modes·
to instrumento de eJClarecimento sobre
os males que a drop pode causar ao ser
humano, tomando o professor e mesmo
os pais um pouco maiS seguros na hora
de alertar seus alunos e Olhos sobre os
riscos e perigos deste mal, na certeUI de
que estilo colaborando na fonnaç!'o dos

nossos jovens c do nosso Brasil de ama·
nhl.
A Carttlha •"'' dividida em vários tÓ·
picos, oomo Um Assuoto Muito SériO,
Uma Faca de Dois Gumes, A~uns FlaF·
los do nosso Tempo, Por que as Pessoas
usam Drop, Quais os seus Efertos no Or·
ganismo, O que ~ dependência de drop,
Como saber se tlsuém está abusando de
Droga. O caminho de volta: diffcü e dolo·
coso, Como lidar com este problema, As
Drogas e a lei, Basta dizer Não, entre
outros.
Pelt encerra o tema pedindo ticença
para ocupar um e1paço com um alerta:
o futuro de nosso pais e1tá na saade das
nossas crianças e nfo podemos permtttt
que elas embarquem nessa viagem sem
volta, que t o mundo dos entorpecentes,
por isto vamos ensiná~as a dizer NÃO
às drogas, pois estamos todos juntos nes.
ta batalha.
O

A campanha foi orientada em duas
fases, sendo a primeira através de um
comercial na TV, com Pelé, e a segunda
atra~s do !Jlnçamento de 700.000 carlt·
lhas de esclarecimento a professores o
pals, entitulada "A Droga na Escola". e
distrtbulda gratuttamente por todo o
pais.
FUviO Brandalise, na apresentaçio da
pubticaçfo, dtt que "somos todos respon·
sá•·ets pelo futuro do nosso pais e sabe·
mos que, Utfehzmente, a dtssemUtaçlo das
drops ~ uma realidade que vemos crescer
a cada dia. Por isso a nossa empresa soti·
dartzou~ com a causa e lançou esta cam·
panha, que teve enorme repercusslo e
inúmeras foram as pessoas, inclusive pro·
fessores, que manifestaram o seu apoio
e preocupaçlo, já que o mal que nos
ameaça· porque ameaça a nossa JUventu·
de • é unensurável, e todo o trabalho que
desenvolvemos é ainda mwto pouoo, face
b proporções do problema. e portanto.~
hora de untrmos nossos esforços"
Vtctor Civita tambtm se manifesta e f..
clarecendo que "a questlo das drogas pa·
ra nós, antes de tudo, t um problema de
saúde e dos mais graves. Cada dia slo mais
comuns os casos de gente drogada, princi·
pahnente entre os jovens, e como sabe·
mos que a es.:ola é um dos locaiS viSidOS
pelos traOcantes, decidimos l'lcllur no
nosso Ptop:ama esu pequena pubhcaçio
dtrt&Jda a professores de I~ e 2'? pus,
com o objCttvo de fornecer 'JnformaçOes
corretas para uma introduçio ao proble· Na10~ade de tançam•to da <Mtill\a, da esquada plft a 4.irelta, o Dt. Saül Brandalile,
ma do uso da drogas', confonne assinala o Deputado Solon ...........16, Dr. Victor Ovita, MiAi11ro Olll.roDI, MbtiiCJO Ma.,le Dr. Flil'io
Dr. Alberto Rahde,membrodoCONFEN, lltandalioe.
PRISMA EM REVISTA
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VIACAO
•
RIACHO
GRANDE
VIAÇAO RIACHO GRANDE LTDA.
Avenida Moinho Fabrini, 277
São Bernardo do Campo - SP

F o• recentemente inausurado pela Delepc:ia de Tóxicos e Entorpeoentes da
SEP/DF, o Mutou de Drogas, com o intuito de colow ao alcance da população
do DF a realidade do trHte mundo das
drogas e suas consequências, nos moldes
do Museu Jo~ Assis do Prado, da ANP.
No acervo ht para amostra todo tipo de droga apreendida no DF, como
cocaína, haxixe, maconha,lança-perfume,
etc, al~m de diversos livros que abordam
o assunto e os diversos tipos de armas
apreendidas em poder dos traficantes.
Podem ter vistos tamb<!m vários objetos utilizados pelos viciados, como malas
de fundo falso, usadas para tráfico com o
exterior, balanças de preeislo, seringas,
drsfarces, a marica e canaus esclareeed<>res dos males causados pelo consumo de
drogas.
O mutou foi construído por iniciativa
do titular da DTE, para atender os estudantes que diariamente procuram aquela
especializada atrts de informações e esclarecimentos sobre o assunto, e os inoentivadores do projeto acreditam que o mu·
seu sert de grande utilidade para a comu·
nidade brasillense, pois poderio conhecer
e identificar as vúias formas de comercialiuçlo e llpos de drogas.
C2da YISlllnte que chega ao Mu:~eu ou
à DTE recebe um cartfo com a mensasem "Salve seu filho. Denunae um traficante", que acabou virando campanha e
estJ tendo distrlbufdo tamb<!m à comumdade brasilien:~e , sendo considerado um
trabalho pioneii'O no Brasil.
Foram feitos VIOle mil cartões, que
além da mensagem constam também os
telefones da DTE e na entrega os policiais
explicam l populaçlo de que o tráfico e
seu combate d ttmb~m dever da comuni·
dade, o que vem surtindo bons efeitos,
pois passou -~C

1

reeeber eerca de 1 S de·

núncias por dia e aJaumas das quadrilhas
tradlcionats da cidade jt foram desbaratadas.
de to ressaltar que I COnstruçfo do
Museu, que nlo recebeu qualquer apoio
ofiCJal ou da iniciatrva privada, foi unicamente pelo espú1to de luta dos policiais
da DTE, que arrecadaram ent.e si o sufiaente para reformar uma das salas da
Delesacla e adquiriram todo o material
necewrlo, Inclusive um vfdeo para exibiçlo de documenttrlos, tendo a Embaixada Americana e o Conselho de Entorpecentes doado livrou publicações.
O

e
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ESTALEIRO RIO NEGRO LTDA.
Rua Constantino Nery, 1892
Manaus -Amazonas

'

F - : Av lllvo<oda. 25<41 - Hangar 10- Aaroporto de Jocal'lj)8gu6 22775 -1'1.10 de Jeneoro'"' AJ- BraSil
Te1e1oneA02.)) 32$-1020- Telex: 21-38861 MlEV- Fex: (021) 32S.1835

•

OP€~ TÉCNCA! ~~~,E COIISARio

~

1Q.30m; t~Nm ~·mento: ~24m ; ClOOm Al,uta. 2.Mm; 2.1om. PHo wu10 110 ~O; 229 kg. Carv- m•••m• (prloto e pas:ggettO) 180 110; r110
1rQ C._..dlde M oomb~ 201. f(J Gtupo M~ropul101 Modtlo - Aocl)l 503 ou 632 OC; Rotu 532 com redutor c» MQtenagens. T;po- t c•lmdtOf, 2
E~l'l

..

Cfl1ndt'Ot Pottneia- 46 ou 8!5 HP; 6.5 HP. H"ice- 60 )C 32 ou $6 JC ~poltgadu; 61 >1 31 ptM(}adas. Performance: Rezlo de 84.1btda- 7&0 ou 8.50 pés
plmlfl ; ~50 pá p/mlfl. v.toelcJtdt dt estol- c:.tmotor
dt nap • 18 MPH, almolor- tOC• c~t..ftap • 2.2 MPH, " ' kmlh. V.loctdacte-M eruztlro- (3$~
pot6nc~ • 4$ MPH, (75'6 porlftOitll • ffO k.ml'tt VelOCidade nuN:I eliCC:eder (VNE) ~ IQ..OI.I 90 \tPw, '60 kmlh OlttAAICII.,PI dtCOIIa;) - tOC' dl flaQ I
""""' ~ • 15m; om pjo/0 dl ,.,. 1 ~~!lVI 80m TOlO ""'I""' operacional - !1.,!1'. 3~ ConSllmO mtdoo 1 7~ dO pottncil'- 121/11. 1<04'11 llooO
deaç. . - .186 • .._ 111mpc>rn4d><>di-~Wo·a610~
•

toe•

~

Uma Ardua Batalha
Em continuidade ao assunto da iso nomia salarial, já tratado em nosso número
anterior, prosseguiremos aqui com a exposição de fatos e etapas novas desta nossa drdue e. ao que parecia, tnterminával
batalha salarial.
Faremos um relato gradativo e minucioso de todos os passos desta dura caminhada do reconhecimento de nosso
direito constitucional e das Açlles ora em
curso, iniciando assim pela Contestação,
da lavra do Ministério Público Federal e a
segw transa ita _

9.
E mais: pua que haja representaçfo
é lmpresclndfvel que o representado delesue ao representante poderes expressos
pua represent'-lo, poderes esses que podem ser revopdos a qualquer tempo.
lO. O art. 8~, XXI, da CF, a propósito
do tema dispõe:

".n llntid•dft •uocJ.t/viS, qu•n·
do 11xpr8SS11menff1 •utor/zlldlls, IIm
J.gitimidade p11r11 r.prHIIntzlr MJS
fi/J.dos judicJ./ ou utnjudicÍIII-

,.,t•.,;

li
A Associlçso autora alep ter sido
autonzada a representar seus associados
"para pleitear direitos coletivos e/ou individuais", segundo comprovaria ata de
assemb~la geral ordinária, cuja exlst~ncia

N~ 2795-90-PR/DF

AÇÃO ORDINÁRIA ~ 1·983-90
(90.00007RS-2)
AUTOR: NEY CUNHA E SILVA E
ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS DELEGADOS DE
POÚCIA
~
:UNIÃO FEDERAL

nG'o comprova.

Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 4~ Vara de
Brasrua ·DF
A UNIÃO FEDERA L, nos autos do
processo em referênaa. vem, por sua pro·
cundora, oferecer cootenaçfo aos termos
do pedtdo irucial, fazendo<> pelos motivos de fato e de diretto que passa a expor.
I - IRREGULARIDADE DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
I.
Nio foi juntado lOS 8Jtos instrumento de mandato que 8Jtoou o signa·
túio da inicial a defender em juizo os
. mteresses dos autores.
2.
Devem, poiS os mesmos serem intimados a regularizar sua representaçfo
processual sob pena de extlnçfo do pro·
cesso sem julgamento do m~rito (CPC,
art. 37) e conseqllente extinçfo dos
efeitos da cautelar (CPC, an 808).

principio basilar de direito processual,
consagrado no art. 6~, do CPC, de acordo com o qual "ninguém pode~ pleitear
em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por let".
5. Ao comentar a regra que llmi·
ta a substituiçfo processual aos ca·
sos excepcionalmente previstos em lei,
CELSO AGR(COLA BARBI assim se
manifesta (Comentúios ao Código de
Processo Civil, Forense, 3° ed., 1983,
vol. I, p. 109):
"A regra I corr1112, porque, M
verri4dB, ti ,.;, conVftllellte que o
legislador deixe 11 c«R pessoa a

iniciativa de rKII,.r fltn juizo os
stWS direitos. O titu/8r ds um direi·
to A qui!

mt~lhor SliiHf

r~~e/Mn•/o

u lhs conllém

e o mom.nto

11m

que

dwe fui-/o."

11 - ILEGITIMIDADE ATIVA DA
ADPF
3.
Pretende a Associlçfo Naoonal dos
Delegados d. Pl>lfcil Federal integrar o
polo ativo dessa relaçfo processual na
qualidade de representante de seus associados, cujos nomes nlo decllna,lnvocando autorizaçfo pua representHos em
juizo, que estaria seneric:arnente contida
em ata de urembltil leral ordinw olo
jwllada aos autos.
4.
Lembre-se, em primeiro Jus-r. o
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6.

Na lupótese dos autos nlo lá dis·
poslllvo lepl algum que autonu a substi·
tuiçfo processual. A associlçlo olo tem
poderes para pleitear em nome próprio di·
reltos alheios.
7.
O caso seria de representaçfo.
Mas a representaçfo pressupõe que
8.
se conheça a identidade do representado,
pois a açfo t proposta em seu nome pelo
representante, que atua apenas como instrumento, agindo em nome e em beneff.
ciO do representado.

12. Mas, de qualquer forma, a autorizaçfo pua a defesa de mteresse em juízo
faz« necessariamente por meio de
procuraçfo e nio de uma "autorizaçfo gen<!rica", pa.ra a defesa de quaisquer direi·
tos "coletivos e/ou indiYlduais". Tal autorizaçfo, se vátida fosse, constituiria um
verdadeiro cheque em branco em poder
das assoclaçl!es. Os associados teriam de
submeter« a decisões de taiS entidades,
acerca da defesa de seus direitos, sendo
atmtpdOS. mclusive, pelos efeitOS do trtn·
Sito em julgado de sentenças conuúias
a seus mteresses, em açOU que nio pretenderam ajuizar.
13. Na verdade, verifica-5e que a ADPF
intenta criar um instituto novo, a sabert
a açro ordintltia coletiva, nlo prevista
em nos.o ordenamento JUrldico.
14. lmpGe-se, por consegumte, a extinçfo do processo, sem JUJ&amento do ~
nto, oom relaçf:o a ADPF, parte mani·
festamente ilegítima, ou, caso assim nlo
entenda V. Exa., a intimaçfo da referida
entidade, para declinar os nomes de todos
os associados que represento nes-ta oç«o,
juntando aos autos autorizaçfo expressa
de cada um deles pua representj-Jos na
presente demanda.'
111 -MtRITO
15. No mérito, ~. d v., insustentável a
pretendo dos autores.
16. Com a devida vênia das razOes expostas na sentença proferida na açfo
cautelar, o art. 241,da CF . nloéauto-apli<3vel, pois apenas estende aos Delepdos
de Pl>llc:ia Federal o aposto no art. 135,
que, por seu turno, fu referência ao art.
39, § I C?, da CF, dispositivo de eficicil
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Umitada, assim redigldo:

"A lei esugu,.n ltOS 1111rvldores
dll •dmím•tnçlo dir•~ isonomia de
tlfflcirMntos ,.,. cargos dll •tribuiçé.s i~is ou -/Mdos no
m.mo Podlll' ou .,ITtt St!tVidores
dos Poder• Executivo, LegisMtivo
tt Judicilrio, r.-lv«Jas as vanta1/MI de CMiter mdividu•l • •• rttM·
tivu ' Mtu,.ze ou •o locel dll tnbelho."
17. Se o art. 39, § 19, nro 6 auto-apli·
civel, nlo hd como sustentar, d.v., que o
sejam os arts. 135 e 241, que se Umitarn a

determinar sua observllncla no tocante lls
carreiras disciplinadas no Título IV da
CF e aos Delegados de Policia Federal.
18. Competir' ao Poder Legislativo disciplinar em que termos vi&orará o principio da ISOnomia de vencimentos, no ãmbito das carreiras jurldicas disciplinadas
no Título IV da CF, entre as quais se
inclw a de Delegado de PoUcia Federal,
por fur\'"du&Jt. 241.
19. Pretendem os autores demonstrar
que, no caso dos delegados de policia,
nfo M necessidade de lei ordinária, porque o art. 241 da CF determinaria a aplicação aos mesmos do pnncípio isonômico correspondente h carreiras disciplinadas no Titulo IV da Constituição.
20. E prosseguem afirmando que a carreira a qual estariam equiparados os delegados de poUcia seria o Mlnist6rio Públi·
co.
21. Neste ponto esti o lapso da argumentação dos autores: nro M nenhum
disp051tavo constituCIOnal que assemelhe
ou equ1pare delegados de policia 1 membros do Mm..t6no Público .
22. As carrelf&S di>Ciplinldu no Título
IV SIO 1 Ma&JStfltUra , o Mmut6rio Públi·
co, a Advocacia Geral da Unifo e 1 Defensoria Pública.
23. A prevalecer a tese dos autores, poderiam os delegados ser equiparadO$ ao
Advogado da Unifo, ao Procurador da
República ou at6 mesmo ao Juiz Federal, pois todos do pertencentes lls carreiras do Título IV da CF.
24. O grau de semelhança entre as atiVI·
dades de Juiz Federal, Procurador daRepública, Advogado da Unifo, membros
de Tribunaa e DelepdO$ de Policia 6 o
mesmo entre qualquer um deles, ou seja,
6 nulo. Nfo eXlne. Assim como nfo M semelhança entre as atiVIdades de Juiz e
Procurador, nfo hi entre este e o Dele·
gado.
25. Acrescente-ce que se lei ordinária
hou"'sse VIOculado os vencimentos de
Delegado aos dos membros do Minist6rio
Público, tal lei seria manifestamente inconstitucional, pois violaria o art. 37,
22

XIII, que veda vinculaçfo ou equiparação de vencimentos.
26. ~ Importante resaltar que 1 regra
geral 6 a proib1çfo de Vlnculaçfo de vencimentos.
27. Como ressalva ao princfp10 da ofo
Vlnculaçfo, adrrute 1 ConstliUiçfo banomia de venamentos "para caraos de atri·
buições igullS ou assemelhados".
28. EVIdentemente, cargos de Delegados de Polfcll e de Procuradores da República ofo sro assemelhados a titulo
algum, nem tem atribulç(les iJuais.
29. Membros do Minist6rio Público do
agentes poHticos do Estado, exercem parcela do poder. Delegados de Policia sro
funcionúios públicos, hierarquicamente
subordinados ao Poder Executivo, ao
Judiciário, quando no exercfcio da po)(cla judiciiria, devendo, tamb6m, submeter-se ao controle externo do Minist6rio
Público.
30. As atribui9Ges do Minist6rlo Públi·
co encontram-se descrltu no an. 129,

da CF, e nfo guardam nenhuma semelhança com as doe delegados de policia.
31. O estatuto dos membros do Ministério Público foi conceb1do, na nova
Constituiçfo, nos mesmos moldes que o
da Magi.stratlltl, oom IS metmas aarantias
e Impedimentos para quase todas as demau atividades proflsslonllS.
32. A única relaçfo que 1 Constituiçfo
estabelece entre o Minist6rio Público e a
Policia é precisamente o controle externo
desta por aquele, que acarreta subordinação hierárquica, jamais equiparaçfo.
33. Nlo havendo atribui9Ges iguais ou
semelhança de cargos, nfo poderia, nem
mesmo lei · que nfo existe ·,sob pena de
violaçfo dos arts. 39, § 19 e 37, XIII,
estabelecer equiparações para efeito de
vencimentos.
34. Essa 6 a concluslo extraída i'>'
jurims de renome, como MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FIUfO,
JOSt CR.ETELU JUNIOR, FÁBIO
KONOtR COMPI\RATO e FABIO
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NUSDED, após exaustiva interpretaçlo
dos dispositivos constitucionais em exa·
me, tendo este dltuno assim Mtet!Udo
seu pensamento (ÚI Isonomia de Venci·
mentos: Pareceres, Associaçlo PauUsta
do Ministério Públlco,l989, p. 59 e 60):
"A '-i podtNI consid.,ar, in·
81#-IMtRS
q<J8isq- dlqw/4s c.-r•írn, s.m
incorr., •m ínconstituc/OMiidMe?
Nio. Os crítóríos para que se BS·
discrimiMdltr>Mt~.

tabeleça isonomia de vencimentos
são os dois •pontsdos: atribuições
iguais • ..,_,.~ de cargos, obt•·
ti~

da Unllo ela o teria dJto diretamente,
sem nectSSidade de remiSsfo a dtspositivo
que se refere a cargos de atnbu1ções iguau
ou assemelhados, o que evidentemente
não é o caso dos cargos citados.
37. Manifesta , portanto, d. v., a incons·
tituciOnaUdade e a falta de amparo legal
da pretenslo dos autores.
38. Em face do exposto,espera a UnJio
Federal seJa acolhida a prehminar de ilegi·
timldade ativa da ADPF e, no mérito,jul·
gada improcedente a açlo, condenados
os autores nas custas e honor~ios de
advogado.

• conaettrnente vertfiudos 1ttn

cat/1 ceiO. A Constituiçlo n6o COn·
Brastlla, I6 de abril de 1990
fere I '-i o condl'o de fu., com
MARIA ISABEL GALLOTTI
que aquilo que nl'o é. passtJ uer. In·
concebfWII ror li constituíçio•stabe·
Procuradora da R epú bllca
lecendo dOít critérios confllt•nros
para • d.CermíMç6o da isonom;.,
Diante diSto, então, a Juiza abriu vista
um obtlittvo: •tribuíções igu•is, •
outro arbttrlrio: ass-e/haçlo por aos advogados da ADPF. que 8Pfesenta·
ficçio. •o ta/4nte do /egls,.dOr. ram réplica ou resposta é Contestação
Fosse assim, um acabaria por In vali· oferec1da pelo MinistéfiO Público, nos
dar o outro. equivalendo. na prltica termos a segw.
a se reintroduzír a equiparaçlo,
vecRt/1 paio llrf. 37 • XIII · que I EXCELENT(SSIMA SENHORA JUÍZA
um principio constitucionll • ;m. FEDERAL DA 4~ VARA DA SEÇÃO
por parlmetros B rBstriÇÕBI ao ,.. JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
gít/ador ordinlrio."

35. Conclui-se, por conseguinte, que o Ref.: Açlo Ordinária. Processo nC? 1-983/
princípio da Isonomia deve ser apUcado 90{90.0000785·2).
para as denominadas carreiras jurfdicas
dentro de cada CtJTTeva e nl"o enue carreiNEY CUNHA E SILVA e a
ras cujas atribu1çi)es sfo inteiramente dt· ASSOCIAÇÃO
NACIO!><AL
DOS
versas. Assim um Promotor de Vara de DELEGADOS DE POL(CIA FEDERAL·
Familia deve receber o mesmo que um ADPF, todos devidamente qualificados
colega que atue em Varas Criminais. Da nos autos em referência. com o respeito
mesma forma, um Delegado de Costu· e acatamento devidos e tendo em conta
mes deve ganhar Igual ao seu colega da o r. despacho de fls. I S, vem a presença
Delegacia de Roubos e Furtos ou de de V. Exa. dJzer e requerer ao fmal o
Entorpecentes. por exemplo. Esse i o segumte
entendimento de JOSE CRETELLA
As lfre&ulandades ar&Uldas pela Rê
JUNIOR, assim expresso (Úiop. c1t ,p.29): se supridas de logo, pois, constata-se evi·
"Todos os Delegados da Poit'c/a dente equivoco ao ocorrido por ocasifo
esrá'o subordinados à Lei Orglníca da autuaçlo. isto é, autuou-se a cópia da
mMCÍOMdl •· assim em qua/quft' pellçlo tntclll para a citaçlo, e o original
parte dO EstadO, tJSta Cltegorili de da mesma, com os documentos que a
funcio/Mrios pode reivindtc•r • iso· acompanham. é que servltlm para a cita·
nomiai INS isonomia inttrM, dBn· ção da Ré.
I! um evidente equivoco que se
rro da mesmli classe, caso o Estado 2.
dê a um bloco dB Delegados de Po· conserta . art. 13, do CPC · ademais a
lfc;. tra~mento diftNente ao atri· irregulandade levantada nJo é causadora
bufdO • outro bloco. porque •• de nubdade, em face da poss1btlidade de
funç{Jes remid~s nk somenr~ sSo ser sanada
•ssemt~IMdls. como 111mblm •fiii8ÍS 3.
Para tanto, os Autores trazem junto
ou idlntica Isso oco"• com todos a esta mantfestaçfo o instrumento procu·
OS 0Bflif}ldOS de Po/fci8 de IOcJO$ oS ratório e as demau peças que faziam parte
Estados da FederaçSo. dentro de ce· integrante da inicial.
da Unidlid•...
4.
~ dtspensável, de outra parte, que
36. Quisesse a Constituiçfo e'Otabelecer se clt vtsta destes documentos que ins·
igualdade de vencunentos entre maJI.Sirl· ttuíram a uucial, porque, deles já se pro·
dos, procuradores, delegados e advopdos mmciou a Ré no mérito · lls. 17/21 ·mas
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a juntada se faz nec:essána porque a iniclll
faz aluslo a eles.
S.
No que toca a prelurunar de Deglli·
midade ativa da Assoclaçlo Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, a arguipfo
nlo procede, notadamente em face dos
requisitos novos, estabelecidos por prece i·
tos constituàonais. art. 8<:>, inciso III
6.
DIZ-se no caput desse artigo 8\> que
"t h•Te a associapfo proFwkma/ ou smd1·
cal", mas que, entretanto, na sua conStl·
tuiç!ro ou aiaçlo há de se observar, me·
diante regra estatutúia, que cabe à asso·
e/ação profissiolllll ou sindical "a d~fna
dos dirt~tos e Últ"nses co/erii'Os ou mdt·
•ldullu dll carqorttt" • dtsposiçt:o do mCI·
so IIJ, do artigo· ainda, destaca que, quer
seja "em quesr(Jes judiciais ou administra·
tivas".
7.
Em face disso os associados ou fi.
U.dos da ~claçt:o Nacional dos Dele·
gados de Polícia Federal estabeleceram
em seus Estatutos · Anexo · os pod"n
neces>ários d entidade para represent,·los
em Juizo ou administrativamente os seus
direitos individuais e/ou colelivos, cujo
art 39, inciso IV, destaca:
"Art. :P. . Slo fins dB Assoe•·
çli:> NBC/OMI dOS 0~/ef}ldos d•
Polfc;. Fed.,.l:
IV. R•presanur os assoc;.dos
em jufzo ou fora dele, na deft!Sii
dtt seus dlreitos e interesses . quN
ujam coletivos ou individu1tmen·
te.~~

De OUtra parte, O art. S(/ , IOCISO
XXI, da CF, expre...mente autonz.adas,
tEm legitimidade para representar seus fi.
lia dos judicial ou exltajudicialmente.
9.
Está conlida na expressfo "as enti·
dades associativas" as associações profis·
sionatS, os sindicatos. as federações e as
confederações de clasaes ou categonas
10. O requisito bú1co para que as "en.
tidades associativas" tenham legitimidade
processual para pedir os direitos coletivos
e indJviduais de seus fiU.dos, membros
ou associados, t que tenham autoriuçlo
expressa para esse fim .
li
Evidentíssimo que essa autonz.açlo
expressa pode vu comprovada por viJ de
ata de assembléia geral, por via de mstru·
mento procuratórlo de cada filiado ou
auociado, ou, ainda, por expressa dispo·
siçlo estatutária.
12. Sob essa questfo o S.T.J. se pronunciou no MS 003.0F, Rei. Min. Pedro
Aciob e MS 110-DF, voto-vista, Mm .
Pedro AcioU v.c.f. acórdfos anexos.
13. A par de tal matéria a autora tam a
leSitirnidade para postular em Juízo, quer
seja em rufo do dtsposto nos seus esutu ·
tos, quer seja medllnte autor!Uçlo cons·
!ante de ata de assembléia geral ordmúta
8.
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·doc. anexo.
14.

Assim, constitucionalmente a Auto-

ra atende o requisito de legitimidade para
postular o direito coletivo dos Delegados
de Polícia Federal i isonomia de vencimentos fooida na Constituiçlo, art. 39,
§ 19,eart.l3S,c/cart. 241.
I S. Daí, se impõe necessariamente are·
jeiçlo da preliminar da ilegitimidade ativa
ad causum da Associaçlo Nacional dos
Delegados de Polícia Federal.
16. Acerca do m~rito da causa, como se
vê no seu todo, trata-se de mat~ria puramente de direito, e nfo depende de qual·
quer prova de fato, e justifica, inclusive, o
julgamento antecipado do lide.
17. A teor dos preceitos constitucionais
invocados, a isonomia de vencimentos in·
cide de forma específica nas carreiras contempladas no Título IV, em seu art. 135,
bem como aquela do art. 241.
18. No caso, a regra da isonomia de
vencimentos particularizou os seus beneficlJirios, quais sejam: o< da carreira de
que trata o Título IV, da CF, cuja aplicaçfo foi determinada pelo art. 241,aos de·
legados de polícia de carreira.
19. A constituinte ao estabelecer no
texto do art. 241, que se aplica aos Autores a regra de isonomia de vencimentos,
correspondentes is carreiras que sfo disciplinadas no art. 135, manda de logo,

que se dê a lgualdade de vencimentos aos
delegados de carreira, na que corresponder i carreira mais similar, próxima a da
correspondência de atríbuições.
20. De outro lado, o art. 241, só nlo
traça, mas como indica urna lgualdade •
isonomia de vencimentos como prerroptiva das carreiras dos delegados de polí·
cia às demais carreiras a que cogita o
Título IV, explicitamente indicada na
Constituiçlo.
21. Nlo existe a isonomia de vencimentos de que fala a R~ ·item 35 ·no âmbito
interno de cada carreira, isso é meramente
utópico, em face da necessidade de exis·
tência de diferenciaçfo de vencimentos na
carreira, para poder proporcionar aos seus
integrantes as possibilidades de ascençlo
e progressão funcionais.
22. No caso é igualdade · isonomia de
vencimentos entre uma carreira e outra,
~ a paridade de vencimentos entre elas,
por pertencerem ao mesmo ramo da atividade jurídica-judiciária, pois, o Minísté·
rio Público Federal tem atividade jurídi·
co-judiciária e os Delegados de Polícia
Federal estfo voltados para atividade de
po)(cia judiciária, bem como as demais
carreiras de que cogitam o Título IV.
23. O art. 241 manda que se aplique o
princípio da isonomia de vencimentos aos
delegados de poUcia de carreira e esse

princípio se acha consap do.no art. 39,
§19.
24. O art. 241, ao determinar a aplica·
çlo da regra da isonomia de vencimentos
aos delegados de polícia de carreira cor·
respondentes is carreiras no Título IV,
já colocou, i' promoveu e já conferiu aos
delepdos de po)(cil a assemellaçlo àque·
las carreiras.
25. Assim, de plano, o próprio Constituinte já lhes conferiu,já lhes"assegurou a
assemelhaçlo de atribuições, nfo se cogitando de lei para dizer quais as carreiras
assemelhadas.
26. São prerrogativas que o Constituin·
te conferiu àquelas carreiras do Título IV,
na qual ingressou a carreira dos delegados
de po)(cia, por força do art. 241.
27. As carreiras disciplinadas no Título
IV Sfo consideradas de FUNÇÕES
ESSENCIAIS À JUSTIÇA e, por entender que também exercem funções essenciais à JustiÇJJ é que o Constítuinte deu
essa prerrogativa de carretra aos delegados

de po)(cia.
28. Como assimilado os delegados de
policia de carreira também exercem fun·
ções essenciais ! Justiça, especialmente
nas atríbui\)ÕOS de polícia judiciária e na
apuraçlo de infrações penais (art. 144,
§49 ).
29. Os delegados de po)(cia se acham

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

EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA.
Matriz: IAS Quadra 1 · Lote 1.271 ·Telefones: (061) 234·1166/234·1900 e 234-1700

Goragem: STRC ·Trecho 2. Conj. "A"· Lote 8 ·Telefones: (061 I 233·7847 e 234-7519
Telex (061) 3435 · CEP 71200 · Brasllia ·DF
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constitucionalmente postos no domínio
da defesa do Emdo e das Instituições
Democr•ucas (Título V) e são ótga"os encarregados da preservaçfo da ordem pú·
bhca, da mcolumtdade das pessoas e do
patrunônlO, exercendo funções que se
assemelham u do Mtni1téno Público, na
sua otcumbencta consutuaonal de defesa
da ordem jurfdtca, do re8lJTle democrático
e dos mteresses soctats (an 127), e no
exercício dos poderes de açfo, de in,'estt·
gaçfo, e de proteçfo do patnmõnio plibli·
oo e social . Constituiça'o da Rcptiblica,
art. 129, incisos I, 11 e 111.
30. As carreiras a que se refere o artigo
135 da Constituiç;to nll'o têm, entre elas
próprias. atrlbu1Ç(les assemelhadas, posto
que n;to há simtlttude entre a MagJstratura. o M1n1Sténo Públtco da Untlo. a Advocacll Geral da Untfo e a Defensoria Públi·

79.00000 li~. decidiu, também, nos mes-

MANDADO DE SEGURANÇA
mos termos. julgando procedentes ambas
as ações. que versam questões tdenticas à Excelent fssimo Senhor JuiZ Presidente do
espécte -cóptas anexas.
Egrég~o Tnbunal Federal da Primeira Re38. Por todo o exposto esperam os Au· gjlo
tores a r<J"tçlo da prebnunar e o julgamento antectpado da hde, por versar
A Untfo Federal, por sua proCW11dora,
questlo puramente de d11eno e nfo envol- abaiXo ass111ada. vem i presença de Vossa
ver outras provas, para Julgar procedente Excelêncta, unpetrar
a açfo nos termos do pedido.
Nestes Termos
MANDADO DE SEGURANÇA,
Pede Defenmento.
COM PEDIDO DE LIMINAR,
visando a emprestar efeito suspensivo a
Brasriia-DF. 07 de maio de 1990.
apclaç;to interposta contra sentença proferida pelo Juízo Federal da Quarta Vara
JOÃOJOStCURY
da Circunscriçfo Judiciária de Brasília,
Advogado.QAB/DF 7794
nos autos da aç;to cautelar n'? XII 1034/90, movida por Ney CUnha e Silva e
outros contra a Unifo Federal, o que faz
com fulcro no art 5'?, LXIX, da CF e na
let n~ 1535/5 I , e nos fundamentos que
ca
passa a expor.
31. Podero&e·ll vnlumbrar algumas semelhanças nu funções das duas ultimas.
DOS tAlOS EOO DIREITO
mas atsonomta constttuaonal do§ I'? do
Ney Cunha e Stlva e outros, entre estes
art1go 39 fala em cargo. de atributÇOts
compreendida a ASSOCIIÇ{o Nacional dos
iguats ou assemelhadas. Ser~a. pois. igual a
Delegados de Policia Federal • ADPF,
funçfo de advogado, mas o advogado da
intentaram perante a Quarta Vara da
Untfo tem a atnbulçfo de defender e reSeçfo Judict4ria de Brastlia . DF, açfo
presentar a Un1f0, judicial ou extrajudicautelar inominada de cunho entinentectalmente, enquanto a Defensoria Pública
mente preparatório contra a Unil!'o Fede·
tem a atribuiç«o de orientar e defender os
ral visando a:
necessitados.
32. Precisamente por na'o haver seme·
"ap/icaçlo do princfpio isonômico, rofttrMto ao arrig<J 241 da Ccnslhança nas attlbuiçéles de tals carreiras, o
tttuiçSo F«Joral, garantindo ao Au·
legtslador constltutnte resolveu ordenar.
tor os HtJcitrHNitos dos ~bros
no artigo 135, a expressa aplicaçfo do
do Mmistlrio Pliblico Federal, respnncipto assegurado no § I~ do art. 39
da Carta Pulfltca
O q~e ac:abdmos de transcrell8r e \11-se
aNM»s •s VMta~s tk canlter in33 . Assemelhou ... para efeno de venci- na reletêntlil da mesma. trata-se do teor
di~idu./* •s t•lltwn • Mtureza 11 ao
rntnte» e atravts de ordem constnuc:ional da Ação Ord10árlil n!l 1·983/90, que tralocal tk tr~Miho, Ms seguintes correspondlnc•n·
expressa. J' que a stmples lllterpretaçfo mrta na 4a Vara da Jusuça Federal, tendo
da J>Onomta do arttgo 39, § I'?. nfo lhes s•do IOterposta em razão da Med1da CauI ·Aos De.dos de CiiJSSlt Esp«ial
reconhecerta stmthtude de ambuiÇ(les.
(c.tpo
firllll d#J CMrelfa), a correstelar Inominada de n!l Xll-1034/89.
pondlncia do Sub-Procurador da
34. Snuaçlo tdênuca venfica-se no coEsta Ação Ord10élr1a encontra-se conRBpúblice;
mando do artigo 241, que aphca aos De- clusa ao Juiz da 4a Vara Federal para pro11 • Aos de/Bgados de Polfcia Fede:
legados de Polícia Federal a situaçfo do fl!!lmento da sentença de JC? grau. ressalral de 1! CiiJSSB, a correspondlncia
arttgo 135. fazendo remissão expressa ao tando-se que o M1ntstd!IO Público Federal
d#J Procurador d#J República de 1~
§ I'? do a rugo 39.
intercedeu novamente e impugnou o vaCa regor111;
35. Por isto houve o comando consti· lor da causa
111 · Ao.> D•h!fJddos de Polfc/8 Fe-

tucional mandando aplica• iguahJaUt" ck

tratamento is carreiras postas no Título
IV da Constttutçfo.
36. O comando constitucional do art.
241 é explictto. claro, deflllído e defotth·
vo. nfo cabendo mtérprete dtseutit. por
ser norma de efic•c• unedtata e auto~pli
cável. mdependentemente de qualquer
dlsctphnamento .
37. ~bom lembrar que o MM. Juiz Fe·
dera! da SeÇ(o Judtciárla do Estado de
Rondónia prolatou sentença definitiva na
Aç;to Ordtnlitta n'? 89.0000039~ e o
MM. Juiz Federal da Seçfo Judiciária do
Estado do Acre · na Açlo Ordinária n'?
PRISMA EM REVISTA

INCIDENTES JURfDICOS

Em razão de ter perdido prazo para
mterpostção do Agravo de Instrumento
e o consequente Mandado de Segurança,
para lhe emprestar efetto suspensivo. o
Mtn1Std11o Público Fede~ ai ngressa diretamente com Mandado de Segurança no
Tr bunal RegiOnal Federal da 1~ Região.
o qua l fot dtstrlbuído. por dependencia.
ao Exmo . Sr Ju1z Alves de Lima, que
tambdm d o Relator da Apelação Cível
da Med1da Cautelar.
Passamos a transcrever. a seguir. o refe~ido Mandado.

deral do 2! CI/Jsse a co"espondln·
ci8 do Procurador da República de
2!' Categoria
Co~çlo •o pagatnfflto das
difer.,ÇBS de IIMCii'IIBfltoS do BU•

tor, ,-n com o rap«:rivo cx:Nres·
pondmt• do Mm/SIIrio Pliblico Fttdonl, IWtra.gN>do• ~ data da viginciB de LBi 7.725, de 06.01.89,
acrescidos d• co"eçlo monerlria e
juros, •plicandou • ,_,. da su·

cumblncil com o Mbltramento de
honorlrios sobro o velor da rondenação. o
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O Juizo "a quo" em lonp ~ntença
que, entre out12s conside12ções, entendeu
o provunento acautelatóriO como satufativo e defenu o pedido nesta posto, nestes termos, verbis:
"EX POSITIS, resolvo julgar
proCfldente a ação C11Utt1/8f inomi·
noM, ojuizada por NEY CUNHA E
SILVA e pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE
POLICIA - ANDP conrr1 1 UNIÃO
FEDERAL pare que 1 requerida
1phque o princfpio ísonfJmico do
orrigo 241 da Consriruiçl'o de 1988
com relação aos vencimentos dos
Procuradores da Repúblico, a parrir de 06.10.88, conformo •baixo:
•J «> delegMJo de clu• npecml (CIIrgo final da catrfllfl), 1 COrTI!I$pondlncla de Sub-procu1'8dor da
R~blico;

b/ • ao delfl98do de po/fcla federal
de 1~ Clllsse, a correspondlncia de
procurlldor cR Reptibli,. de 1!1 cB
regorla;
c/ • ., delegado de polfc• fed~~n~l
<H ~ c/8#1, COfTII$pont* o prO<:IJr«Jor M Repúb/1co dl ~ Cllrego-

ril.
Os valores serão ltullizados pe·
la correção moner6ria, ne/6s inclui'
dos o vencimento blsico e e grarificoçSo mensal de repreflntacio. res·

u/vlldls es vantlgens de Cllrlter in- recurso de apelaçlo. tendo esta stdo re·
divídUIII (quinquémo, produtividl- cebtda no efeito devolutivo tlo40mente,
de, ele/ e as relativas j nlltJren ou a teor do art. 520, IV, do CPC.
o loco/ de trabalho e outros venraOcorre que, o i. Juízo "a quo" olvidou
gens inerentes 11 atividode policial. do disposto na Medida Provisória n9 I I8,
Condeno a requerida a devolver de 5 de dezembro de 1989, transformada

aos rtquerentes as custas anreci· na Lei n9 7.969, de 22.12.89, que esten·
deu o disposto no an. 59 e seu par:i&Jllfo
da Let n9 4348/64 As medtdas cautelares
•os
e que est' assun vazado:
As raz.oes acima nos unpõem a ari!Tilar
'JIIrr. 1!' . Aplico-.. ~~ medid11s
coute/ariiS previst11s nos lfi'9'JS
que o r. Juizo singular transformou açlo
796 • 810 do Código de ProettSSO
cautelar em açlo declaratóna/condenató·
Civil o disposto nos artigos 5!' e
ria, reconhecendo e deferindo, de antem«o , o possfvel direito da parte, que seseu parigrefo único e 79 da Lei
n!' 4.348,de26dejunhode 1964."
ria apreciado na açlo principal. Serla, por·
'JIIrt. 79. O recurso vohJnr~rio
que j:i houve aqui a aprecllçiO desse di·
reito na totalidade, representando a sen·
ou '•x offlcio'. interposto dl dlcitença recorrida prestaçlo JUrwhcional de
s6o concouiva de ~mndlldo de "flu·
efetto concreto, mater11l, deruuttvo, com
r~nÇ/1 qutt importe outor~ ou ldia conseqüente transformaçfo, da açlo
çJO dl vencimento ou •indl rtte~s
principal, a ser proposta, ern mero procesific•çÇo funcional, ter~ efttiro susdimento burocrático de confirrnaç~o de
ptnsivo."
Desta forma, tendo o i. impetrado fenjulgado.
AU:is, nessa subverszo dehberada das do de forma bteral dtspostltvo acuna
normas processuais, defendeu a r Juizo transcrtto cabe de unediato a seaurança
"2 quo" entendunento bwado em norma para dar efetto <USpensivo i apelaçlo que
moxt.Stente, porque mera propu>OÇSo. Es- te>·e de forma tlegal este (efetto) supruru·
mtU\'(>u também objeto da açlo pnnct· do.
"Conceds·se mandado til SttgU·
pai, com cuidado só comparável Aqueles
rança para atribuir efeito suspansique decidem açso declaratória condena·
vo 8 1pe1Bção contra SBntBnçl que,
tória.
Desta decis:ro. a impetrante mterpõs
em proetJUo caute/Br, satisf•z intei·
podes • «> pagamento de honorlr/01 qutt fixo em TOS do vo/or devi·
do
requerentes."

PARANAPANEMA
Pioneirismo,
Investimento em
alta tecnologia.
e trabalho sério.
resultado: SOLIDEZ

Paranapanema S.A. Mineração, Indústria e Construção
Compdnhta de Cap1tal Aberto
Rua Haddock Lobo, 578 11° andar· 01414 Sao Paulo SP 8ras11
2&
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ramente a pretensSo posta na aç§o
DO PEDIDO
principal (TFR·1~ Seç§o, MS 151.
Pelo exposto, pede e espera a impe·
871·CE, rei. Min. Dias Trindade, trante seja o presente concedido, a fun
j. 15.03.89, concederam a seguran· de que se empreste a apelaÇ(o, acima
ça para dar efeito suspensivo à ape· mencionada, o efeito suspensivo que lhe
/aç§o, v.u.. DJU 19.4.89, p. 5.120, atribui a Lei n'? 7.696/89.
2i' co/., em.)."
Requer, ainda, a impetrante, sejam

Se tal nlfo bastasse, a sentença ao sa.
tisfazer, na totalidade e de maneira de·
fmitiva, a pretensSo posta na açfo princi·
pai, admite efeito suspensivo ã apelaçro
entfo interposta.
Eis recente julgado do Superior Tribu·
nal de Justiça, que bem elucida a querela :

solicitadas informações a autoridade
coatora e determinada citação dos li·
tis-consortes passivos necessários Ney
Cunha e Silva, localízável nas dependên·
cias da Superintendência de Pol!cia Fede·
ral em Brasilia e da AssociaÇ(o Nacional
dos Delegados de Polícia Federal· ANDPF,
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO situada na EQS 208/408 nesta Capital.
CAUTELAR. APELAÇÃO. EFEI·
Dá·se a causa o valor de Cr$ 1.000,00.
TOS.
Termos em que,
Defere-se segurança, para emP. Deferimento.

prestar efeito suspensivo à ape/aç§o
interposta de sentença em açSo cau-

Brasl1ia, 27 de março de 1990

80) referente a mencionada cautelar foi
ajuizada pelos interessados e se encontra
na Procuradoria da República, com prazo
de contestaÇ(o.
Apresento a V. Exa. protestos de ele·
vado apreço.
SELENE MARIA DE ALMEIDA
Ju(za Federal da 4a Vara no DF

Os patronos (advogados da AOPF)
imed iatamente ingressaram com uma
Petição solicitando ao Juiz que reconside·
rasse a Liminar. conforme se observa a se·
guir.
EXCELENT(SSIMO SENHOR JUIZ
ALVES DE LIMA
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA I~ REGIÃO

telar, que Sdtisfaz, inteiramente, a

pretensSo posta na açlfo principal."
(MS. n!' 0151871, Rei. Min.
Dias Trindade, TFR, DJ. 19.04.89),

Como há dano irreparável ou de dif!cil
repacaçfo, porquanto a União, se vence·
doca na açso principal, dificilmente irá
receber o quantum dispendido pela força
da majoraçto de vencimentos, aplica-se ,
in ca$1.1 e a contrário sensu. o entendimento recentemente manifestado pela eg. Ter·
ceie a Turma do STJ :
"Recu= Especial · Caure/ar · Efei·
to suspensivo.
Não se concederá efeito suspen·

sivo a recurso especial, salvo em casos excepcionais quando, além de
presente o fumus boni juris, for

patente o risco de dano irreparável
de ou diffci/ reparação." (M. Cau·
te/ar n~ 31.SP, Rei. Min. Eduardo
Ribeiro, Julg.
28. 11.89, DJ.
05.03.90,piJg. 1.406)."

Destas ilações se extrai em suma, que
há desvio na r . decisão atacada ·despacho
que recebeu o apelo tão-só no efeito de·

volutivo . suscetível de reparaçfo na via

do writ.
DA LIMINAR
Tendo em vista que os efeitos da sen ·
tença a qual se visa imputa r efeito suspen·
sivo já se acham em operatividade e que,
afora a objetividade do dano inculpida na
norma apontada como violada (Lei n'?
7 .969/89), se estes vierem a se concretizar
a unpetrante suportará ônus de grandeza
incalculável, tanto no plano econômico,
como no operativo (rotaçro das folhas de
pagamento e etc .), daí, requerer a impe ·
trante seja , de imediato, emprestado efei ·
to suspensivo à apelação interposta no
processo n<! Xll · 1034/89 , em que são
partes Ney Cunha e Silva , outros e Unifo
Federal.
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MARIA EUANE MENEZES
DE FARIAS
Procuradora da República

Conforme se pode verificar. a União
pede, neste Mandado de Segurança, li·
mmar. a qual foi deferida pelo Juiz Reta·
to r. nos seguintes termos:
;.Presente, no caSD em exame, o
fumus boni juris e patente o risco de

dano irreparável ou dediflcil reparação, defiro a liminar para emprestar
efeito suspensivo à Apelação inter·
posta no Processo n~ X/1·1034/89,
em que sSo partes Ney Cunha e Si!·
va e outros e União Federal.
Notifique--se.
Em29/03/90

ALVES DE LIMA

Juiz do TRF·1 3 Regiâ'o"

Em vista dos fatos, o Ju!zo da 4a Vara
Federal presta as informações seguintes:
Senhor Juiz,
Acuso o recebimento do Ofício n'?
080/90.SPS de 02.04.90, nesta data, rela·
tivamente ao Mandado de Segurança n<!
90.01.03636-S·DF requerido pela Unifo
Federal contra ato deste Juízo.
Cumpre·me informar a V. Exa. que a
Medida Cautelar onde foi proferido odes·
pacho de recebimento do recurso foi re·
metido a esse Tribunal em 19.03.90 .
Com efeito , pode-re lembrar que não
houve por parte da impetrante a interpO·
sição do agravo de instrumento, pressu.
posto necessário ao conhecimento do referido mandamos, bem assim podia abrir
oportunidade a este Juízo retratar-se.
Cabe. ainda , dizer a V. Exa. que a
ação princtpal (ação ordinária n9 1·983/

Ref.: MS 90.01.03636.8
NEY CUNHA E SILVA e a ASSOCIA·
ÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS
DA POL(CIA FEDERAL· ADPF, por seu
advogado , com o respeito e acatamento
devidos, tendo em conta o r. despacho
de fls 37 ·V, vêm à presença de V. Exa. ex·
por e ao final requerer o seguinte.
1.
Como demonstra a impetração os
Requerentes são portadores de sentença
proferida na Medida Cautelar (XIJ.1034/
89) pelo Juízo da 4~ Vara da Seçro J udi·
ciária do Distrito Federal da qual a Unia'o
Federal interpôs apelação. v.cf.fls.
2.
Como se vê do r. despacho do Juízo
impetrado a apelação foi recebida no efei·

to devo)utivo, com muita correção, em fa.
cedo comando do art. 520 , inciso IV, do
CPC, "quando a sentença decidir o pro·
cesso cautelarn.
3.
Desse despacho que recebeu a ape·
laçfo interposta pela Unifo Federal nlfo
houve agravo, nem sequer qualquer peti.
ção ou pedido para que o Ju!zo recebesse
a apelaÇ(o, também, no efeito suspensivo.
4.
A apelaçlfo se processou regular·
mente, normalmente. e [oi disrribw'da,
neste Tribunal, ao Juiz Alves de Lima •
v. cf.fls . 37 . e em face de ato regulamen ·
tar do próprio Tribunal, a ele coube o
conhecimento do presente writ , por de·
pendência na distribuição.
S.
O presente writ é uma excrecência .
6.
Apesar de uma aparência boa, essa
apresentaçro indiziu o Relator em grave
equívoco, porque na'o erro.
7.
A primeira vista se constata que o
exame da irnpetraçfo para o deferimento
da liminar de fls. 37·v, não foi sequer per·
functório e sim de lance.
8.
Primeiro , ~ impossível o pedido,
não existe e nem sê rem como deferir li·
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minar no writ para conferir efeito suspen·
sivo a apelação interposta pela impetrao·
te, porque a própria apelação, com os au·
tos por inteiro, já se encontra no próprio
Gabinete do Relator.
9.
A Secretaria do Tribunal, com mui·
to denodo, certificou às fls. 37 que a pró·
pria apelação· AC 90.01.03366.0 ·se en·
contrava e se encontra conclusa ao Rela·
tor desde 22.03.90 e, por isso, a ele mes·
mo coube o conhecimento da presença
impetração em 28.03.90, evidentemente

para indeferv a inicial
10. Descabe por absoluto decis«o limi·
nar em mandado de segurança para con·
ferir efeito suspensivo à apelação, se a
própria apelação já se encontra no Tribu·
na!.
11. Ora, se assim fosse admissivel, o
Relator haveria de decidir na própria ape.
laça:o, para conferir suspensividade à exe·
cução da r. sentença apelada.
12. O fato de os autos da apelação, in·
terposta no processo cautelar, se encon·
trarem no Tribunal, foi omitido na impe·
tração e, com isso, houve ronegação de
fato essencial, para que o Juiz conhecesse
com presteza do pedido.
13. O eminente Relator foi advertido
pela certidll'o da zelosa Secretaria do Tri·
bunal · c.cf.fls.37 . lavrada por força de
ato regulamentar do próprio Tribunal.
14. Outro fato omitido e não levado ao
conhecimento do Relator na impetração
é a falta de interposição de qualquer re·
curso ao r. despacho do Jufzo a quo que
recebeu a apelação no só efeito devoluti·
vo.
15. Os temperamentos que a jurispru·
dência deu à Súmula 267, do STF, · que
trata do descabimento de mandado de se·
gwança contra ato judicial . exige que a

parte necessariamente tenha ingressado
com o recurso respectivO, com a pro·
va da sua interposição · RTFR 86/207,
111/402, 119/314 e 121/366.
16. "No nosso sistema jurídico leva-<e
em conta, como regra, a inadmissibilidade
do mandado de segurança contra ato judi·
cial, sendo sua admissibilidade a exceçfo'"
. in Bol/TFR 108/19.
17. Assim, à falta da interposição do
agravo ao despacho do Juízo a quo de re·
cebimento de apelação no só efeito devo·
lutivo, fiCil patente o desCilOimento da
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presente impetração.
18. O próprio agravo era manifestante
incabível, pois, apelação interposta de
sentença proferida em processo cautelar t
recebida no só efeito devolutivo · art.
520, inciso IV, do CPC, verbis:
"Art. 520 ·A apelação será rece·
bida em seu efeito devolutivo e
suspensivo. Será, no entanto, rece·
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bldo 16 no m ito devolutho, quMI·
do iniW'post• de,.,,.,~ qu.:
IV· decidir o proceuo ~r.J.r;

I9.

A oonclwfo ~ clara e preCISI :
a . os autos diz propr111 a~Nitlç4o se
enoonuam no Cabmete do Relalor, via de oon~~equtnc:ia rnexute
auloridade ooalora no ea50, porque
a indicada na unpelraçfo esco1ou a
sua p<eslaçfo JUrisdicional nos aulos oom a remesu desles ao Tribu·
nal;

b · a aulondade Uldacada ooa1ora
nlo disp(!e e nem rem qualquer
elemenlo que possa fornecer ao
Relalor a Hwlo de anformaç6es:
c· a nfo inrerposlçrlo do a,avo de
inttrumtnt0 também 1 toma a unpeUaçfo unpossivel
20. Anle o exposlo, requer a V. Exa. se
dip1e em reoonsiderar o r. despacho de
fls. 37-v que deferiu aliminar,pd>.rfatM
acin>a a/inhlldos para, ao depois, lndeftrr
a inlcill/ por !e !ralar de pedido absolutamente imposslvel via mandado de ~~egu·
rança.
Nes1es Termos
Pede Deferimento
1

Bru1lia-DF, 02 de abril de 1990.

JOÃO JOS$ CUR Y
OAB/DF 7. 794
Como não howe a devada resposta por
parte do Juiz Relator, que teraa de decid•
na Petição dos advogados, ofereceu-se outra peça, cujo teor podemos ver na se·
quência.

EXCELENT(SSIMO SENHOR JUIZ
ALVES DE UMA
DO TRJBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA I~ REGIÃO
Ref.: MS 90DI D363~

NEY CUNHA E SILVA e a ASSOCIA·
ÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS
DE POUCIA FEOFRAL · AOPF, poc ~tu
advopdo, com o re$peito e acalamento
devidos, tendo em oonta o r. despacho na
petiçfo de fls. oêm 1 p<esença de V. Exa.
eXp<>r e ao f"Jnal requerer o !eauJnte.
Os ütiscoruortes neeessúios l' 11e ante·
cípanm com o pronunciamento de Os. e
nfo resta mais o que aduzir ou acrescentar, a nfo ler as seguintes declsOes proferidas por este Tribunal, oonforme se especifica:
Na primeira Seçfo, acórdfos:
"lllandado de Seprança n~ 89 .OI.
22328-7-DF
Relator: Juiz Alves de Lima
PRISMA EM REVISTA

EMENTA
PROCESSUAL GVIL. MANDA·
DO DE SEGURANÇA OJNTRA
ATO JUDiaAL OJNCESSÃO DA
ORDEM PARA SE DAR EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
I · t de se concedo Mandlzdo de
Sefll'tziiÇII ptlfa se dlzr tfeito suspensiVO 11 Áfrtli'O de lmt1'll.mento,
qwurdo demorulrrldos o faunus
boru JUris e o periculum in mora.
11 • StfU/'IIIIÇII concedida."

"Ma811ado ele Sepnaçu'? 89.01.
20089-9-DF
Relatora: Exrn~ Sr~ Ju(za Eliana
Calmon

EMENTA

Mandlzdo de SquF~~nça contra
ato judiciaL ~nsupostos Especffo
cos para cabimento.
Ntcmldade de interposlçlfo do
recurso próprio para ataque 110 ato
lmputntldo.
Não prttncltldo o pressuposto
ne~b à rmpe!Npfo, falta 110
impetruntt intl'.- furldlctziMnre
"Mandado ele Squnoça a'! 89.01.
protqido. Duincill de açri>."
21716-l.IA
Ante os fatos alinhados anteriormente
Relllor: O Exm~ Sr. Juiz Catlo AJ. e tendo em vista a jurisprudência rem ante
ves
neste Tn'bunal, requer o julpmento ur·
gente
do feito conforme preooniza a Lei
EMENTA
do
Mandado
de Segurança, dando-te por
PROCESSO GVIL • MANDA·
DO DE SEGURANÇA EMSUBSTI· citados os titisconsortes nec:essúios, Ney
TUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO Cunha e Silva e a Assoclaçfo Nacional dos
NÃO INTERPOSTO NO MOMEN· Delegados de Policia Federal· ADPF, in·
TO OPORTUNO • IMI'OSSIBIU. deferindo a inicial, extlnguíndo·se o pro·
cesso por se uatar de pedido absolutaDADE.
1 • lnct~bfvtl mostrll·se o Manda· mente impossível via mandado de Segudo dt Segur11nça para .ubslituir re- rança.
Termos em que, pede deferimento.
curso próprb não Interposto no
momento oportuno por signi/it:tll'
Brasl1ia-DF, 05 de abrU de 1990.
forma indireta de restauraÇ<fo de
prozo ptrdldo para .ua interposíJOÃOJOStCURY
ç4o e, ao mesmo tempo, represen·
Advogado· OAB/DF 7. 794
tar tentativa de aviventar questão
enr:trrada por predJSão.
Mesmo com as justificativas da peça
2 • Mandado de Segurança não
que acabamos de transcrever, nã'o saiu resconhecido."
posta da reconsideração da liminar, mas
Na segunda Seçfo, acórdlos:
mesmo assim no dia 23 de abril corrente
"Moncbclo de Squrança n'? 89.01. o Relator levou-a a julgamento, tendo a
Prim6ira Seção decidido, por unammrda·
23 .93:l-7{;()
de, nã'o conhecer da impetração, conforRelalor: O Exm'? Sr. Juiz Tourinho me vemos no Acórdão a seguir.
Neto

EMENTA

ACÓRDÃO
Yanos e relatados estes autos, em que
PROCESSO 011/L MANDADO
DE SEGURANÇA OJNTRA ATO sfo partes as ac:iru indicadas:
Decide a Primeira Seçfo do Tnbunal
JWiaAL REOJRRi'VEL SEM
EFEITO SUSPENSIVO. PRESSCJ. Regional Federal da I~ Regllo, 1 unaniPOSTO: INTERPOSIÇÃO DO RE· midade, nlo conhecer da lmpetraçfO, na
CURSO PRÓPRIO, A TEMPO E forma do relatório e notas taqulll'mcas
WJDO. EXTINÇÃO DO PROCES- oonstantes dos autos, que ficam fazendo
SO SEM JULGAMENTO DO MÉ· parte intepante do presente julsado.
Custas, oomo de lei.
RITO.
1 • Cbntr11 ato judicilll palfívtl de
Brasl1ia, 23 de abril de 1990 (data do
rtcuno stm •feito suspensiVO, admijulgamento)
re-se mandlzdo de serurança, desde
qut se tenluz inttrposto o recurso
JUIZ EUCLYDES AGUIAR
proprlo, a tempo e modo, e do ato
~esidente
Impugnado resulte dano nepar!ÍIIe~
ct~balmente demonstrado.
JUIZ EUSTÁQUIO NUNES
2 • Inicial indeftrida. Extinção do
SILVE/lU
processo sem ju!Jamento do mtriR elator
to."
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Em rezio da Liminar antes refenda, salários e afastando de vez o efeito sus·
o Juizo da 4a Vara Federal expedou ao pensivo que pretendoa e União Federal.
01retor·Gera1 do OPF o of(cio com o teor
segulflte.

Exrn<? Sr Or Juiz Federal da Quarta Va·
ra da Seçlo Judociiria de Brasília.

A Unllo Federal, nos autos da execu·
çlo provJSóna na medida cautelar n<? XII
Comunioo a V. Sa. para os devidos fms · 1034/90, em que oontende oom Ney
que, a Primeira Seça-o do Eg. Tribunal Cunha c Silva e outros, \'em à presença
Regional Federal • I~ Regilo, julgando o de V. Ex~ expor e requerer o que segue.
Mandado de Segurança n<? 90.01.03636-8
DOS FATOS
·DF, impetrado pela Unilo Federal contra
Os requendos, por força de sentença
ato deste Juízo, decidiu, em Sesslo de 23
de abril de 1990 "por unanimidade, nfo da lavra de V. Ex~ proferida no doa IO
de JAneirO de 1990, lograram ÕXllO tm
conhecer da impetraçlo."
Por oportuno, esclareço \ V. Sa. que cautelar na qual visavam equ•paraçlo 11·
dada a deCISio acuna refenda fica ÚBSU· larial com membros do Minist~rio Púbbco
do o efeito suspenSIVO do reQCbtmento da da Unilo.
A r. sentença, embora publicada em
apelação interposta pela Unllo Federal na
Medida Cautelar n<? Xll·l 034/89 requeri· dau posterior iquela acima referida, e
da por NEY CUNHA E SILVA e outros. na ~gidc da L. 7969/89, na sua parte dis·
positiva lllfo consignou a remessa obriga·
Cordiais saudaçlles,
tória, ao contrlrio, deçerto por lapso,
constou sua auto-executoriedade, o que
SELENEMARJA DE ALMEIDA
ora esli se proçemndo.
Ju(za Federal da Quarta Vara
de se rusaltat que, tal blpsu pu><JU
I desperçebido também pela Umão Federal
lnconformado, o MmiStdrio Público ao apelar, ustm oomo ao impetrar wnt
Federal atravessa uma PetiçãO awlsa no contra o reçebunento por parte de V. Ex~
Juizo da 4~ Vara, após a Apelação estar da apelaçlo tlo<&ó no efeito devolutivo,
distribu(da ao MM Ju1z Alves de Lima, poos sequer oog~tou deste aspecto, ou seja
Relator, e cujos termos apresentamos a da aplicaçfo da Lei n<? 7.969/89, i.e .. m·
seguir.
cidência do art. 7<? da L. 4.348/64, vale
Senhor Diretor,

Senhor D11etor,
Comunico a V. Sa. para os devidos fins
que o Egrégio Tribunal Regional. ao exa·
minar o mandado de segurança n<? 90.01.
03636.$·DF contra ato deste Jufzo, re·
solveu oonçeder a liminar para emprestar
efeitO suspensivo 4 apelaçfo interposu na
Medtda Cautelar n<? XIJ.I034/89 em que
sfo partes SEY CUNHA E SILVA e
OUTROS e UNIÃO FEDERAL.
Cumpre-me esclareçer a V. Sa. que no
aludodo processo fora admitido oomo li·
tlsoonsorte ativo a As.sociaçf'o Nacional
dos Delegados de Polícia Federal.
Apresento a V. Sa. protestos de eleva·
do apreço.
SELENE MARIA DE A LMEJDA
Ju(:a Fc<kral da 4!' Vara no DF

e

Em conseq~ncia deste ato, o paga·
manto da Classe foi suspenso, mas com
o julgamento do Mandado de ~urença
favorável é AOPF, o Juizo da 4. Vara
Federal encaminha ao OPF o oficiO a
seguir. restabelecendo o pagamento dos

I

CONSO~CIO CONTEMPLA

APOLICIA FEDERAL I
Já na primeira assemb16ia a aente sabia que esse grupo ia dar
certo. Não deu outra! Após 22 ano, de uma administração séria c
transparente, o GRUPO REDENÇÃO l>Cnte-se tranqUilo em cont€mplar o sucesso e desempenho, nesses 25 anos. do Departamento da Polfcia Federal.
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dizer, remessa obrl31tória com efeilo
Em face desta Petição da União Fede· o Juizo em erro, e n6o cabendo qualquer
suspensivo das dec~s da nalureza destas rei. a Juíza da 4a Vara Federal e~arou, outro tipo da recurso. e alternativa resque ora se executa
no rosto da mesma. o seguinte despacho: tante encontrada para restabelecer oslll!fl·
"Arr. 79 • O r..:urso vo/untilrio
"JunTY-«~. A Unilo tem r6zão. A
cimentos foi requerer u11111 correiç6o parLei n!' 7.969189 prwifJ • ,.,._ cial do despacho da Juiza, para que lo~
ou '•x offfciO', infHP0$10 IH decisio conc»#J,.. tJ. -n<Rdo de seex~IHc10
tJ.cilõt!s como • tornedo sem efe1t0, solicitando-se tam!JU,.,~ qu• 1m~ out~ ou
sub jud•.._ Ass1m, wbmeto • thci- bém L1minar no pedido correicional.
sSo 10 duplo gr1u de jurildiçSo.
~içlo tJ. v.,cJmM~to ou •inda re·
Veja como ficou a peça VI!Stibular da
c~Jf~o funcional, rerl ef6to
Corre1ção parcial, a segu~
SuiHm. lntt,.,.-u.

d••

sulpM)sivo.

#o

Neste compasso de equívocos, a sentença referida, tem sido executada, isto,
data mhima ~ia. contra legem, pois
ao alvedrio das normas que lhe negam
execução Imediata.

DF, 02.05.90
SE LENE MARIA DE ALMEIDA
Jufza da 4~ VFIOF"

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DE·
LEGADOS DE POUCIA FEDERAL ·
ADPF, na pessoa de seu representante
legal, e NEY CUNHA E SILVA, por seu
advogado, com o respeito e acatamento
devidoo, vem l presença de V. Exa., com
fundamento no art. 60, inciso I, da Lti
S.OI0/66, requerer a presente

DO DIREITO
Dispõe a Súmub n'? 423, do STF:
"Nio rflnsitl 1m ju/gMJo • senpor t..vor omíttdo o recurso
1x offlcio, que se consi<l~n~ interr""~

posto I X ieg& "

Como se ..: , nlo h' que se falar em
precluslo
Por outro lado, sendo V Ex~ reitora
da execuçfo provuóna urge que deternúne a imedJata sus11çfo da execução, poiS
a sentença que ora se executa encontra«
acobertada por efeitO suspensivo ínsito à
remessa oficial que, embora nfo tenha
restado conslsnada, existe.
"Subm1tlda • sentença, pl!/o
Juiz, 10 duplo grau de jurisdição,
slo in•fi~z• os atos tendentes
1 SUl 1/quit'-çSo lntes do pronunCílm«'ltO no TríbuM/. (TFR-6!'
Tur-, Ag. 46.666-PR, rei. Mín.
Edulrdo Ri!Htro, j. 18.9.85, deram
pTOVtmMitO, v.u., DJU 17.10.85,
p, 18.833, 1~ Co/. .,, ). "
"O TrtbUflil/, 10 •preciBr • apellçlo, podH4 tJ. oficiO rtN!XImin•r
• wm.,~. nos casos do 1ft. 475,
inde,.,dlnttlmlll?tB de remessa ex·
prwsu do ~istr•do dtJ primeira
instMcil (STJ-1~
SeçSo, AR
31-MG, rei. Min. VicenfB Cer·
nicchilro, f. 26.9.88, julg~ram improcedentl • 1çlo, v.u., DJU
23. 10.89, p. 16.186. 1~ Co/. em)."

Pelo exposto, pede e espera a reque-

rente determine V. Ex1 a suspensão imedt:áta da execuçfo proviSória, ora em cur·
so, ali o tranSitO em julgado da decisfo
exeqllenda. cuaando« todos os atos tomadoo ati o presente momento.
Termos em que.
P. Deferunento.

CORJtE.IÇÃO PARCIAL

Após o despacho acima a Pet ição da
Unoão fo1 ent11m1nhada para o Juiz Rela·
tor da Apelação Clvel, que se ate\11! em
tão somente Juntd-la aos autos, expedin·
do-se em ~~~gu1da o oficiO de teor abaixo.
Senhor Duetor-Cerat.
Encanunho a V. Sa., para os deVIdos
fms, cópl2 da petiçfo recebida da Unil'o
Federal, relallva 1 Medida Cautelar re·
querida por NEY CUNHA E SILVA e
Outros.
Esclareço a V. Sa. que este Juito, naquele ato proferiu o seguinte despacho :
"Junte~
A Unaro tem ra~o. A Lei
n'? 7.969/89 previu a remessa ex-c[flcio
das decisões como a sub fudict. Assim,
submeto a dec1sl0 ao duplo grau de junsdl,..o Sub&m lnllme-se.DF.,02.0S90."
Ap<e>ento a V. Sa protestos de eleva·
do apreço .
SELEI'iE MARIA DE ALMEIDA
Ju1za Ftdtral d4 4" Vara M DF

Brasíba, 30 de abnl de 1990
MARIA EUANE MENEZES
DE FARIAS
Prucwadora da Rtpüblica
PRISMA EM REVISTA

EXCELENT(SSIMO SENHOR
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
FEDERAL DA I~ REGIÃO

Em consequênce deste of(ciO o OPF
mais uma vez suspende o pagamento dos
Delegados, mas os patronos percebendo
de pronto que a Umão Federal induziu

contra ato de que nl'o cabe qualquer recuno da MM. Juiza Titu/or da .f.' Vara
dJI Stçiio Judicidrtl do Distrito Federal,
que importa em trror VI procedendo,
face da r. sentença proferida na MeCautelar N'? X11·1.034/89 em grau
deapela,..o.
A Associação Corrlgente está regularmente constituída como pessoa jurídica
de direito privado, ~ uma sociedade de
classe profissional de fmbito nacional,
que, sob a il!lde da Constltulçfo anterior
representava LI questOes SUigulares da categoria.
2. A teor do novo texto constitucional, art. S'?, UICISO XXJ, LI entidades IS·
soclattvas, q1111ndo ex~Sfamtnte autorizadas, têm lei!Jtimidade para representar
os seus filiados JUdicialmente, ao passo
que o art. 8'? , tambim da Constítuiçfo,
assegura a livre assoclapfo prorusional
cabendo-lhe a observincia do princípio
da defesa dos d/reiros e interesses coleti·
vos ou individuais da cottgoritl, Inclusive
em questOes judiciais.
3.

Diante deuat nonnaa corutitucio-

nais, a Corfiaente adaptou o seu Estatuto
Social a esse contexto, Inclusive procedendo il Assembk!ia Geral para a obtençfo de seus fúJadoo os poderes ou auto·
rizaçfo expressas e estatutárias para promover a defesa dos due1tos e interesses
coletivos e U1dlv1duals da categona.
4.
Portanto, a Cornaente se encontra
legitimada para tanto· v.cf.docs anexos.
S.
Esses consldtranda se fazem necessários em face do pedido que formula
nesta medida correicional.
6.
Ney Cunha e Silva, segundo Corri·
gente, ingressou com medida cautelar
31
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contra a Unlfo Federal (DPF) em Juízo, sendo
os autos roram distribuídos no dedJio judicial, lnareaou perante o
a qual coube por dlstribuiçlo ao Juízo TRF/1. Relifo em 22.03.90, ao Se. Juiz Juízo Reclamado com p~ripfo lfWblr,
Reclamado conhecer, na qual buscou o Alves de Uma, como Apelaçlo Cível n~ pois, os /lUtos se ~ncolltriiWIIrl 110 conlteautor ver reoooheddo o seu direito i 90.01.03366.(),
cmento de Tribunal, dízendo que a r.
tau&Jdade de vend.mentos com as demais I O. Como ae ~ e constata dq>a& da sentença que foi recorrida "n6o ron<:ar~lrU jwfdlcas objeto do Título N, da ConsutuiçSo, em face do disposto no arr. 241 ele an. 135, tendo em
conta o princípio isonômico prevísto no
an. 39, § I 9, tudo da Cana Masna.
7.
A questfo poeta em Juízo pelo Autor versa direito coletivo de toda a classe
dos Delegados de Polícia Federal de carreira, o que, pelos motivos acima expostos a Associaçfo Nacional dos Delegados
de Polfcia Federal - ADPF requereu a sua
admissfo na demanda, na qualidade de li·
tisoonsorte ativo unitário ,sendo admitido,
a r. sentença lhe alcançou.
8.
Ocorreu que, processada regularmente a medida cautelar, a r. !mltnpz
FIIIDI a fu/tOu proe«lent~ · c.cf. sentença,
doe I -• ..a de consequênda 'roi determinada ao Ór..o da Ré (DPF) o seu pronto
cumprimento . c .c OLOl/90, doe 2 -.
9.
A R~ nfo se conformando Ulterpõs
o recum de apelaçlo- v.cf. doe 3 -e os
Corrigentes as contra-razlles · v.cf. doe 4-,

chamadas

r.

apelaçlo autuada e dlst.ribuída no TRF/
1~ Regllo,a Rlfllfo u cofl{omumdc rom
o cumprimento da r. aenttiiÇtl pdo seu
ór,.ro (DPF), anpetrou mandado de segurança em 28.03.90 • c.cf. doe 5 • pedindo fosse dada a liminar para emprestar
efeito suspensivo t apelaçlo interposta
que já u encontrava no próprio Tribuna/.
I I. Deferida a liminar pelo Juiz Alves
de Uma a r. sentença já cwnprida, pelo
Órg6o da Ré (DPF), foi suspensa · c.cf.
Of. 186/90, doc. 6 -e rtstabeltcida afinal
com o julgamento do Wf'/t, o qual nfo foi
sequer conhecido pela Seçlo do Tribwtal
• v.cf. Of. 102/SJ>S.TRF/1~ Reg., doe7fato esse levado a efetto ao Órg6o da Ré
(DPF) para o restabeleamento da r. sentença e cum~nto da decislo do prdprio Tribunal Repon•l c .c f. Of. 248/90,
doe 8 ·12. A R~, IUlda renttente, por todas
fonnas admitidas em dtrelto ou nfo se
opondo ao cumprimento de qualquer

.fénou 11 rmtnlll obrlpt6rir" e que, para
tanto, fosse detem\Wiada "11 JUspmlJfo
itmditzl4 dtz txtalpl'o provís6ria, OTII tm
CJJNO, 11tt o trâltstto ~m fucado dD deci-

são aequendll" - e.cf. petiçlo, doe 9 -.
13. Certificado na petlçlo avulsa pela
Secretaria que a medida cautelar já se
encontrava autuada, resJ,strada e distri·
buída ao Juiz Alves de Uma no Tribunal
Regional- v.cf. doe lO· o Juízo Reclamado se limitou com correçlo a submeter
sobredita petif4o avulsa, extemporânea,
ao conhecimento do Relator - v .cf.
Of. 269/90, doe 11 - em 03.05.90, que
sobre a qual ainda nada deddN, e até
este ponto os atos de expediente e judidais se processaram regulares, porque vias
admitidas.
14. Até entfo JC vê ls clatu os desdobramentos UJtentados pela Ré para se negar ao cumpnmento das decislles judiciais
proferidas, mas sem que e nem para que,
o Juizo Reclamado, no dll 21.05.90,
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A Q-Refres-Ko fabrica confeitos, balas,
chicles, chocolates, refrescos e sobremesas
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qualidade que existe: milhões de crianças em
todo o mundo. E se eles passam neste teste,
também merecem a sua confiabilidade.
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expediu o Of. 332/90 ao Órgfo da Ré
{DPF), anexando a informação da Secretaria e a petiç6o avulsa, extemporáneti,
transmitindo-lhe que a decislo em causa
estava sujeita a remessa ex-offícío prevista
na Lei 7.969/89 e que, por isso, submetia
a decisão ao duplo grau de jurisdição ·
v.cf. Of. 332/90, doe 12 -.
I 5. Em faoe disso o Diietor-Geral do
DPF determinou o canoelamento do pagamento de todos os Delegados de Polícia
Federal de carreiia do corrente mês, mesmo apc)$ distribuídos os contra..:heques v.cf. doe 13 -, da qual os Corrigentes
dela tomou conhecimento nesta data
{29.05.90).
16. A Ré, como demonstrado, usou de

todos os recursos CtJblveis e disporrlveú
para sustar ou suspender o cumprimento
da r. sentença, nos quais ll<fo obteve êxito
ou sequer qualquer provimento judicial
nesse sentido.
17. Esgotados os seus recursos, sem
provimento favorllvel, a Ré procwou
medionte petiç4o avulsa perante o Juízo
Reclamado, que já havia esgotado a sua
jurisdição no feito, emendar error in
procedendo deste, porque nfo fez consignar no dispositivo da r. sentença recorrida de que a mesma estava sujeita ao

duplo grau de jurisdiç4o ..
18. A Ré com sua petiç6ó avulsa perante o Juízo Reclamado, sem jurisdição
no feito, pois, em grau de apelação pro-

RT 585/156 - porque: - esgotou e cumpriu a sua jurisdição no feito: - usurpa a
competSncia do Tribunal, a quem esU
afeto o conhecimento de toda a matéria
discutida no prooesso: - iinporta em ínversão tumultuária dos atos e fórmulas de
ordem lel!ill no prooesso: - incorre em
error in procedendo com grave prejuízo
à parte que obteve a sentença favorável:descumpre acórdão do Tribunal Regional
que nlo conferiu efeito suspensivo à apelação interposta pela Ré.
22. Ainda que reconhecido a existência
de eventual erro na sentença na falta da
menção duplo grau de /urúdiç4o, quem
dirá sobre esse 'erro' é o Tribunal por ocasilo do julgamento da apelação e nlo o
Juízo a quo se adiantando pasa mandar
suspender a execução de sua própria sentença, com a qual o Juiz cumpre e acaba
o o[l'cio jurisdicional- art. 463, do CPCnfo podendo ser modificada senfo pelos

recursos cabíveis.
23. O ato do Jufzo Reclamado representado pelo Ofício n'? 332/90, de
21.05.90, que manda suspender a execução de sua própria sentença, j6 integralmente cumprida, foi praticado extra-autos, pois a petição avulsa extemporânea
da Ré, buscando esse desidentum, foi
remetida ao Relator da Apelação Cível
Juiz Alves de Uma, e nfo comporta qualquer recurso, passível de correção apenas
através da presente CORREIÇÃO PARCIAL
24. A pretenslo da Ré e a valia do ato
impugnado hfo de ser buscados na apelaçfo, ~o 10mente, poú iz Ré não obteve

cessada no Tribunal Regional, induziu e
conduziu o Juízo a prática de erro que
importa em inverslo tumultuária dos
atos e fórmulas de ordem legal do processo, que para o caiO ll<fo há qualquer provímenro judiciol em nenhum dos rerecurso.
cursos cabl'veis para alcançar o efeito sus19. O ato do Juízo Reclamado repre- pensivo da execuçfo da r. sentença.
sentado pelo Of. 332, de 21.0590 - 25. O ato objeto desta Correição da ladoe 12 - que oonferiu suspensão ã sua vra do Juízo Reclamado -O[leio 332/90,
própria sentença, já integralmente cum- de 21.05. 90 - remetido ao Diretor-Geral
prida, se constitui em wurpaÇifo de com- do DPF, Órgfo da Ré, fez com que este
peténcio do Tribunal, a quem está afeto nd'o s6 suspendesse, como cancelou si et
o conhecimento da apelaça:o interposta in quantum o pagamento dos Delegados
pela Ré, nfo podendo o Juíio a quo pra- de Polícia Federal de carreira referente
ticar qualquer ato tendente a modificar a a este mês de MAI0/90.
matéria objeto da apelação. que na even- 26. QuaJquer retardamento ou cancela.
tual hipótese de existência de erro na de- mento de pagamento ou de vencimentos,
cisão o Tribunal consertará no julgamen- em razfo de ato de expediente ou exto do recurso.
tra-autos, é negativa de caráter alimentar
20. Evidente que o Juízo Reclamado dos venciinentos e saláríos.
esgotou sua jurisdição na medida cautelar 27. Os venciinentos e salários, hoje,
com a · prolação da r. sentença e com a têm natureza nitidamente alimentar e de
apelação interposta ficou toda a matéria subsistência primária do servidor e de
objeto da causa devolvida ao conhecimen- seus familiares, para satisfazer as necessi·
to do Tribunal ad quem.
dades oom habitação, saúde, vestuário e
21. Daí, o Juízo Reclamado nlo podia, alimentação próprias e da família.
oomo de fato nlo pode, praticar qualquer 28. A presente medida correicional visa
ato referente ao processo, ainda que reco- a evitar o dano irreparável dessa natureza
nhecido a exístêncio de eventual erro na que causará ã quase 1.000 (um uúl) Oelesentença - RR 798/82, B. Forense 23/218, l!ildos de Policia Federal em todo o País.
PRISMA EM REVISTA

29. O efeito que se deu ao Ofício
332/90, de 21.0590, [oi o de suspender
a execuç6o de sentença judicio~ j6 devidamente cumprida, que se acha em grau de
apelação e desse Ofícío, a fazer o que nele
esU oontido, decorre dano iireparável e
nfo suportável por quase 1.000 {um mil)
Delegados de Polícia Federal no Pais.
30. A questfo reclama para tanto, seja
deferida LIMINAR para que se suspenda
os efeitos decorrentes do aludido ato
imp1J811ado do Juízo Reclamado, com
fundamento no art. 9'?, da Lei 5.010 de
1966.
31. Nfo se alel!il que o ato representa
abuso de poder, mas error in procedendo,
eis porque o Juízo Reclamado aplicando
a lei oom ínadequação, no momento inoportuno, está lesando direito dos Corrigentes e ínfringindo norma que nf'o permite ao Juiz decidir extra-autos, cujo
conheciinento da apelação foi devolvido
ao Tribunal, o que implicaria usurpação
de competêncla deste.
32. Com a sentença, o Juízo Reclamado, após ter recebida a apelação cumpriu
e acabou o seu ofício jurisdicional e, por
isso, nio podia mais alterar os efeitos
gerados pela r. sentença.
33. Pelo exposto requerem os Corrigentes o seguinte:
a - que seja deferida a liMINAR para sustar os efeitos do aludido
Ofício 332/90, de 21.05.90,
endereçado ao Diretor-Geral do
DPF, pelo Juízo Reclamado,
que está causando a nfo liberação dos vencimentos e o bloqueio dos pagamentos dos salários de quase 1.000 {um mil)
Delegados de Polícia Federal no
País, neste fun de mês, cujos
contra..:heques já foram inclusive distribuídos;
b -que seja julgada prooedente a
presente CORREIÇÃO PARCIAL a fJJD de decretar a nulidade e sem nenhum efeito o
referido ato cometido com error
in procedOildo, até que seja julgada afmal a apelação c.-vel que
se encontra conclusa ao Sr. Juiz
Alves de Uma;
c- que sejam solicitadas as informações de estilo ao digno Juízo
Reclamado;
d -que sejam expedidas as comunicações de praxe ao Juizo Reclamado, bem assim ao Sr. Diretor-Geral do DPF, quanto ao deferimento da liminar e quanto
ao julgamento final da CORREfÇÃO petante o Conselho do Tribunal.
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Nestes Termos
Espe111 Deferimento
Brasrua, 29 de maio de 1990.

VALDEIR MENDES DE MATOS
OAB·DF 764-A
JOÃO JOSÉ CUR Y
OAB·DF 7. 794

O Juiz Corregedor do Tribunal Regio·
na! da 1~ Região. a quem foi dirigido o
pedido de correição parcial. proferiu limi·
ner no rosto de peça e expediu o oficio
abaixo, restabelecendo.se mais uma vez o
pegai11Eilto dos vencimentos antes suspen·

sos.
Senhor Dlretor.(ieral:
Comuruoo a V. Exa. que exarei despa·
cho deferindo llnunar constante nos au·
tos da Correiçfo Parcial n'? 024/90-DF,
em que flauram como requerente NEY
CUNHA E SILVA, representante legal
da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
DEt.a;ADOS DE POUCIA FEDERAL
· ADPF e como requerido o Juízo da
4~ Var1 Federal da Seçfo Judiciária do
Distrito Federal, no seguinte teor:

Achando-te presentes o fumus
bonl juris e, principalmente, o
perkulum in mo,.,, e coruideran·
do u reps dot ans. 2'? e 463 do
C.P.C., het por bem deferir a Jimi.
nar para o fim especificado.
Comuruquem-se na forma re·
querida na letl'l d da inicial e sotici·
tem-se informa\)Oes.

A MM Juíza Federal prestou as informações seguintes, na Corre1ção Parcial.
INFORMAçOES
I. Os fatos namdot pelo requerente

Slo verdadettos.
2. Os fatos Slo os SOJUmtes:
2.1 . Ney Cunha e S.lva, segundo Cor·
rigente, ingressou com medida cautelar
oontra a Unilo Federal (DPF) em Juízo,
a qual coube por distnbuiçfo ao Juízo
Reclamado conhecer, na qual buscou o
Bruma, 30 de maio de 1990.
autor ver reconhecido o seu direito 4
igualdade de vencimentos com as de·
(a)Julz EUCLYDES AGUIAR
No txtrcfc/o da Vice-Ptesidência mais chamadas carreiras jurldicas objeto
e Omegedoria. •·
do Título IV, da Constituiçfo, em face
do disposto no art. 241 c/c art. 135, ten·
Encaminho a V. Exa.,em anexo, cópia do em oonta o prUiclpio isonômico pre·
do tntetto teor da petlçfo inicial meneio· visto no art. 39, f 19, tudo da cana
nada na referida Correlçfo Parcial, pan Magrta.
oonhecanento e provtdéneüs cabívets.
2.2 . A questfo potta em Juízo pelo
Uso do ensejo, par1 apresentar a Autor versa dtteito coletivo de toda a
V. Exa. meus protestos de e lenda estima classe dos Delegados de Policia Federal
o dutint.a wnJ!deraçfo.
de carrettl, o que, pelos moti>Os acima
expostos a Assocllçfo Nacional dos
BrasOia.OF, em 30 de ma10 de 1990.
Delegados do Pollc11 Feder1l . ADPF
requereu a sua admisslo na demanda na
qualidade de litisconsorte ativo unit.úio,
Juiz EUCLYDES REIS AGUIAR
No extrcfc/o da VICE·PRESIDÉNCIA. sendo admilido, a r. sentença lhe alcan·

E CORREGEDORIA.

çou.

CONSÓRCIO

motomaq
-

DO VOLKSFACIL
AUTOMÓVEIS E CAMINHOES
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2.3 · Ocorreu que, processada regularmente a medida cautelar, a r. sentença fi.
nal a jullou procedente, VIl ele consequ~ncll foi determinado ao Órgt"o da Ré
(DPF} o seu pronto cumprimento.
2.4. A Unifo, nfo se conformando,
interpôs o recurso de apelaçfo, sendo que
os autos foram distribufdos no TFR/1 ~
ReCJio em 22.0390, ao Sr Juiz Alves ele
uma, como Apelaçfo Cl•el n~ 90,01.
03366.0.
2.5 • Deferida a limln11 pelo Juiz
Alves ele uma a r. sentença i' cumprida,
pelo Órglo da Ré (DPF}, foi suspensa e
restabelecida afinal com o julgamento
do wr/t, o qual nJo foi conhecido pela
Seçfo do Tn'bunal, fato esse levado a
efeitO ao Órgt"o da Ré (DPF) p1I1 o restabelecunento da r. sentença e cumpnmento da clecisfo do próprio Tribunal
Reponal.
2.6. A Unilo ingressou perante esse
Juizo com petiçfo avulsa, pois, os autos
se encontravam ao conhecimento do Tribunal, dizendo que a r. sentença que foi
recomda "nfo consll"ou a remessa obri·
•tórll" e que, pua tanto. fosse deter·
m111ada "a suspenslo uned1ata da execuçfo provisória, ora em curso, att o trãnsito em julgado da decislo exequenda."
2.7 • Certificado na petiçfo avulsa pe·
la Secretaria que a medida cautelllr já se
encontrava autuada, reaistrada e distribuída ao JuiZ Alves de uma no Tribunal
Res10nal, esse Juízo se bmnou com correçfo a submeter sobredita peliçlo avulsa, ao conhecimento do Relator em
03.05.90.
2.8 • O Juíz.o Reclamado, no dia
21.05.90, expediu o Of. 332/90 ao
Órgt"o da Ré (DPF}, anexando a informaçfo da Secretaria e a peliçfo avulsa,
transm1hndo-lhe que a decislo em causa
estava sujeita i remessa ex~fffcio prevista na l.e1 7.969/89.
Esses slo os fatos. O dlfeito, melhor
dir' Vossa Excelência.
SaUento, apenas, que o oficio remetido ao órgfo (DPF) teve o sentido de informar que a causa estava sujeita ao duplo grau de jurisdiçfo.
BrasfUa, em 31 de maio de 1990.

SELENE MARIA DE ALMEIDA
Jufza Federal da Quarta Vara

A União Federal, nã'o satisfeita com as
constantes derrotlls, Ingressou com l'l!dido de Reconsideração de Lim1nar, junto
ao Corregedor e abaixo reproduzido
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente
do Egrtgio Tribunal Regional Federal

PRISMA EM REVISTA

da Pruneíra Resilo, no Exercfcio da
De posse, l' no Tn'bunal, das UlforrnaCorresedoril.
ções de que a sentença estava aendo executada a unpetrante interpôs writ que
A Unifo Federal, por sua procuradora nlo foi conhecido, e após, no curso da
abaixo assinada, vem A presença de Vossa execuçfo provisória ponderou, verbís:
Excelência
"Os requeridos, por força de sentença da lavra de V. Ex~ proferida
PIDIJt RECONSIDEJtAÇÁO
no dia 10 de _janeíro de 1990, iodo ato que deferiu lmunar em correipram êxito em cautelar na qual
çlo parelll requerida p111 A.uociaçlo
viSavam equiparação salarial com
membros do Minist~rio Público da
dos Delegados da PoUCII Federal - ADPF
e Ney Cunha e Silva na qual visam a cassaUnlfo.
A r. sentença, embora publicada
çfo de despacho exarado na execuçfo
provisória em curso na medida cautelar
em data posterior àquela acima re·
n~ XII - I 049/90 (na origem) e n~
ferida, e na tgide da L 7969/89, na
1ua parte disposiliva nllo consigiiQu
89.00092537 (nessa E&r~~ corte}, em
que slo exeqilentes e executada a Uniro
11 r~mtSltl obrigat6ria, ao contrúio,
Federal, o que faz nos fundamentos das
decerto por lapso, constou sua auto-executoriedade, o que ora está
rallles que passa a expor.
se processando.
DOS FATOS
de se ressaltar que, tal lapso
Ney Cunha e Silva rectuereu medida
passou despercebido tambtm pela
UnlKo F•~eral ao apelllr, assim cocautelar em desfavor da impetrante visando a sua equipuaçfo remuneratória
mo ao impetrar writ contra o rece·
bimento por parte de V. Ex~ da
com aquela afeita aos membros do
apelaçfo tfo-só no efeuo cle.oluMJ.Disttno Público Federal.
hW>, pois sequer COIPtOu deste
No cuno da lide a Asso<:>1çfo dos De·
aspecto, ou seja da apUcaçfo da
legados ele Polícia Federal · ADPF pediu
lei n~ 7.969/89, i.e., Dlcidência
seu 111gresso no feito, na forma de litisconsorte facultativo, o que, sem aud~n
do art. 7~ da L 4.348/64, vale
dizer, remessa obrigatória com
cia da impetrante, foi deferido, e 1 seguír
efeito suspensivo das decisões da
julgada a açfo procedente.
natureza destas que ora se executa.
Note-se que a decisfo foi lavrada em
'Art. 7~ -O recuno voluntúio
lO de janelto de 1990 e antes desta ser
publicada ou de ser ouVIdo o órgfo ele
ou 'ex offício', klterposto ele decidefesa da UniJo, o Juízo determmou, por
sfo concessiva ele mandado ele seofício, a 1med1ata execuçfo do JUipdo.
gurança que importe outo!J& ou
"Encaminho a V. Sa., em anexo,
adiçfo de vencimento ou aUlda recópia da sentença proferida na
classificaçfo funcional, terá efeito
Media Cautelar n~ Xll-1.034 resuspensivo.'
Neste compasso de equívocos, a
querida por NEY CUNHA E SILVA
e pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL
sentença referida, tem sido executada, isto, data múima vênia , contn
DOS DELEGADOS DE POUCIA
FEDERAL contra a UNIÃO FEDElfltm, pois ao alvedt10 das normu
RAL que concluiu por JUlgar proque lhe negam execuçfo 1mediata.
cedente a ação referida, cuja deciSfo deverá ser prontamente cumDO DIREITO
prida.''
Dispõe a Súmula n~ 423,do STF:
O Administrador, de imediato proce'Nio transita em julgado a sendeu i execuçfo do julgado, em que pese
tença por haver omitido o recurso
o disposto na Le1 n~ 7969/89 c/c os
ex offfcio, que se considera interposto ex lqe'.
aru. 5o , 7~ , da L 4348(64 e nos arts.
I~ e 20, da L 5021/66.1! de se ressaltar
Como se Yê, nlo h' que se falu
que d1t0 procedimento foi feito nas
em precluSfo.
Por outro lado, sendo V. Ex~ reif~rias legais e sem prtvio aviso ao órgão
de defesa da impetrante.
tora da execuçfo provisória U!Je
que determine a imediata sustação
A Unilo foi intimada do declsum íá
da execuçfo, pois a sentença que
nos meados de fevereiro quando entfo
ora se executa enc:ontrHe acobertaapelou (embora nfo tenha consignado
da por efeito suspenstvo ínsito à reque a sentença era inexeqüível~ Todavia,
messa oficial que, embora nfo te·
quo" tambim restou sílente
o Juízo
nha restado consignada, existe.
quanto ao fato da suspenSIVIdade, optando, certo que por equívoco, por receber
'Submetida a sentença, pelo
a apelaçfo,tlo-66, no efeito devolutivo.
Juiz, ao duplo grau de jurisdiçfo,

e
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sao ineficazes os atos tendentes a
Assim, submeto a deciSio ao dusua liquidação antes do pronunciaplo grau de jurisdição."
mento no Tribunal. (TFR-6~ TurDeste despacho é que os litisconsortes
ma, Ag. 46.666-PR, rei. Min. Eduar- necessários (Ney Cunha e Silva e ADPF)
do Ribeiro, j. 18.9.85, deram entraram com correiçao parcial que obteprovimento, v.u., DJU 17.10.85, ve a seguinte liminar, verbis:
p.l8.833,1a Co!. em.).'
"A. R.
'O Tribunal, ao apreciar a apeAchando-se presentes o fumus
lação, poderá de ofício reexaminar
boni juris e, principalmente, o per~
a sentença, nos casos do art. 475,
cu/um in mora, e considerando as
independentemente de remessa exregras dos arts. 29 e 463 do C.P. C.,
pressa do magistrado de primeira
hei por bem deferir a liminar para
o ftm especificado.
instância (STJ-1a Seção,AR 31-MG,
rel. Min. Vicente Cemicchiaro, j.
Comuniquem~ na fo'!IIa reque26.9 .88, julgaram improcedente a
rida na letra d da inicial e soliciação, v.u., DJU 23.10.89,p.l6.186,
tem-se informa~s.
I~ Co!. em.).'
Pelo exposto, pede e espera areBrasffia, 30 de maío de 1990.
querente determine V. Ex~ a suspensao imediata da execução provi(a)Juiz EUCLYDES AGUIAR
sória, ora em curso, até o trânsito
No exerdckJ da Vice-1'1-esidêncil e
em julgado da decislo exeqüenda,
Ccmgedoril."
cassando-se todos os atos tomados
att o presente momento."
Nesta petiçl!o a ilustrada Juíza da exeDa liminar acima é que se pede reconcução provisória exarou o seguinte despa- sideração.
Por derradeiro, é de se dizer que todos
cho:
"Junte-se. A Unilo tem razlo. os Delegados de Polícia Federal vêm receA lei 7.969/89 previu a remessa bendo proventos diferentes daqueles preex-cfffciO das decisões como a vistos em Lei com base em decis!o inexesub-judice.
qüível, pois o despacho ora sustado pelo

dec/sum acima, que ora se impugna era o
único diQue a evitar execução provisória
üega/.

DO CABIMENTO DO PEDIDO
Sendo a liminar provimento temporário sujeito a revogaçlo a qualquer tempo,
a Unifo vem expor suas razões afun de
sensibilizar o Juízo dos fatos e do direito
que nil'o estio expostos no pedido correicional.
Por outro lado, a Unilo é parte legítima, pois visandQ o despacho a suspender
ato que assegurava a inexeqüibilidade de
sentença inexeqüível, e que, por equívo-

co, estava sendo executada, o seu acata·
mento causará dano irreparável à impetrante, eis que, passará a fluir contra esta
execução forçada incabível e que tem reflexos e alcance nos cofres públicos;
além do que se a parte exeqüente na'o lograr êxito em sua pr6tensil'o final as verbas
dispendidas em ratfO daquela, poderio
nro mais retornar aos, cofres públicos.
Da leitura dos fatos, se observa que estava em trânsito pela Quarta Vara da Seçlo Judiciária de Brasl1ia, execução provisória de sentença proferida em medida
cuatelàr tomada contra a Unifo por servidores que pleiteavam equiparação de
vencimentos.

A Vdeoimagem Comunicaçoes Ltda. foi a produtora responsável peb
versoo para Fbrtuguês do video Educativo "Mantenha seus filhos livres
das Drogas e do Ák:::ool". Este trabalho será exibido em tcx:lo o Fbís,
ensinando aos pais como lidar com o problema na fase onde os
jovens ainda demonstram receptividade à orientação paterna.
Comunicação dirigida de aija qualidade, a seNiço da oomunidode.

videoirnagem"
Vldeomogem comuniCações ltdo
ruo cônego eugêno leite 1089
05414 S00 p:)UIO (011) 8142877
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DOMtRITO
A sentença que estaYll sendo executa·
da provisorUimente fôra proferida em lO
de janeiro de 1990, portanto, além de
nlo ser exequlvel provisoriamente por
força do art. 475, I, do CPC, o era tam·
~m pelo dlSposto na Le1 n<> 7969/89,
Le1 n\> 4.384/64 e Lei n<> 5.021/66. Se·
nifo vejamos:
"Contra essa sentença cabe, em
regra, apelaçlo sem efeito suspen·
SIVO (art 520, 2~ parte, nO IV),
cujo processamento nenhuma pe·
culiaridade oferece; no entanto,
se concedida a providéncia caule·
lar (quando cabível) contra a
Unifo, o Estado ou o "1un1cip10, a
sentença Oca obrigatonamente su.JOita ao duplo grau de JUrisdiçfo e
n:ro produz efeitos enquanto nifo
confumada pelo tribunal (art. 475,
n<> U), com ressalva do diSprnto
no art. 1° e seus par,arafos da Le1
n<> 6.825, de 22.9.19110." (UNOVO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, loS<! Carlos Barbosa Morei·
ra, ForenJC, 1983, 5~ ed1çfo, pag.
428)
As deCJJOes proferidas em medidas
cautelares tomadas contra a Un1fo só
produzem efeito após sua confirmaç!o
pelo Tribunal "ad q~m", exceto aque·
las que por força da Le1 nO 6.825/80
estio sujeitas ao óbice da alçada e não
versem sobre mattna coostituCIOnal.
Dispõe a Lei n\> 7 .969, de 22 de
dezembro de 1989 (que aprovou a Medido Provisória n<> 118), verbis:
"Art. 10 . Aplica« b medidas
coutelares previstas nos artigos
796 a 81 O do Cód1go de Processo
Civil o disposto nos artigos 5\> e
seu parágrafo único e 79 da Lei
nC>4.348,de 16dejunhodel964."
Eis a fntep dos arts. 5<>. seu parápfo llnico e 79 da Lei n9 4.348 de 26 de
junho de 1964:
ParágJafo llnico. Os mandados
de segurança a que se refere este
artigo serfo executados depois de
transitada em julgado a respectiva
sentença."
"Art. 7C> · O recurso voluntário
ou "ex offfcio", interposto de de·
ciSfo concessiva de mandado de
segurança que importe outorga ou
adiçlo de vencimento ou amda reclassiOcaçlo funcional, terá efeito
suspensivo."
Paro disciplinar a execuçlo du senten·
ças nas condições acima refendas foi edi·
ta da a Le1 nC> 5 021, de 9 de JUnho de
1966.
PRISMA EM REVISTA

O 11. MiniStro Alfredo Buzaid comenta
o assunto, verbrs:
"Se o pedido tiver por escopo re·
reclass.iOcaçlo ou equlparaç:ro de
servidor pllblico ou a concessto de
aumento ou ..tensro de vantagens
(Lei n<> 4.348/64, an. SC)), bem CO·
mo o pagamento de atrasados, a
aç:ro de mandado de segurança
s..rá condenatória. procedendo«
a execuçlo na forma preV1Sta na
Le1 n9 5.021/66, arts. 19 e 2<> ."
(DO MANDADO DE SEGURANÇA · Ed. Saraiva · Vol. I · 1989 ·
pág. 272)
Neste ponto, t de se ressaltar que a
l..e1 n° 1.969t89, ao determinar a aplicaçlo dOS Citados artS. 5<), parágrafo OniCO
e 7<> da Lei nC> 4.348/64 às med1das cau·
telares em situações similares aos mandados de segurança. sujeitou a execução
de suas s..ntenças (concessivas de aumento de vencimentos) ao processo e$tatu(do
na Lei n~ 5.021/66.
Por outro lado, se tal n!o foiSe procedente, o fato de a Lei ter consigrlado que
só ~ execuçlo defmitiva das decisões
coutelares, sujeitou esta ao deVIdO processo kgal das execuções comuns oontra a
Fazenda Pública, ou seja, que se proce·
desse, no mínimo, com respeito ao estitufdo no art. 100, da CF de 1988.
"O leplador era livre para dispor sobre os reqUISitos da pellçlo
micial, mformações da autoridade
coatora, sentença que concede ou
denega a segurança, recursos cabí·
veis e os efeitos em que são recebidos, bem oomo estabelecer as
normas ~abre a execuçlo da sentença, especialmente no que concerne à reclass!Ocação de servidores púbUcos e aumento ou concess:ro de vantagens. Ao determi·
nar q~ a Jentença conceSSIVa da
segurança, a este respeito, nlo pode
ser executada senro após o seu
trinsito em julgado nro ofendeu
o princípio constitucional que
protege dlre1to líquido e certo;
apenas condiciOnou a sua execu·
çlo à COISI julgada, que tamMm
é princípiO constituciOnal (an.
5C> , XXXV I), pois a regra geral
consagrada no Código de Proce!30
Civil é que só a sentença tranSitada
em julgado é que constitUi execuçlo defm111va; a qualquer outra
só permlte a execuçlo provis6ria
(CPC, art. 587) porque o recurso
é recebido só no efeito devolutivo;
caso em que a execuçlo oorre por
conta e responSibilidade do credor,
Ocando sem efeito se for a decisfo

reformada (CPC, an. 588). Esta
mattria é inquestionavebnente objeto de lei ordlndria, seja o Código
de Processo Civil, seja lei extravagante. Aliis, nlo é função do Poder
Judiciário reclassiOcar ou equiparar servidores pObticos ou oonceder
aumento ou extensão de vantagens_
~ mlssão do Poder Executivo e do
Poder l..e815latlvo, ni'o havendo no
SlStema constitUcional nenhum preceitO que atnbua tal miSter ao Po·
der Judiciário." (DO MANDADO
DE SEGURANÇA · Prof. Alfredo
Buzaid - vol. I . Ed. Saraiva · pág.
266)
Ora, em sendo mexequível proYISOria·
mente a sentença, a execução em curso na
Quarta Vara era de todo irregular, além
do que podia e deveria ser paralisada, até
de offcio, sob pena de incidir na es~cie
as penas da execuçlo temerária, além do
que esta não ressalva a responsab1tidade
por perdas e danos advindas desta (art.
588, I, 11! c/c art. 811, do CPC).
Deste modo, se hli algo irregular desde
o mlcto é a execuçlo provisóna que o
despacho atacodo ressuscnou.
Ora, a Unilo duigJu entro petiçlo ao
Juizo da execução provisória alertando
este de que a mesma deveria ser paralisa·
da. Obs..rve~ que aquele estava de posse
da juri>diçlo plena, pois reitor da execu·
çto. Contudo, as irregularidades sro tan·
tas que mexistia os autos complementares
de que fala os am. 589 e 590 do CPC;
da!, deferido o pedido foi a petiçlo endereçada ao Tribunal para posterior juntada na apelaçfo.
O procedimento acima descnto é ••li·
do, pois inexistindo autos suplementares
a petlçlo nro pode rUI restar avulsa.
Em conclusão,tem-se que:
a) havia em curso incomportllvel exe·
cuçlo provisória de sentença com sraves
preJufzos ao eráno;
b) o Jufzo da execução provisórUI aca.
tando pedido da impetrante suspendeu o
curso da execuçlo;
c) por força da hmmar atacada a exe·
cuçlo prossegue viokntando as norma.
acima citadas.
Pelo exposto, pede e espera a Unilo
Federal reconsidere Vossa Exce~ncia o
despacho exarado na corre1çlo parcial
c1tada, a fun de que suste a linunar exarada até julgamento Onal daquela.
Bras rua, 07 de junho de 1990
MARIA EliANE MENEZES
DEFAIUAS
Procu10dora dii Rtpública

cislo, inclusive quanto a atrasados,
A União Federal então, por incrível
que po~ parecer, usa de todos os artif ratt futal declsl'o.
cios verbais junto ao Corregedor em exerComun1que-se.
cíciO, ao ponto de convencê-lo a reformar
parcialmente a L•m•nar concedida por ele
BSB, 19.0690.
antenormente e em consequGncia mais
ume vel os vencimentos da Classe foram
(a)EUCLYDES REIS AGUIAR".
suspensos, conforme determ1nado pelo
Uso do enseJO para renovar a V. Ex!'
oficio a segw, ao Diretor-Geral do OPF. meus protestos de consideraÇ(o e apreço.
Senhor Diretor Geral,
Comunico a V. Ex~ , para os devidos
fms e providéncias cabíveis, que, nesta data, nos autos da Correiçfo Parcial n9
024/90-DF, requerida pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS DELEGADOS DE
POÚCIA FEDERAL contra ato da MM~
JUIZA FEDERAL DA 43 VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL. eJWel despacho, cujo inteiro
teor abaixo reproduzo·
"O defenmento da liminar funfouc no perlt:ulum ur mora, tendo em vuta a possibilidade de os
requerentes ficarem vedados do
receb1mento dos vencimentos, de
natureza emmentemente alimentar.
Ocorre que, a sustaçfo do pagamento dos acréscimos, até a decisfo
fmal, nenhum prejuízo acarretará
aos postulantes.
Assim, defiro, em parte, o requerido a fls. 109/118, reconsiderando,
parcialmente, o despacho de fls. 02,
exonerar a requerida do pagamento
dos acrtscunos reconhecidos na de·

EUCLYDES REJS AGUIAR
Vice-Pr~sldente e Corregedor em

exercfcío

Os patronos, incensáveis. peticionaram
mais uma vez ao Sr. Juiz Corregedor, esclarecendo por escrito, algumas situações
que foram apresentadas e levantadas pela
União Federal a que podemos melhor
observar na Pet•çfo a segu~
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POÚCIA FEDERAl ADPF e NEY CUNHA E SI LVA, por seu
advogado, com o ~spello e acatamento
devidos, vem i presença de V. Ex~, tendo
, expor
em conta o r. despacho de fls.
e ao final ~querer o seguinte:
A liminar deferida na oorreiçfo parcial
referida teve por escopo o art. 21? e art.
463 do CPC, em face de ato proferido
pelo J uízo reclamado em peliçfo avulsa
promovida pela Unifo Federal, causador
de dano Iminente e ltrepar,vel, em face
do etTOr in procedtndo.
2 _ A Unilo Federal, via de seu repre-

sentante, requereu ao eminente Juiz no
exerclcio da Corre&edorla que fosse reconsiderada a Umínar deferida, alegando
matéria de duello espectficamente objetada na Apelaçlo Cível de que é relator
o Juiz Al'oes de Lima.
3.
~ lament,vel a colocaçlo desse argumento na pruente correiçlo, na qual,
nfo comporta o exame dessa matéria,
mas conduziu o eminente Corregedor
em exercCcio a reconsjderar em parte a
liminar deferida, fugindo a finalidade precípua da correiÇ(o.
4.
Bem e com muita precisao o emi·
nente Corregedor em exercício proferiu
a decilfo liminar fundado no art. 29 do
CPC, no sentido de que nenhum Juiz deve
prestar tutela jurisdicional senlo quando
regularmente o interessado requerer e,no
caso, fora dos autos p110cipa1S, os quais,
nfo estavam submet1dos ao conhe<:irnento
do Juizo reclamado, a Unlfo Federal pretendtu swtar a execuçfO da sentença e

vem, alndo, na pellçlo de reconsideraçiO
insistu em eventual lupótese de "llutos
complementares".
S.
ll utolvid,vel o reconhecimento de
toda mat6ua posta na correiçfo pelo
Juízo reclamado, como se v6 nas suas in·
formações de Os.
6.
As claras, tamb6m, a UniJ:o Federal
reconhece toda a mattrla fática de que
retrata a corrciçlo parcial.
7.
Os Corri&entes tratam a questio
com mu1ta clareza a ponto de, neste pedido, anexar declaraçlo do Departamento
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de PoUcia Federal, que demonstra a re·
muneraç:fo recebida pelos Delepdos de
Policia Federal correspondente a do Mí·
nl.sttrio Público, acentuando que recebem
essa remuneraç:fO desde janeuo de 1990,
data em que fOI dado cumprunento a sen·
tença de 1\' pu.
8. Na anilise detida dos autos correi·
clonal.s se vislumbrará às claras a retidfo
da postura dos corri@entes na busca do
dueito que lhes sfo conferidos pelo art.
241 da Conshtu1ç:fo. cuja prestou e retidlo e$peram os oorrigentes SCJ&m dadas
pela União Federal.
9. Pelo exposto. requerem os corri~n tes o seguuHe :
a) que do exame detido dos autos e
do documento anexo, que seja
restabelecido a liminar deferida;
b) se faz necessária a l1minar defe·
rida , diante do que resultará
ptriculum in mora. pois, acane·
tar~ cesuçfo do pagamento dos
Delegados de Polloa ~ederaJ
deste mh;
c) que seja provida a correiçl'o,
reiterando os termos postos
na in1cial.
Nestes termos pede defeumento.
Brasf'Ua, 22 de junho de 1990.

JOÃO JOSÉ CUR Y
OAB/DF 7794

Assim, no último dia 29 de junho, o
Ex mo. Sr. Juiz Corregedor leva a Correição Parcial a julgamento e cuja decisão
foi unânime em favor da ADPF, tornando então sem efe1t0 a~uele despacho exarado pelo Juizo da 4. Vara Federal na
Pet1ção Avulsa da União.
A segu~, mostramos o Relatório e
Voto do Sr. COrregedor.
RELATÓRIO

O EXM\' SR. DR. JOSI! ANSELMO
DE FIGUEIREDO SANTIAGO, JUIZ
VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA I~ REGIÃO:
Trata-se de pedido de oorre1çfo parcial
formulado pela Associaç:fo Nacional dos
Delegados de Policia Federal • ADPF e
por Ney Cunha e Silva, contra decisfo
da MM~ Jufz.a Titular da 4~ Vara da Seçfo JudicDna do Distrito Federal, relati·
va aos •utos da medida cautelar XII n\'
1.034/89, que se enoontra em face recur·
sal.
Alepm os supticantn, em síntese, o
aepinte:
a) que Ney Cunha e Silva llllfessou
com medida cautelu contra a Unilo Fe·
PRISMA EM REVISTA

dera!, na qual buscou o autor ver reoo· cisfo ao duplo pu de junsdiÇfo;
nhecido o direito l i@ualdade de vencij) que, em face do efeito suspensivo
mentos com as demais carreiras jurfdi· conferido pela autoridade monocrática
cu objeto do tftulo IV da Constituiçfo (offclo supra), o Diretor Geral do DPF
Federal, em face do disposto no art. 241 determinou o cmcelamento do pap.
c(e ut. 135, tendo em conta o pMcfpio mento de todos os Delepdos de Po((cía
bonõmico preVIsto no art. 39, § 1\', do Federal de carreira;
k) que a determinaçl'o oriunda do Juf·
referido diploma constitucional;
b) que a AssociaçA'o Nacional dos zo a quo configura patente error In pro·
Delegados de Polícia Federal . ADPF udtndo e importa em totalin•en6o turequereu sua admiSSfo na demanda 11Wiru4ria dos atos e fórmulas de ordem
na qualidade de btlsconsorte atiVO uni· lepl do proceSJo, haja vista que o ato do
Urio, sendo admitido a r. sentença lhe Jufzo reclamado, conferindo suspensfo
alcançou;
à sua própria sentença, já integralmente
c) que, proceuada regularmente a me· cumprida, se constitui em usurpaçl'o de
cllda cautelar, a v. sentença tmal a julgou compettncia do Tribunal, a quem esU
procedente, tendo tido ordenado ao Ór· afeto o oonhecunento da apelaÇfo ln·
gfo da Ré (DPF) o seu pronto cumpri- terposta pela Ré, nlo podendo a autorimento;
da de monocrática praticar qualquer ato
d) que a Unlfo Federal, irresignada tendente a modificar a matéria objeto
com o decisório monocrátioo, interpôs da apelaçA'o, que, na eventual lúpótese
apelaÇfo para esta Colenda Corte de de existtncia de erro na decisfo, o Jufzo
Just1ça Reponal, tendo sido distnbuído ad qutm consertan no JUlgamento do re·
o recuno em rel'eréncia ao Exm0 Sr. Juiz ferido recurso;
Alves de Uma (Proc. n\' 90.01.03366-0);
l) que, em suma. o Ju(zo Reclamado
e) que, após a dl.stribuiÇfo e autuaçl'o nlo podia, como de fato ntro pode, ptall·
da apelaçA'o, a Ré, ntro se conformando. car qualquer ato referente ao processo,
oom o cumprimento da sentença pelo linda que reconhecido a existénoa de
seu Órgfo (DPF), unpetrou mmdado eventual erro na sentença, porque:· esgo·
de segurança em 28.0390, pedindo fos- tou e cumpriu a sua JUrisdiçfo no fe1t0; ·
se dada a liminar para emprestar efeito usurpa a oompetência do Tribunal Regio·
suspensivo à apelaçro interposta.
nal federal da l~ Regllo; ·importa em
f) que, após o deferimento da Umi- inversfo tumultuúia dos atos e fórmulas
nar pelo eminente Juiz Alves de Lima, de ordem lepl do processo;· mcorre em
a Co lenda Pnmeua Seçl'o do TRF · I~ tn'Or In procetkndo com grave preJufzo
Regjfo, ao apreciar o mandamus supra- à parte que obteve a sentença favor,vel; •
mencionado, por unanimidade, nlo CO· descumpre acórdfo do TRF · I~ Reglfo
nheceu da impetraçl'o, em 23.0490, que nfo conferiu efeito suspensivo l apefato esse levado a efe1to ao órglo da Ré laçfo.
(DPF) para o restabelecimento da r. aen·
Ao apreciar o presente pedido oorrei·
tença e cumpnmento da decisfo do pró· c10nal, o eminente Juiz Euclydes Aguiar,
prio Tribunal;
no exercício da Vice-Presidencia e Corre··
g) que a ré, ainda inconformada, in· gedoria desta Corte de Justiça Regional,
sressou perante o Juízo Reclamado com solicitou u informaçOes de estilo e oon·
pellçi'O avuba, ooticitmdo que fosse cedeu a liminar requerida.
conSignada a remessa obnaatóna na sen·
"A. e R.
tença a quo, bem como fosse determinaAchando-se presentes o fumus
da a SU$ptnslo imediata da execuç:fo pro·
lxml jures e, principabnente, o per/·
visória att o trin.!lto em julpdo da deci·
cu/um Úl rWJra, e oonsiderando as
sao exequenda,
regras dos uts. ~ e 463 do C.P.C.,
h) que, cerllficado na pet1ç1'0 avuba
hei por bem tkf6; a limklar para o
tun especificado.
pela secretaria a autuaçfo, o registro e a
distribuiçfo do feito nesta Corte de JusComuniquem-se na forma requetiça Regional, o Ju(zo Reclamado se li·
rlda na letra d da úticial e solicimitou a submeter oobredita pttiç<fo llltU/·
tem-se informaçOes." (Os. 02)
saao conhecimento do Relator;
Às fls. 105/107, a~ Jufz.a Federal
i) que, em 21.05.90, a MM~ Jufu da 4~ Yllrl/Df prestou suasinforrnaçlies,
Federal da 4~ Vua/DF, surpreendente· acrescentando, apenas, que o offcio reme·
mente, expediu o offcio n\' 332/90 ao tido ao Órglo (DPF) teve o sentido de
Órglo da Rt, anexmdo a informaçfo da informar que a causa estava sujeita ao
Secretaria, a petlç:fO avulsa e transmHin· duplo pu de jurisdiÇ(o.
do-lhe que a deCISIO em causa estava SU·
Em li de Junho do corrente ano, a
jOita a remessa ex-ofTfcio previSta na lei Unilo Federal formulou pec!Jdo de re7.969/89 e que, por isso, submetia a de· conslderaçl'o do ato que deferiu a Uminar
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de fls. 02, tendo o ExmC? Sr. Juiz Euclydes A,ular, no Exercício da Vice·PreSi·
dência e Correaedocla/TRF • I~ Regilo,
proferido a resuinte decislo:
"O defenmento da linUnar fundou-te no p,-lcutlm in mom, tendo
em viSta a possabilidade de os roque·
rentes ficarem vedados do recebi·
mtnto doe vencimentos, de natureza eaM!entemente alimentar.
Ocorre que, a sustaçfo do plq!a·
mento dos acr~scimos, a~ a deci·
sfo final, nenhum prejuízo acarre·
tará aos postulantes.
Assim, defiro, em parte, o requerido a Os. 109/118, reconsiderando,
parcialmente, o despacho de fls. 2,
exonerar a requerida do pllgamento
dos acr~sclmos reconhecidos na de·
cisfo, inclusive quanto a atrasados,
at~ final decislo." (Os. 119).
Às Os. 125/130, a Associaçio Nacional
dos Delepdoc de Policia Federal · ADPF
c Ney Cunha c Sllva sollcatam o resubelc·
cimento da hnunar anteriormente deferi·
da, esclarecendo ainda que: • o petitório
da Unilo Federal de fls. 109/118 limi·
tou~ a discutir mat6ria de direito eS(>C·
cificamente objetada na Apelação Cível,
de que~ reiator o Juiz Alves de Uma; que
a matéria levantada peia digníssirna Pro·
curadora da República nro pode ser apreciada na esfera da Correiçfo Parcial, pois
esta nfo ~ suce&eo de recurso.
~o relatório.

VOTO

tida por erros, desrespeito e

lnve~

tu·

O EXMO. SR. DR. JOS~ ANSELMO multuirias de atos e forma lepl dos pro-

DE FIGUEIREDO SANTIAGO, JUIZ cessos. Contudo, nfo re pode apreclar,na
VICE·PRES!OENTE E CORREGEDOR medida eleita, questC!ea que nfo se enqua·
00 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAl dram nu aç6es de proc:edimento.
DA I~ REGIÃO'
Com efeito 111 auu deve ser analisado
Nos termos re&imentais {art. 23, li, do apenas, neste pedido corretcional, o desRI·TRF·I~ RegiiO), a correlç6o destina~ pacho da WM~ Juíza Reclamada, proferia corrisir erros ou omlssOes, verificados do na petiçlo avulsa relativa aos autos da
em alguma Seçlo Judiciária ou Juizo, medida cautelar nC? 1.034/89, que foi vaprejudiciais à distribuiçfo da Justiça, à zado nos seguintes termos:
disciplina e o prestígio da Justiça Fede"Junte-te. A Unllo tem razfo. A
ral. Por meio da corrciçlo parcial emenLei 7.969/89 previu a remessa
dam-se error In procedendo, 1busos que
ex-offíclo das declsl)es como a
importem lnvcrslo tumultuárlll dos atos
sub1udioe. AJsim, submeto a deci·
e fórmulas da ordem lesai do processo,
slo ao duplo pu de jurisdição.
Subam. lntlme40 ."
quando para o caso nro haja recurso.
de analisar o decisório supra,~
Antes
Neue sentido, o festejado Jurista
oportuno
esclarecer que, após a prolação
FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FlUIO, em aua obra ''Pr,tica de Proces- da sentença Canal, a MM~ Juíza Federal da
so Penal", Ed. Jalovl • 8~ ediçlo, ponti· 4~ Vara/OF, oomunJoou ao Diretor-Geral
do Departamento Federal, atra1'és do
fica:
ofício n° 03/90 • (~. S7), que a dedslo
u A correlçlo parcial nlo ~ memonocnlica deveria .er prontamente
dida para combater mor ;. fudi· cumprida.
cando, e !WII aqueles despachos de
Dessa maneira, est(O patenteados dois
Juízes que, por erro ou abuso, se
comandos
judiciais, oriundos da mesma
constituem em lnvcrslo tumultuáautoridade:
um, que determinou o cum·
ria do processo, vale dizer error in
primento
imediato
da sentença (fls. 57)
proel'dendo" {pás. 472).
e outro, que, reconhecendo a proce~n
Portanto, 6 da essência da correiçlo as cia das assertivas da Unllo Federal(remes·
medidas tendentes a restaurar a regulari· sa obrigatória do feito e suspenslo imedade da marcha processual se comprome- diata da execuçfo provisória da sentença

mutual apetrim
Crédito Imobiliário S.A.
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ORGAOS ELETRONICOS. MICROFONES, GUITARRAS E
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DE BOLSO ECAMARAS FOTOGRAFICAS.
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O 8.1merindus é feito de

serve para <l••r um atendimento

colocar os negócoos do cliente em

computadorc...,, tenninais de caixa,

maí:. humano .to cheme. Porque

primetrO lug;~r. 1'-'>0 é feoto por gen-

tennínaí:. de cheme, caoxas auto-

máqUinas nlo resol' em proble-

te. Gen((• que faz o Bamerindus.

rnállcas, sostema de transmissão de

mas, olho no olho Nem têm soft-

Pra gente que faz a doferença

dados via satélite e uma porção de

ware capaz de nmecipar tendên-

outros bits e chips importantes.

cias, orientar com precisào e en-

Mas toda essa tecnologia

centrar soluções pioneiras para

B~~!~!~.~~

atA! o trtnsito em julgado da decislo exequenda (fls. 85/86), endereçou ao Departamento de Polfc:ia Fedral o offcio n'?
332/90 (fls. 90).
Loao. deve ser apreciada a pertinência
da seaunda determinaçlo judicial, considerando o momento de sua expedlçlo
bem como a fase em que se encontra o
processo em tela.
Com a pubticaçfo da sentença de mirito, o Jua cumpre e acaba o off cio jurisdlctonal, n~ podendo ser modificado o de·
cisório senro pelos recursos cabfveis
(art. 463 do CPC).
I! verdade que as inexatidOes materiais,
bem como as omissOes, dúvidas, contradiÇ(Ies e obscwidades do dtclsum podem
ser oorriJidas por intermédiO dos embar·
aos declaratórios, ou até mesmo de ofício, em alcumas hipóteses.
Entretanto, estando os autos sob apre·
ciaçlo do Juízo ad quem, impossível
qualquer alteraçfo oriunda do Juízo

de erro na decislo monoaitica, sua correçiO somente poderá ser feita pelo Juízo
ad quem, pois o Juízo de primeiro arau
esaotou e cumpriu sua jurisdiÇfo no feito.
Havendo interferência, nesse sentido,
do Ju!zD 11 quo, patenteado está o trror in
procedendo, retificável auavés da correiÇfo parcial, na medida em que o ato praticado ensejo inversro tumultuiria dos
atos e fórmulas da ordem lesai do prooesso.

Quanto ls questões processuaiS, levantadas pela Unilo Federal, h fls. 109/118,
deverro ser desatadas pela Colenda Segunda Turma, desta Corte de Justiça,
respons4vel pelo julgamento da apelaçfo mterposta, pois a cone1Ç10 parcial
nfo é sucedineo de recurso, nem tio
poU<O v1slumbra mor in }ud~ct~ndo.
Nestas condições, oonheço do presente pedido correicional, julgando-o
procedente, a llm de ser declarada sem
nenhum efeito a manifestaçlo de fls.
11 quo, pois este nlo 111ai.s pae)ide o feito~ 8S - consubstanCIIda no documento
devendo, em oonsequência. limitar-se ao de fls. 90 - pelos motivos e fundamentos
cumprunento dos conandos onundos do acima desenvolvidos.
órafo coletpado.
I! oomo voto.
Assun, os incidenteS, as d~vidas e as
mconformaçOes das partes mteresudas,
Em consequência deste ato, o Sr.
relativas ao processo, devem ser resolvi- Presidente do TRF/1~ Reg1ão expede o
dos pelo Relator do recurso interposto, oficiO abaixo, dando o resultado definitique preside o feito, a partir da distribui- vo da correição parcial e assim restabeleÇfo.
ce-se mais uma vez o pagamento dos venI! mooncebível a partlcipaçlo do Juf- cimentos da Classe .
zo monocrilico ooncorrutantemente com
a do Relator do recurso tnterposto, pois
Senhor Diretor-Geral:
a conduÇfo do processo somente pode
Comunico a V. S~ que o Tnbunal, em
ser exercida por um dos dois. E, se assim Sesslo Plenária realizada nesta data, ao
nfo fosso, o princfpio da hierarquia en- apreciar o Processo n'? 024/90 • CORREI·
tre os óraros do Poder Judlciirio seria ÇÃO PARCIAL em que slo partes: Asso·
completamente desrespeitado e anulado. ciaçfo Nacional dos Delegados de Policia
Aceitar como correto o procedimento Federal e a MM. Juíza Federal da 4~ Vara
da autoridade monoc;rjtJca (fls. 90), seria da Seçlo Judiciária do Dutrllo Federal,
tnverter a ordem jwídioo-processual.
foi proferida a segwnte decislo:
"O Tribunal, por unan~tnidade,
Dessa maneira, o Jufzo Reclanado
apUcou a lei com inadequaçfo, em moconheceu do pedido correiciOnal,
mento inportuno e em deuespeito ao
juJaando-o procedente, a fim de ser
princípio da hierarquia, que deve nortear
declarada sem nenhum efeito a maa atividade judicante.
nlfestaçlo da MM. Juíza, consubsAlém do mais, é extrenamente peritanciada no Ofício n'? 332/90, peaosa qualquer detemunaçfÕ judicial fora
los motivos e fundamentos lançados autos, pois, como se sabe, o juiz deve
dos no voto do Relator".
dectdlt com base nos fatos, provas e docuOuUOSSitO, anexo ao presente, para seu
mentos constantes do processo. Aplicável, melhor conhecimento, oópia do oficio
nesse sentido, o conhecido adipo foren- acima refendo.
se: "o que nfo está nos autos, nro está no
Valho-me do ensejo para renovar a
mundo".
v. s~ os protestos de apreço e consideraPortanto, é evidente que o Juízo Re- Çfo.
clamado esaotou sua jurisdlçlo, na medida cautelar, com a prolaçfo da r. sentenVIEIRA DA SILVA
ça. E com a apelaçlo mterposta ficou toJua-lttsidtnte
da a matl!r11, objeto da causa, deYOivida
ao conhectrnento do Tnbunal.
Com isto, vale dizer aue a decisão
Com efeito, na lúpótese de eXJstencia monocrática do Juizo de 19 grau- MediPRISMA EM REVISTA

da Cautelar nC? Xll-1034/89, mantém o
pagamento dos wncimentos, apesar dos
incidentes e protestos por parte da União,
conforme fo i posslvel verificar-se nos relatos aqui apresentados.
Quanto à Ação Principal, os autos encontram-se co ncluoos ao Juizo da 4~ Vara
Federal, para exarar sentença de 1C? grau.
No que se refere â Apelação CIOJel, da
Med1da Cautela r, em que é Relator o Juiz
Alves de L1ma, a mesma encontra-se a ele
conclusa e aguardando julgamento.
~ bom ressaltar que os patronos peticionaram ao Relator, quanto à Súmula nC?
246, do ent§o Tribunal Federal de Recursos - TFR. o que se pode constata r a seguir
Excelentfssuno Senhor Juiz Allles de Lima do Tnbunal Regional Federal da I~
Regi lo
Ref.: AC 90.0103366-0.I)F
NEY CUNHA E SILVA e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS
DE POlÍCIA FEDERAL- ADPF, com o
respeito e acatamento devidos, vem l
presença de V. Exa. dizer e a fmal requerer o seguinte.
No cuo em exame, trata« de apelação interposta pela Unilo Federal em Medida Cautelar intentada pelos requerentes.
2. Verifica« da inicial que o valor da
causa n~ foi impugnado pela Unlfo Federal e o •~ •olor ntlO rem a/çtlda ~=

sal.

3. Incide no caso o disposto na Lei
6.825/80, art. 4'?, devendo-61>, portanto,
ser negado o Sl'guimento à apelaç6o interposta, para que o MM. Juil. a quo conheça
da mesma oomo embargos infnnaentes, u
rempat/Vos.
4.
Ante o exposto, requerem l V. Exa.
seja neaado seguimento l apelaçfo, na
forma do art. 90, § 1!!' da ui Cbmplemenrar n? 35/ 79 combinado com o art.
38, § I'?, inciso 11, do Regimento Interno
do Tribunal.
Nestes Termos
Espera Deferimento.
Brasília -DF, 04 de maio de 1990.
JOÃO JOSÉ CUR Y
OAB/DF 7794

Assim, depois de tudo o que aqui falamos e mostramos, resta-nos apenas
aguardar a decisão da Apelação CfOJel e a
sentença monoaática da Ação Pr111cipal,
pedindo a Deus que nada de novo wnha a
obstacular esta nossa árdua batalha e o
nosso direito constitucional.
D
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CRet1tato de u\Aãe
CUMa S!Mj>Oes Mu~~r' e~tsle que. peQa imeMldã.o de seu arnOA. tem u,... pouco de CDeus:
e peCa coftStdiiC!a de sua dedicação. trm Muito de aliJo:
que. se~do IMOÇQ. peMU COlMO uma a~Ciã e..sendo ~e~~a. age com as !o·'ÇCIS todas da ju~entude:
quaJ~do lgMACIJIIe. meQ~.~ que quQQquet sábio desvenda os seg.ledos da ~ida e. quando sábia.
assuMe a SimpCicidadv das CAiaftças:
pobke. sabe eMiquew-se com a ~Q!Cidade dos que a111a. e. AiCa. empobAecek-se paAa
que seu cotação não saftgte ~ekido peCos lngwtos:
~kle. eftiAeiCiftlo estAemece ao c/loAo de uma c.Mncinha. e. ~\aca. se aQieia co,.
a bAavUAa dos Qelfes:
viva. Aão Q~e sabemos do.A ~aC.oA. po•que d sua sombw todas as doAes se apagam.
e. 111oda. tudo o quv SOIMOS e tudo o que temos do.AC01110s po.Aa vê-Qa de novo. e deQa aecebe• u111
apeato de seus b•aças. u.111a poQa~•a de seus Mb10s.
Jlão e~qarn que diga o ftOMe desta MuC~eA. se noo qutseaem que usope de @d.M~mas
esta pdgiiO: pOAque eu a v! possaA N> Meu 001111Mo.
QuOIIdo CAesceAehl seus ~i~~. re~ru~~ paAa eles esta pájiM: eles C~s cobuaã.o de beqos
a ~oate: e d1.1ã.o que uhl pob•e v!aAda.te. e111 tAoca da s~tuosa ~~,... aecebida. aqui de~ou
pC~Aa todos o aebalo de sua paóplia 111ãe...
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Algo das Arábias.

l8ABESIE RESTAURANTE

Venha sentir o calor das mil
e uma noites, acompanhado dos
mais tradicionais pratos e do
mais gelado chopp da cidade.
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Das 11 as 2 horas da madrugada
de segunda a segunda-feira.
CLS 109 - Bloco B - Loja 4 - Fone: (061) 244-69<)6
Brasília - Distrito Federal

A família DD limiar do século XXI
bmeira capaz de fazer com que ele re·
sista a este modismo: é a fam(Ua.
Um jovem que tendo amor e com·
preensllo em seu lar, aliados a uma edu·
caçlo responlllvel, terá um caráter bem
formado e uma estrutura de personalida·
de capaz a resistir qualquer ataque vindo
de fora,ji que seu cerne é inabalável.
A Escola de PaiS, promotora do even·
to, é uma enudade privoda, de utibdade
púbbca, sem flns lucrativos, que há 26
anos dedica«. através de ciclos eoorde·
nados por casais, de transmitir a outros
pa1s conhecimentos psico-pedagógicos
atualiz.ados, voltados à educaçfo dos fl.
lhos.
O movimento é expontãneo, volun·
titio e IJ'Ituito, onde os assuntos silo

A Escola de Pais do Brasil, seçfo DF,
promoveu em Brasllia um Seminário In·
temacional sobre a FamiUa no limiar
do &!culo XXI, onde foi enfocado um
dos problemas mais graves enfrentados
pela famllla modema:as drogas.
Este foi o tema abordado pelo socló·
loBO americano Donald Feulner. dl!etor
do Centro para a vida sem OrOJU, da
Flórida, onde enfatizou . .umas formas
dos pliS prevenirem O problema, COmo
conversando francamente com os fliha>
sobre o assunto, aprender a ouv1r, de·
monstru toda atençfo ao assunto, pro·
curar ajudHos a se sentarem bem e de·
senvolverem bons valores morais.
Feulner ressaltou para que os pais
deVOin ser um bom exemplo para seUJ
fl.lhos, "pots nossa conduta 4 mata impor
tante do que qualquer tivro ou palam

drops.''

enfocados em .-c(rculos de debates'\ em

Os c!Jversos tóp;cos da palestra mos· que as expenências pessoais de cada um
Devemos UJlr nossa boa influêneaa CO· truam a gama de poatbUtdades e facili· sfo eofatll.ldas e valorizadas, nlo se fa·
mo exemplo. Mostre a eles como ter lU· dades do jovem de hOJO em conseguirem zendo qualquer diStinçfo de raça, cor ou
to-estima e quando devem dizer nfo u drogas e de as uwem, e que só há uma religiio.
O
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Conforto, ~urança e
um ótimo atendimento.
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Viação
Barão

de Mauá

Estrada do Pilar Velho, 71
Mauá- Estado de São Paulo

O novo Superintendente da SB/AC
Em singela mas concorrida solenidade
realizada nas dependências da SR, tomou
posse o no.o Superintendente Regional
do DPF no Acre, DPF Lua Gonzaga Neto, em substttuicão ao DPF Onon Alves
da SUva .
•
Estiveram presentes as autoridades re·
presentativas dos poderes do estado, civis e militares, juízes da capital e do in·
terior, representantes do governo, o prefeito da capital, comandantes militares
da 'rea, parlamentares, arn'los, funcionúiOS, convidados e farruiJares.
A solemdade foi presidida pelo Díre·
tor.Ceral, Romeu Tuma, e apds os pro·
tooolos de praxe, a palavra foi passada
ao DPF Orion que agndeoeu o apoio
recebido durante a sua gestlo, princi·
~lmente da Direçlo.(icral e dos funcionúios, que malgrado as vicissitudes da
úea nfo oe pou~ em tudo fazer para
bem representar o DPF
Em teguída falou o empotSado, Dr.
Gonzaga, que agradeoeu a confiança
nele depositada pelo Diretor-Geral e que
tudo faria para dai contmUidade aos bons
serviços prestados pelo Dr. Drion e sua
equipe, e que contava com a colaboração
de todos os presentes, autoridades constitu!das e funcionários, para que juntos pu·
deuem levar a bom termo as suas missões
constitucionais.
Enfnozou que nfo poupa" esforços

O ..,,.. S..-iof<a...tle ela SR/AC, 1.111& Qo._ Noto,
c:umprim<01'-'<lo peb O k etor~L

para prosseguir no incanstvel combate
ao tráfico de drogas na área, principalmente quanto à erradicação da maconha
e do epadu, e que tudo faria para bem
cumpror o que detenrunavarn u leis e a
carta IIUII'•
Enoerrando, falou o Dr. T uma, que
agradeceu o incansivel desempenho do

q--

o.,._ o-

Dr. Orlon diante dos desfgnios da SR/AC,
onde fez o passível para que o DPF se
saísse bem em suas funções e ao mesmo
temPO desejou ao Dr. Gonz.aaa que desse
continuidade aos profícuos traballos que
ali estavam sendo desenvolvidos, oonflln·
do no seu esoírito de luta contra qualQuer
tíoo de delito de alcada do DPF.
O

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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Depois que o homem teve
a sua primeira boa idéia,

ele encheu o mundo
de idéias melhores.

Uma boa idéia.

Despedida do DPF Adão
Aposentou« no
último dia 17 de

maio, o DPF Adfo
Lopes Ferreltl, lotado na CCJ e depois de loniP.C)s anos
de bons serviços prestados ao DPF _
Aclfo Úli'OSSOU
no DPF em 1965,
tendo trabalhado no
antiao IML, da Polícia Técnica da SSP/
DF, onde foi Chefe . .
da Secretana, depois
passou
pan
a
Sub-Oele~acia Regional do DFSP/DF. em
1971,e em 1980 trabalhou na SR/ES,
em 1982 na SR/DF
e depois na CCJ.
onde aposentou«_

Teve d1venos elogios dunnte sua vida
funcional, oomo em
1966, pelo Daretor
do IML. em 1974
pelo Chefe da SR/
DF, em 1975 pelo
Diretor da PoUcia
T~c:nic:a, em 1981
pela Secretuia de
AdministraçiO do
to em q"' o DPF Adfo recebia a placa 61 onta daa mb do
ES e pelo Prefeito Mo,_
DPF Cllliano.
de Cauapó/MS, tendo se destacado pelo auxlbo prestado no run mu1t0 além dos seus reais ~ritos
respte e conforto às funruu dos aaden- e que poderia sintetaú~as na sua firmeza
tados em um ôrúbus que tombou em uma de propósitos em trabalhar e aspirar por
um DPF e uma CCJ cada vez mais próspeponte na cidade de Paracatu.
Ao aposentar~. foi alvo de homena- ros.
DISse que "ao delXU este convíviO faacm por pute de 5eus companheiros de
I rabalho da CCJ, onde o Coordenador, miliar, onde trabalhei aletuemente 10 lado
DPF CaSliano, falando em nome dos de tfo am,veis companheiros, recebendo
presentes aaradeceu ao Adio os serviços a necessúla atençfo e indispensável
prestados iquela CoordenaçiO e ao DPF, apoio, nfo poderia delxu de awade<i~s
tendo sempre se distinguido pela sua pela conSideraçfo e arruzade".
declicaçfo, disctplina e empenho ao traConcluiU que a despedida nfo quer dizer um adeus, pois onde estiver a porta de
balho.
Recebe o homenageado, das mlos do sua cass sempre estar• aberta e "i' comeCoordenador, uma placa de prata dizendo cei a sentir saudade, pela separaçfo sentique "pelos relevantes serviçOs prestados da, repossada de car111ho e apreço, que
ao DPF, sempre com ded1caçfo, probida- significo apenas urna saudade, JamaiS esde, eficiência e lealdade, a CCJ faz esta quecimento, pois mesmo 5eparados perhomenagem com reoonhecimento e arati- maneceremos urúdos pela arata recordadlo....
çfo dos momentos passados juntos nesta
O DPF Adio -doce u homenagens itlStitu>çfo a que temos orxulho de perO
recebidas e diz que as palavras do CCJ fo- tencer".
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Posse na SB/IrB
Em concorrida solenidade realizada no
auditório do Centro de Convenções de
Natal, tomou posse no cargo de Superintendente Regional da SR/RN, o DPF Nelson Fernandes Martins, em substituição
ao DPF Yaldomiro Lawrynhuk, há vários anos no cargo.
Compareceram as mais ahas autoridades civis e militares do Estado, com destaque para o Vice-Governador do Estado,
o Comandante do 11~ Distrito Naval, o
Presidente do Tribunal de Justiça, o Comandante da 7~ Brigada de Infantaria, o
representante do Presidente da Assembléia Legislativa, o Sectetário de Segurança Pública, os Superintendentes Regionais
das SRs AL, BA, CE, MA, PB, PE, Pl e
SP, bem como convidados, funcionários e
familiares.
O Dr. Lawrynhuk agradeceu o apoio
recebido de todos durante sua gesta-o,
tanto do DPF, como da Polícia Militar
e SSP e principalmente a solidariedade na
espinhosa missão de propiciar segurança à
população e fazer cumprir a Lei, e ape$01
dos muitos dissabores e dificuldades disse
ter sido compensado com muitas alegrias,
bons amigos, saúde invejável e uma farnílta inigualável.
O Dr. Nelson, por sua vez, enaltece a

figura do Dr. Yaldomiro e esclarece que
pretende enfrentar sua complexa tarefa
a partir do exemplo de simplicidade e
opçfo franca pelo trabalho, binômio que
pretende manter na SR/RN, e sente-6e feliz em estar próximo do embate policial,
contra a ilicitude, o crime organizado e
qualquer outra vertente da marginalidade.

Conclui que espera contar com a colabolação da comunidade, o empenho e eficiência dos servidores e o concurso das
autoridades locais, para poder levar a bom
termo mais esta missfo que lhe foi confiada pelo Diretor~ral, Delegado Ro-

meu Tuma.

f:N. Cavalcante)

PNEUS TRIÂNGULO
Comércio de Pneumáticos e Acessórios
Ressolagem e Recauchutagem de Pneus
PNEUS TRIÂNGULO LTDA.
ARAGUARI-MG
UBERLANDIA-MG
UBERABA-MG
ITUIUTABA-MG
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Presa GaDg
da cocaína
A Polícia Federal Brasileira e a da
Holanda conseguiram desbaratar uma
quadrilha internacional de tráfico de
cocarna que atuava há mais de um ano
na rota entre Letícia, na Colômbia,
Manaus, Santartm, Belém e Paramaribo,
no Suriname, e daí seguia para a Europa,
desembarcando nos portos de Hamburgo,
na Alemanha, e Amsterdan,na Holanda.
Luiz Carlos de Uma Unhares, advogado piauiense. preso em flagrante em
Amsterdan, é um dos cabeças da quadrilha e proprietário de algumas ftrmas de
fachada com sede em Manaus e filiais
em Belém e Santarém, e que serviam apenas para dar cobertura para o tráfico.
Uma destas empresas, a Oispar Trading,
era a responsável pelo cacau exportado
para a Holanda e junto do qual estavam
140 quilos de coca, apreendidas no porto
de Amsterdan.
Ao lado da fazenda de Luiz Carlos,
perto de Santarém, na fazenda de Marco
Antonio Corroa, a SR/PA encontrou uma
pista de pouso clandestina, com três
aviões taxiados e provavebnente utilizados no tráfico, trazendo a droga via Venezuela.
Pertencem i mesma quadrilha o colombiano Vicente Wilson Rivera Ramos,
filho de Vicente Rivera, um dos chefões
do cartel de Medelin e também preso na
Holanda, e Wilfred Hiralaz, ex<ninistro
do Comércio Exterior do Suriname e in·
terrnediário da quadrilha em Pararnaribo.
O

Base do
O Juiz Criminal de Corumb'}MS,
Dr. Francisco Gerardo, através de estudos e projeÇ(les feitas, entende que
pode haver urna provllvel base do Cartel de Medellín, nesta segunda cidade
de Mato Grosso do Sul, em razso do
elevado número de estrangeiros presos
no Instituto Penal local.
Há indícios de que a!guns dos 33
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Apear do combate 1101n !r<!pu, o lrifico de 41opo JW Cronteiru do Bruitútcla persilte.

Tráfico e
Guerrilha

Combate
conjunto

A SR/ AC apreendeu 22 quilos de pasta
base de coca, em Cruzeiro do Sul, em poder de seis traficantes, sendo três brasileiros e três peruanos, e há suspeitas de que
estes pertençam ou tenham ligaçfo com
o grupo Sendero Luminoso, que poderá
estar usando o rendoso tráfico de drogas
para conseguir fundos para suas empreitadas.

ao tráfico

A droga estava sendo transportada de
barco, de Pucalpa, no Peru, até Cruzeiro
do Sui/AC, onde houve o flagrante, após
cuidadosa operaçfo dos policiais federais
e em poder dos peruanos foi encontrado
também um Quilo de pólvora negra, armas e munições e dois quilos de chumbo
grosso para espingarda, .o que aumenta a
suspeita dos mesmos serem guerrilheiO
ros.

O DPF está programando duas grandes
operações de combate ao narcotráfico na
América do Sul, onde a primeira envolverá o Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia e
Chile, nas áreas de fronteira, procurando
fazei um controle efetivo do tráfico de
drogas e produtos químicos usados em
seu preparo e refmo.
A segunda será em conjunto com o Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela e terá
a mesma fmalidade, onde foi descartado
o uso das Forças Armadas, pois no Brasil
esta misslo cabe constitucionabnente i
Polícia Federal, o que nfo ocorre com aJ.
guns países vizinhos e foi utilizada por
a!guns países quando relacionava«> com
grupos guerrilheiros com fms políti·

=·

o

cartel de Mede111n
presos estrangeiros estejam comandando o tráfico interno e externo de drogas, a partir de Corumbll, em razl'o dos
boatos que circulam no estabelecimento penal e dólares encontrados com
um interno boliviano, que estaria distribuindo-os em grande quantidade.
O ambiente favorece tal prática,

pois sua capacidade máxima ~ para 64
presos, mas atuabnente há mais de
200, e desse total 42 slo mulheres, to·
das condenadas por tráfico de cocarna,
assim como também os estrangeiros,
onde 19 slo bolivianos, dois italianos,
e um da Inglaterra, Colômbia, Uruguai,
BéJsica, Martinica, Áustria, Chile, China, África do Sul e Espanha.
O

51

nmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm
nmmmmmmmmmmrv

ATENCÃO, ATENCÃO TODOS
OS CARROS .. .'CÂMBIO!
ENCONTRAMOS OS MELHORES
COMERCIAIS, VÍDEOS E FILMES
DO MERCADO PUBLICITÁRIO.
ESTÃO TODOS AQUI
NA CENTRAL.
... CÂMBIO FINAL!
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CENTRAL BRASILEIRA DE CINEMA E TELEVISÃO
Rua Fldêncío Ramos. 101 - Vila Ollmp1a - CEP 04551 - São Paulo - SP - Te!.: (011) 210-3019

A maior
LOCADORA
de PABX do
Brasil., com
a melhor .
taxa do
mercado.
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PROJETOS E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E REDE TELEFONICA
VENDAS DE APARELHOS TELEFONICOS
ASSISTtNCIA Tt:CNICA E MANUTENÇÃO
PRONTA ENTREGA E INSTALAÇÃO IMEDIATA

BRASILINVEST
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇOES S.A.
DEPARTAMENTOS COMERCIAL

223-0842 220-6379 223-2974
223-2882 223-5863
AVfNIOA IPIIIANGA, 962 4' ANDAR
FAX: 10111222-9226 8C2-98111
SAO PAULO - SP
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ADMINISTRAÇÃO
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282-3343 TELEX: 11-82963
RUA DONA MARIA CAROUNA, J:l5
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