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RELATO'R
':J '::XJVIO. 3R. ;UNISTRO GERALDO SOBRAL
IFlPETRANTES: :t:ivLA..NUEL ?m~TES PINTO .:: OUTRO
:!"lP:'::TRADO
HINIS'l'RO DE SSTADO DA ..l.GRICUL:'JEA
ADVOGADO
DR. ;"MIR rRANCISCO LANDO

.::: M E N T A
ADMINISTS.ATIVO. r'IANDADO DE SEGURANÇA. ATO C:J~JCRETO. I:1EXISTÊll
C IA TRATAR-SE DE :"'E:::: H1 TESE. OZSAPRO?:=:IACÃO. REFORMA AGRÁRIA-=PRÉVIA E TJSTA :;:i'IDENIZAÇÃO. TÍTULOS JA DiVII:A AGRÁRIA.
?S.OT~
çÃO CONSTITUCIONAL
AVILTAMENTO.

- Tendo o ato ~inisLerial atacado. ao fixar critério
~e
cálculo do indice de variação das TOAS, gerando efei tos
con
eretos a irradiar '-esão a direi to individual, não se há falar
de Lei em tese pois não se cons-ci ::uiu de um a<::o :neramente no.!:
;nativo, por isso que agasalhado pelo "':Jrit af mandamus".
11
- Tanto a EC de 1969, como a recém-promulgada Cons"ti ':uição.
consagraram o pos"Culado de a justa indenização não sofrer re.§.
,:riç,ão de qualquer natureza. Assim, nenhuma norma de ílenor P2.
sitividade poderá, sob pena de ~alferir a Car"ta Magna,
impor
êes~rição,
abs"trainco, in casu, o oercentual do =PC de janei
ro/8g. acu;nulado no exerCTc~
111 - Segurança concedida.
ACÓRD]\D

Vistos e rela"tados estes au~os em que sao partes
as
acima indicadas:
Decide a Primeira Seção do Superior '-:;:"ribunal de Justi
ça, por unanimi9ade, conceder a segurança, na forma do
relatório
e notas taquigraficas constantes dos autos, que ficam fazendo pa~
te integrante do presente julgado.
Custas, como de lei.
Brasília, 03 de abril je 1990. (Data do julgamento).

__ ,!~c_,.-,-!_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , PRESIDENTE
MINISTRO ?EDRO ACIOLI

_ _ _ _~~_ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '
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EXOOO. SR. MINISTRO GERALDO SOBRAL:

~L

PONTES PINTO E OUTRO impetraram segurança

tra atos do Exmo. Sr. Ministro da Agricultura fundados nos

con
arts.

9º e 10º, da Lei 7.738, de 09.03.89, que fixaram critérios de fixa
ção de atualização dos valores de Titulas da Divida Agrária (TOAs)
expedidos para cobrir indenização de imóveis rurais objeto de desa
propriaçao por interesse social.
Aduzem os impetrantes que o cálculo do valor

nominal

reajustado dos TDAs inclui a inflação do mês de janeiro de
expressa pelo IPC de 70,28%. O que foi, in

~,expungido

ato atacado, ferindo, destarte, o direito liquido e certo dos
petrantes, assegurado

1989,
pelo
im

pela ConstituiÇão Federal no seu art. 184.

EiS, em sintese, as razões desenvolvidas pelos

imp~

trantes:
a) a partir da EC nº lO, de 10.11.64,
que
deu nova redação ao art. 147, da C.F. de
1946, ficou o Poder Executivo autorizado
a emitir Titulos da Divida Agrária com a
cláusula de garantia contra o
eventual
decesso do valor da moeda. A
Constitui
ção de 1969, no art. 161, manteve a cláu
sula de exata correção monetária,
e a
recém-promulgada Lei Maior, no art. 184,
assegura a preservação do valor real dos
Titulos da Divida Agrária;
b) em 1.1.89, corrigiu-se o valor dos TOAs
com preservar o seu valor real, ou seja,
variação da OTN calculada pelo IPe
do
mês de dezembro de 1988, em 28,79%.
"Na referência do calendário gregoriano,
terá o TOA de ser corrigido em 01.02.89
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pelo IPC do mês anterior, janeiro de 1989
(70,28%); em março, seria corrigido pelo
IPC de fevereiro 3,60%), e assim sucessi
vamente. 1I

c) a autoridade ministerial, cont~do,
nos
subseqüentes atos de atualização mensal
do valor nominal dos TDAs, desprezou
o
mês de janeiro de 1989, com base nos arts.
9~ e lOº da Lei 7.738, de 09.03.89 (Medi
da Provisória 38, de 03.02.89) verifica~
do-se deflação de 70,28% no valor
dos
TDAS;

d) com a republicação por alegada
ção do art.

9º da f-rled.

Provo

incorre

38/89

reti

rou-se a correção do valor real do
TDA
pela variação do IPC de janeiro, a
ser
aplicada a contar de 1º de fevereiro de
1989, e somente a lº de março
efetuouse a atualização monetária
dos
TDAs,
observada a variação constatada a partir
de fevereiro (art. la, 11, da Med. Provo
38, na segunda versão);
e) a supressão da variação do IPC relativa
ao primeiro mês de 1989 violou o dispos~
tivo constitucional assecuratório da pr~
servação do valor real dos TDAs.
f) em escólio fático à pretensão, traz a co
tejo conclusão da Nota de Esclarecimento
do IBGE, sobre Cálculo do Índice de Pre
ços ao Consumidor - IPC, em que explic~
ta a elevação de preços em janeiro
de
1989, e, em conseqüência, a violação
à
regra do art. 184, da C.F. II
(Fls. 113/
114) .

Solicitadas as informações, a ilustre autoridade

rep~

tada coatora prestou-as aos seguintes termos, verbis:
!tAs Portarias são atos normativos
exe
cutórios de leis, decretos e
regulame~
tos, editados pelo Exmo. Senhor Presiden
te da República, e, para tal, a competê~
cia do Ministro está autorizada no art.
87, da ConstituiÇão Federal, bem
como,
demonstrado está nos IIConsiderandos t' da
quele ato administrativo para regulamentar

1 < ')
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a aplicaçao da Lei n 9 7.738/89 (doc. anexo),
fê-lo com respaldo também em entendimentos
da Consultoria Geral da República,
Procura
daria-Geral da Fazenda Nacional e do
Sr.
Ministro da Fazenda.

Não há que se falar, portanto, em primeiro
plano, em nulidade ou ilegalidade da Port~
ria nº 545/89, porquanto editada por autor~
dade competente, versando sobre assunto pr~
visto em Lei Federal.
Nem se pretenda maculá-la de ineficaz,
argumento de que ferira direito liquido
certo constitucional.

ao
e

Com efeito, o Ministro ao editar a Portaria
nº 545/89, tendo como suporte
juridico-le
gal a legislação pertinente (Leis nºs 7647/
88 e 7.738/89 e Dec. 95.714/88),
frize-se,
utilizando-se dos dispositivos que se coad~
nam com o ordenamento constitucional, longe
de ferir a Constituição Federal, fez
por
zelá-la.
Inexiste direito liquido e certo amparável
por mandado de segurança, haja vista que o
Ministro não só pode, como deve, lançar mão
dos dispositivos normativos para
execução
de leis federais, sempre que a ordem públi
ca assim exija, observada a consonância co;
a ConstituiÇão vigente.
A Portaria n g 545/89, como dito, por ser um
ato normativo executório, para fazer cumprir
o comando de lei federal, não responde
a
mandado de segurança, pois é, apenas,
exe
cutora, aplicadora de ordem legal.
Portanto, o Ministro como simples executor
de um dispositivo federal, não é coator em
sentido legal, muito menos o seu ato norm~
tivo, a Portaria n g 545/89, ofendeu direito
liquido e certo dos impetrantes,
conseqüe~
temente, cai por terra o argumento de
que
seja ineficaz. Ao contrário é um ato norma
tivo que cumpre ordem por dever
hierárqu~
co legal.
Esclareça-se que a Portaria n g 545/89
fez
de
cumprir, executando-a, a Lei n g 7.738,
09.03.89, no seu art. 9g e 10, in verbis:

04.
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"Art. 92 Ostitulos da divida agrária de
que trata o artigo 184 da Constituição
passam a ser corrigidos pelo IPC,
na
forma do artigo 10.
Art. 10 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I

-

.................................. .

11 - Pelo IPC, considerada a

variaçao

ocorrida a partir de fevereiro de 1989."

Verifica-se, portanto, que a Portaria Minis
terial nº 545/89, reajustou os valores dos
titulos da divida agrária segundo os estri
tos limites contidos na Lei suso referida,
observada a variação do IPC ocorrida
nos
meses de fevereiro a agosto de 1989.
Não pode, assim, a autoridade aplicar crité
rio diverso do estabelecido legalment~ pena
de contrariar o principio constitucional da
legalidade, inscrito no artigo 37 da Carta
Magna.
Ora não se admite mandado de segurança con
tra atos normativos (executórios e leis em
tese). A lei em tese, como norma
abstrata
de conduta, não é atacável por mandado
de
segurança (STF, Súmula 266),
porque
nao
lesa, por si só, qualquer direito
indivi
dual. (excertos de Mandado de Segurança
e
Ação Popular" de Hely Lopes JvIeirelles).
Anulada está a pretensão dos
impetrantes,
porque não podendo atacar o ato normativo e
a lei em tese, cai por terra o seu argumen
to de que a correção dos TDA's tenha
sido
irregular e ilegal. Não houve ofensa, asSim
a direito liquido e certo." (fls. 107/109).
Pugna, de conseguinte, pelo não conhecimento do

writ

ou, caso seja conhecido, que se lhe denegue.
Instado, o douto Ministério Público Federal opinou
la concessão da segurança.

É o

p~

mlob.
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O T O

SR. IPIDI][STlRI!l GEWillOO SmmAJ[. (JRlEI[.A'D'I!lR):

Impõe-se, de inicio, pronunciamento jurisdicional
ca da preliminar argüida pela ilustre autoridade coatora
te

à

admissibilidade,

in~,

acer

concerne~

de mandado de segurança porque,

a

seu sentir, trata-se de lei em tese.
Estou em que desassiste razão a ilustre autoridade imp~
trada pois o ato ministerial atacado, ao fixar critérios de

cál

culo do indice de variação do valor das TDAs, não se constituiu em
mero ato normativo, como bem ponderou o douto Ministério
mas sim de efeito concreto a irradiar lesão a direito

Público,
individual

atacável, portanto, pelo mandado de segurança.
No que pertine

à

questão de fundo,

tenho que razao

siste aos impetrantes. Para tanto, adoto como razao de decidir
judiciosos fundamentos constantes do parecer da douta

as
os

Subprocur~

doria Geral da República, da lavra do culto Subprocurador-Geral,Dr.
José Arnaldo da Fonseca, in verbis:
"O art. 184, da C.F., dispõe:

l1Compete à União Federal desapropriar pO:ç'
interesse social para fins de reforma agra
ria, o imóvel rural que não esteja cumprin
do sua função social, mediante prévia
justa indenização em titulas da
divida
agrária, com cláusula de preservação
do
valor real, resgatáveiS no prazo de
até
vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será
definida
em lei. l1

e

A contar de 1964, pela EC la, que o legislador constituinte vem autorizando o Poder Exe
cutivo a expedir Titulas da Divida
Agráriã
em decorrência de desapropriação de áreas de
terras, por in~3resse social, inserindo abri
gatoriamente cláusula que proteja e garantã
o portador desses titulos contra
eventuais
decessos do valor da moeda. Assim ocorreu com

1?~Q
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a EC nº A 69, e a recém-promulgada Constitui
ção, mais precisamente, no suso
transcritõ
artigo, consagrou o postulado de a justa in
ctenização não poder sofrer restrição de qual
quer natureza.
Antes da edição da Med. Provisória nº 38,que
se converteu na Lei 7.738, de 9.03.89,
em
que se louvou o M. da Agricultura para expe
dir os atos hostilizados, mas já na vigência
da Constituição de 1988, -- assinalou a Con
sultoria Geral da República que:
ti

A noção de justa indenização não pode
sofrer qualquer restrição, sob pena de
malferir-se, por ato estatal revestido
de menor positividade juridica, o pos
tulado constitucional que a
consagra.
A restrição desse conceito, sem
que
ela derive de autorização constitucio
nal, configurará ato lesivo à cláusulã
assecuratória da propriedade privada,
inscrita na Carta Maior, por impli9ar
o esvaziamento arbitrário do conteudo
econômico desse direi to" (DOU, I,
de
19.12.88, p. 24701, DOC. 12, anexo).

Da "Nota de Esclarecimento", de 2 de feverei
ro de 1989, logo após o Plano Verão, d2
lã
vra do IBGE, destaca-se:
"Assim, no caso do IPC de dezembro,
o
vetor de preços médios está,supostamen
te, posicionado no dia 30/11 que é
õ
dia central do mês de coleta de dezem
bro (17 de novembro a 14 de dezemb~o):
No caso do IPC de janeiro, o vetor es
tá posicionada em 20 de janeiro
(diã
central do periodo 17 a 23 de janerio);
no caso do IPC de fevereiro, o
ve~or
estará posicionado no dia 31/1
(dia
central do periOdo 17 de janeiro a
15
de fevereiro).
Como a variação do IPC é calculada di
vidindo-se o vetor de preços medios de
um mês pelo vetor de preços médios do
mês anterior, pode-se admitir que a va
riação do IPC mede a inflação
ocorrl
da entre os dias em que estão posiciÕ
nados esses vetores.
Assim, a variação do IPC de janeiro me
de a inflação ocorrida entre o dia 3Õ
de novembro e o dia 20 de janeiro;
ou
seja, a variação do IPC em janeiro ex
pressa a elevação de preços
verifica
da ao longo de 51 dias. Conseqtlentemen
te o IPC de fevereiro medirá a
infla
ção ocorrida entre 20/1 e 31/1; ou se

1?

~
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ja, a variação do IPC em fevereiro es
pelhará a variação de preços verifica~
da ao longo de 11 dias.
A partir de março os vetores de preços
médios voltarão a distar trinta
dias
(aproximadamente) entre si,de modo que
as variações mensais do IPC. a partir
desse mês. voltam a espelhar variações
de preços ocorridas ao longo de trinta
dias 11

(fls. 44/45).

Vê-se, claramente, qual também acentua a
im
petração, que houve supressão do cálculo de
atualização dos TDAs da variação do IPC refe
rente a janeiro de 1989, e não só os arts.9º
e lO~ que fundamentaram a edição dos atos roi
nisteriais, como estes, batem-se em testilhã
com o mandamento constitucional que faz pr~
servar o valor real dos TDAs, e, no
caso,
oçorreu defla2ão do valor nominal
desses
Titulas, ao nao se lhes adicionar, em seu va
lar real, os 76,41% do IPC de
janeiro/S'§"
acumulado no exercício, até então, recebendo,
nesse periodo, a correção de apenas 3,6%.
Pela concessão da segurança em ordem a fazer
se cumprir a regra da Lei Fundamental.!!
(fls. 115/118).
Isto posto, concedo a segurança.

É o meu voto.

;:~\~\J-,I
'I

1?AA O1n ?R/AB
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SR. MIRISTRO ILMAR GALVÃO: - Senhor Presique ac~

dente, como mostrou O minucioso relatório e o voto
bamas de ouvir, a autoridade coatora, na falta de

mais convincente, aferra-se

argumento

à tese de que não cabe mandado de

segurança contra ato normativo. É um argumento que, no

so presente, nao resiste

à critica,

ca-

porque, embora se

trate

de portaria, reflete esta os seus efeitos diretamente

sobre

o direi to dos expropriados e dos portadores ou possuidores dos
chamados tItulos da divida agrária.
Não

é

a primeira vez que autoridades administrati

vas procuram dificultar o tratamento que, por força de

norma

constitucional, deve ser dispensado a esses titulos.
Vimos, recentemente, que parecer da douta Consultoria Geral da República, aprovado pelo Presidente da Repúbl!
ca, teve a sua execução embaraçada por autoridades

subalter-

nas, que continuam insistindo em negar a correção plena devida a tais titulos.
Estou convencido do acerto do voto do Eminente Re
lator. que se louva, inclusive, em escorreito parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República, que raramente precisou

~
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ser tão minucioso e tão enfático em realçar o direito dos imp~
trantes.
Também concedo a segurança.

l2.38.010.28/46
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O T O

o SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: - Sr. Presidente,
também não tenho dúvida em acompanhar o Eminente Relator. O TOA
resulta em desapropriação de imóvel rural. A Constituição prevê
a justa indenização. A correção deve ser integral.

~.~
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o

SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA:- Sr. Presidente, tenho um

to que proferi no Mandado de Segurança n

g

08, que coincide com o do

Eminente Ministro Relator. Então, fazendo remissão a ele
Sua Excelência.

12.39.010.28/46

v~

acompanho
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(V 1ST A)

"CONSTITUClDNAL_ ADMINISTRATIVO. TÍTULOS DA
DÍVIDA
AGRÁRIA - TOA: ATUALIZAÇÃO. JANEIRD/1989.Constituição,
1988, art. 184. Lei nº 7.738, de 09.03.89, artigo 9 e
artigo la, 11. Portarias do Ministro da
Agricultura
que não prevêem o reajuste referente ao mês de janeiro/
89: ilegalidade.
I

não
mês
gos
sam

A Lei nº 7.738, de 1989, artigos 9 elO, 11,
estabelece a deflação nominal dos TDAs. do IPC no
de janeiro/89. O que essa lei estabelece, nos art!
9 e la, 11, é Que os títulos da dívida agrária pa~
a ser corrigidos pelo IPC, considerada a variação
-

ocorrida a partir de fevereiro/89, não

prescrevendo,

entretanto, a deflação preconizada nas portarias mini~
teriais, fruto de interpretação equivocada da lei.
11
- Exegese da Lei 7738/89 que a torna compatível
com a Constituição, art. 184.
111

- Mandado de Segurança deferido, em parte."

o

ElCMO. SR. MIMISIllD CARLOS M. YELLOSO

Em c a s o

igual -- MS 290-DF -- votei no sentido de que as
portarias ml
nisteriais aqui atacadas não são inconstitucionais,mas ilegais,
porque são fruto de errônea interpretação da Lei 7738/89, arti
douto Sub
gos 9º elO, 11. Se entendêssemos, tal como o fez o

12.39.010.28/46
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procurador-Geral da República, que seriam inconstitucionais as
citadas portarias, os autos deveriam ser encaminhados ao julg~
menta da Corte Especial CC.F., 1988, art. 97; RI/5TJ,
art. 11,
IX, art. 200 e §§).
Faço anexar cópia do voto que proferi no citado MS
nº 290-DF, ao qual me reporto, pelo que fica ele fazendo parte
integrante deste.

Em conclusão, divergindo, data venia, na fundamenta
ção, do voto do eminente Ministro Relator, que adotou o entendi
menta preconizado no parecer do Ministério Público
Federal,
meu voto é no sentido de deferir o writ.

12.39.010.28/46

06.04.90

J3.04.90
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T

O

O EXMO. SR. MIMISTRO CARLOS M. YElLOSO

(RELATOR):-

A preliminar argUida pela autoridade impetrada. no
sentido de que as portarias impugnadas constituem atos normati
vas abstratos. não tem procedência.
~

que, bem esclarece o órgão do Ministério P~blico
Federal, "o ato ministerial afrontado ao fixar critérios
de
cálculo do índice de variação do valor dos TOAs, não se consti
tui em mero ato normativo, mas é de efeito concreto de que
se

irradia objetivamente lesão a direito individual, podendo

ser

atacável pelo writ af mandamus, qual o proclamam a doutrina e a
jurisprudência." (Parecer. fl.
65).
Rejeito, pois, a preliminar argUida.
Sustenta a impetrante que o ato ministerial mandou
corrigir o valor nominal do TOA sem observar o índice inflacio
nário de janeiro/89. Está na inicial:
"12.

Em 01.01.89, foi corrigido o valor do TOA, pela

"exata correção monetária", ou com a "preservação
seu valor real" (variação da OTN em 01.01.89,

do

calcula

da pelo IPC do mês anterior, dezembro de 1988,

em

28,79%), passando cada TOA a equivaler a Cz$30.850,95.

/
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Na seqUência do calendário gregoriano, teria
TOA de ser corrigido em 01.02.89,

pelo IPC do

mês an

terior, janeiro de 1989 (70,28%); em março, seria
rígido pelo IPC de fevereiro (3,60%), e assim

o
cor

sucessi

vamente.
13.
Assim não procedeu, entretanto, o
eminente Mi
nistro da Agricultura, nos sucessivos atos de
atuali
zação do valor nominal dos TOAs, prolatados a
partir
de agosto/89.

A autoridade coatora efetivou, na verdade,
correção do valor nominal do TOA da seguinte forma:
em 01.01.89: correção pelo IPC de dezembro/S8

=

a

28,79%

em 01.02.89: nada corrigiu, embora o IPC de janeiro/89
tivesse sido de 70,28%

em 01.03.89: correção pelo IPC de fevereiro/89 =
e assim por diante.

3,60~

Ou seja, na seqUência dos meses do
calendário
gregoriano e na série mensal de variação do IPC desapa
receu um mês inteiro, o mês de janeiro de 1989. Em ou
tras palavras, houve a deflação de 70,28% no valor do
constitucional ins
TOA, em ofensa frontal à garantia
cri ta no Art. 184."
(fl.7).

Diz mais a impetrante que a autoridade
impetrada
fundamentou-se, para assim proceder, no disposto nos arts. 9º e
10º da Lei nº 7.738, de 9.03.89. que, suprimindo. no mês de fe
vereiro/89. a atualização monetária do TOA. afrontou a
Consti
tuição.
o art. 9º da Lei 7.738. de 1989, que mandou reaju~
tar o TOA. a partir de 1.2.89. com base no IPe do
próprio mês
de fevereiro/89~ quando deveria sê-lo pelo do mês de janeiro/8Q

f'-(D.uJ.~
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é inconstitucional. sustenta a impetrante, que acrescenta:

"22.

Em conclusão: as portarias
ministeriais ora
impugnadas padecem do vício da nulidade, fundadas que
são em dispositivo legal absolutamente
inconstitucio
nal."
(fl.

10)

Nas informações, o Ministro da Agricultura
expresso que os atos que baixou têm base na Lei 7.738.
9.03.89, artigos 9º e 109.

deixa
de

Está escrito nas informações:

"11.
Esclareça-se que as Portarias nQs. 545/89, 589/
89, 622/89, 655/89 e 673/89 cumpriram, executando-a, a
Lei nº 7738, de 9.3.89, no seu artigo 92 e 10 2 , in ver
bis:
"Art. 92. Os títulos da dívida agrária
de que
trata o artigo 184 da Constituição passam a ser
corrigidos pelo IPC, na forma do artigo la.
Art. 10º ...................................... .
I

11
- Pelo IPe, considerada a variação
da a partir de fevereiro de 1989."

ocorri

12.
Verifica-se, portanto, que as Portarias referi
das, reajustaram os valores dos títulos da dívida agr!
ria segundo os estritos limites contidos na Lei
suso
referida, observada a variação do IPC ocorrida nos meses
de fevereiro a agosto de 1989. ;lLLl))..../U &..JC
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13.
Não pode, assim, a autoridade aplicar critério
diverso do estabelecido legalmente, pena de contrariar
o princípio constitucional da legalidade, inscrito no
artigo 37 da Carta Magna."
(fl.

59).

Tem-se, no caso, pois, alegação de inconstituciona
lidade de lei. Noutras palavras, o ato impugnada, do
Ministro
de
Estado, funda-se em dispositivo legal que se diz incons
titucional, os arts. 9Q e lOQ, l I , da Lei 7.738, de 1989.
É o que devemos verificar.

Estabelece a Lei 7.738. de 9.3.89, artigos 9Q

e

lOQ, 11:

"Art. 9º. Os títulos da dívida agrária de
que
trata o art. 184 da Constituição passam a ser corrig!
dos pelo IPC, na forma do art. la.
"Art. lOº. Os saldos das contas do Fundo de Par
ticipação PIS-PASEP e as quotas e obrigações emitidas
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND,
serão
reajustados,nas épocas estabelecidas na legislação pe~
tinente:
I

- pela OTN, calculada com base no valor

NCz$6.17, até janeiro de 1989, inclusive;
II - pelo IPC,considerada a variação
a partir de fevereiro de 1989."

de

ocorrida

Na verdade, se entendermos que a Lei 7738,
de
9.3.89. artigos 9Q e lOQ. l I , determinou que a atualização dos
TOAs se fizesse a partir de fevereiro de 1989, com supressão da

}U::O ,v\...J-<A>
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atualização de janeiro/89, assim com deflação do IPC no meneio
nado mês de janeiro/89, outra alternativa não teríamos
s~não
aquela de reconhecer que o dispositivo legal que impõe a defla
ção é inconstitucional. Teríamos, então. após reconhecida essa
inconstitucionalidade, de encaminhar os autos ao julgamentc da
:crte Especial (C.F., 1988. art. 97; RI/STJ, art. lI, IX, art.
200, §§ 1 º, 2º e 3º).
É que a Constituição deixa expresso que a
desapro
prlação por interesse social, para fins de reforma
agrária.
efetiva-se "mediante prévia e justa indenização em títulos
da
dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real".
(C.F., 1988, art. 184).
A inconstitucionalidade somente deve ser declarada,
entretanto, se não for possível ao juiz emprestar interpretação
à lei que a faça condizente com a Constituição. Essa é
uma re
gra clássica de hermenêutica constitucional. Leciona Lúcio Bit
tencourt. com apoio em Cooley. "uma vez que o conflito entre a
lei e a Constituição não deve ser presumido -- adianta
Cooley
segue-se, necessariamente, que as Cortes devem, se
poss!
vel. dar à lei interpretação tal que lhe permita manter-se
vá
lida e eficaz - "the court, if possible, must give the statute
such a construction as will enable it to have effect". (Thomas
M. Cooley, "A treatise an the Canstitutional Limitations", p.p.
218; Lucia Bittencaurt, "O Controle Jurisd. da Const.das Leis",
Forense. Rio, 2a. ed., pág. 93).
Isto posto. indaga-se: seria passível, na
casa,
adotar-se exegese que torne a lei compatível com a
Constitui
ção? Penso que sim. É que a Lei 7.738, de 9.3.89, artigos 9º e
lO, lI, não estabelece a deflação nominal dos TOAs do IPC no
Agricultura é
mês de janeiro de 1989. O Ministro de Estado da
que, interpretando de modo literal a lei, assim procedeu. C que
a Lei 7.738, de 1989, estabelece, é que os títulos da
dívida
varia
agrária passam a ser corrigidos pelo IPC, considerada a

-------------

------------------
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ção ocorrida a partir de fevereiro de 1989 (artigos 9º e l a .
I I J. A 1encionada Lei 7738, de 1989. não impôe,
en~re:antD. a
deflação preconizada nas portarias do Ministro da Agricultura;
noutras palavras, a referida Lei 7738, de 1989, não
proíbe o
reajustamento do título no mês de janeiro/89. exatamente
:cmo
vinha ocorrendo. Entender-se que a Lei 7738. de 1989,
estaria
proibindo o reajuste do mês de janeiro, os mesmos motivos
que
autorizam essa errônea interpretação justificariam, também, de
flação nos meses anteriores, de 1988, o que não Se preconizou.
felizmente.

Então, o que deve ser entendido é isto: a Lei
nº
7738, de 1989. artigos 9º elO, 11. não estabelece a
defla;ão
inscrita nas portarias aqui impugnadas. A Lei 7738. de
1989,
artigos 9º e lO, 11, dispõe, exatamente como nela se contém. a
partir de fevereiro/89. Quer dizer, até janeiro/89. faça-se o
reajustamento exatamente como vinha sendo feito; a partir
de
fevereiro/89, dê-se aplicação à Lei 7738/89. arts. 9º e lO, 11.
Destarte, segue-se que os atos administrativos aqui
impugnados -- as portarias do Ministro da Agricultura -não

são inconstitucionais, mas ilegais, porque traduzem

interpreta

ção equivocada da lei.
A segurança, pois. é de ser deferida, em parte, pa
impugnados.
ra que, reconhecida a ilegalidade dos atos aqui
proceda-se ao reajuste dos títulos, no mês de janeiro/89, segu~
do as variações ou flutuações efetivamente verificadas.no pOder
aquisitivo da moeda, aferidas pelo IPC.
Nestes termos, defiro, em parte. o !rit.

L<...co .J....l.u.. -C
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SR. mrnl:IS1'R1l GlERIU.OO SlllBRM. (RDA'lrIlR):

Impõe-se, de inicio, pronunciamento jurisdicional
ca da preliminar argüida pela ilustre autoridade coatora

acer

concerne~

te à admissibilidade, in casu, de mandado de segurança porque,

a

seu sentir, trata-se de lei em tese.
Estou em que desassiste razão a ilustre autoridade imp~
trada poiS o ato ministerial atacado, ao fixar critérios de

cál

culo do indice de variação do valor das TDAs, não se constituiu e~
mero ato normativo, como bem ponderou o douto Ministério
mas sim de efeito concreto a irradiar lesão a direito

Público,
individual

atacável, portanto, pelo mandado de segurança.
No que pertine

à questão de fundo, tenho que razao

siste aos impetrantes. Para tanto, adoto como razao de decidir

as
os

judiciosos fundamentos constantes do parecer da douta

Subprocur.§:
daria Geral da República, da lavra do culto Subprocurador-Geral,Dr.
José Arnaldo da Fonseca, in verbis:
"O art. 184, da C.F., dispõe:
IICompete à União Federal desapropriar po~
interesse social para fins de reforma agra
ria, o imóvel rural que não esteja cumprin
do sua função SOCial, mediante prévia
e
justa indenização em titulos da
divida
agrária, com cláusula de preservação
do
valor real, resgatáveis no prazo de
até
vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será
definida
em lei. 1I
A contar de 1964, pela EC lO, que o legislador constituinte vem autorizando o Poder Exe
cutivo a expedir Titulos da Divida
Agráriã
em decorrência de desapropriação de áreas ae
terras, por in~~resse social, inserindo abri
gatoriamente cláusula que proteja e garantã
o portador desses titulas contra
eventuais
decessos do valor da moeda. Assim ocorreu com
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a EC n g A 69, e a recém-promulgada Constitui
ção, mais precisamente, no suso
transcritõ
artigo, consagrou o postulado de a justa in
denização não poder sofrer restrição de qual
quer natureza.
Antes da edição da Med. Provisória nº 38,que
se converteu na Lei 7.738, de 9.03.89,
em
que se louvou o M. da Agricultura para expe
dir os atos hostilizados, mas já na vigência
da Constituição de 1988, -- assinalou a eon
sultoria Geral da República que:
"A noção de justa indenização não pode
sofrer qualquer restrição. sob pena de
malferir-se, por ato estatal revestido
de menor positividade juridica, o pos
tulado constitucional que a
consagra.
A restrição desse conceito, sem
que
ela derive de autorização constitucio
nal, configurará ato lesivo à cláusula
assecuratória da propriedade privada,
inscrita na Carta Maior, por impliçar
o esvaziamento arbitrário do conteudo
econômico desse direi to" (DOU, I,
de
19.12.88, p. 24701, DOC. 12, anexo).

Da "Nota de Esclarecimento", de 2 de feverei
ro de 1989, logo após o Plano Verão, da
la
vra do IBGE, destaca-se:
"Assim, no caso do IPC de dezembro,
o
vetor de preços médios está,supos!ame~
te, posicionado no dia 30/11 que e
o
dia central do mês de coleta de dezem
bro (17 de novembro a 14 de dezemb_C'o)-:No caso do IPC de janeiro, o vetor es
tá posicionado em 20 de janeiro
((lia
central do periodo 17 a 23 de janerio);
no caso do IPe de fevereiro, o
ve-::;or
estará posicionado no dia 31/1
(dia
central do periodo 17 de janeiro a 15
de fevereiro).
Como a variação do IPC é calculada di
vidindo-se o vetor de preços medias de
um mês pelo vetor de preços médios do
mês anterior, pode-se admitir que a va
riação do IPC mede a inflação
ocorri
da entre os dias em que estão posiciõ
nados esses vetores.
Assim, a variação do IPC de janeiro me
de a inflação ocorrida entre o dia 30
de novembro e o dia 20 de janeiro;
ou
seja, a variação do IPC em janeiro ex
pressa a elevação de preços
verifica
da ao longo de 51 dias. Conseqtientemen
te o IPC de fevereiro medirá a
inflã
ção ocorrida entre 20/1 e 31/1; ou se

t2.39.01O.28/46
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ja, a variação do IPC em fevereiro es
pelhará a variação de preços verifica=
da ao longo de 11 dias.
A partir de março os vetores de preços
médios voltarão a distar trinta
dias
(aproximadamente) entre si,de modo que
as variações mensais do IPe, a par!ir
desse mês, voltam a espelhar variaçoes
de preços ocorridas ao longo de trinta
dias"

(fls. 44/45).

Vê-se, claramente, qual também acentua a im
petração, que houve supressão do cálculo de
atualização dos TDAs da variação do IPe refe
rente a janeiro de 1989, e não só os arts.9º
e lO~ que fundamentaram a edição dos atos mi
nisteriais, como estes, batem-se em testilha
com o mandamento constitucional que faz pr~
servar o valor real dos TDAs, e, no
caso,
090rreu defla2ão do valor nominal
desses
Titulos, ao nao se lhes adicionar, em seu va
lor real, os 76,41% do IPC de
janeiro/S9
acumulado no exercício, até então, recebendo,
nesse período, a correção de apenas 3,6%.
Pela concessão da segurança em ordem a fazer
se cumprir a regra da Lei Fundamental."
(fls. 115/118).

Isto posto, concedo a segurança.

É o meu voto.
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Exmo.

Sr. Ministro Geraldo Sobral. Imptes:Emanuel Pontes Pinto e
tro. Impdo: Ministro de Estado da Agricultura. Adv:

Ou

Dr.

Amir

Decisão: Prosseguindo no julgamento, a Seção,

por

Francisco Lando.

unanimidade, concedeu a segurança.

(Em 03.04.90 - lª Seção),

Os Srs. Ministros lImar Galvão, José de Jesus,
cia Vieira, Vicente Cernicchiaro,Carlos Velloso e América

Gar
Luz

votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.

Ministro PEDRO ACIOLI, em razão da ausência justificada do
Ministro Armando Rolemberg.

S

.

r-:~,

,~onla "6ctado e .
Oficiol de Gabinete

GabInete Min. Gergldo SobTai
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