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RELATOR 
IMPETRANTE 
IMPETRADO 
ADVOGADO 

o EXMO. SR. MINISTRO GERALDO SOBRAL 
VICENTE SALES NETO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM-DNER 
DR. VICENTE SALES NETO 

E M E N T A 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. CABIMENTO. 

I - Consoante dimana do art. 5º, inc. LXXI da Constituição Fe 
deral de 1988, "conceder-se-á mandado de injunção sempr~ que 
a falta de norma regulamentadora torne inviavel o exercicio dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas ine 
rente à nacionalidade, à soberania e à cidadania". 
11 - In casu, não se conhece do mandamus, uma vez que há legis 
laçãopertinente à matéria, aliás, referida, fartamente, pelõ 
impetrante na exordial. Portanto, se o próprio impetrante afir 
ma que o pagamento das vantagens pleiteadas deve ser feito em 
consonância com a legislação em vigor, dispensando a matéria 
qualquer outro disciplinamento, claro está não haver espaço p~ 
ra o presente mandado. 

A C Ó R DÃO 

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as aci 
ma indicadas: 

Decide a Corte Especial, do Superior Tribunal de Justi 
ça, por unanimidade, não conhecer do mandado de injunção. na formã 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos,que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

'2.39.010.28/46 

Custas, como de lei. 
Brasflia, 30 de junho de 1989. (Data do julgamento). 

MMTIhlNTIõS~TDRno~wGATFSHITTINhlG~TnON~trO~L~IvrrATRo------------------,PRESIDENTE 

~hlT~~~!f<I~~~(~"'~V7'nn~~~'~~"i~~~='=---------------------_,RELATOR 
MINIsrfio GERALDO SOBRAL 
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R E L A T Ó R I O 

o EXIlO. SR. IUi'lISrnO GERALDO SOBIRAL: 

VICENTE SALES NETO impetrou mandado de injunção con 

tra ato do Senhor Chefe da Diretoria de Pessoal do DepartamentoN~ 

cional de Estradas de Rodagem (DNER) ,pleiteando o reposicioname~ 

to de 8 (oito) referências, que diz fazer jus, relativo a Gratifi 

caça0 pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias (DL. nº 2.194/84), 

a Gratificação pelo Desempenho de Atividades de Apoio (DL. nº 

2.365/87), juntamente com todo o atrasado a que tem direito. 

Instado, o douto Ministério Público manifestou-se p~ 

lo nao conhecimento do mandamos. 

É o relatório. V 
\~~ 

12.39.010.28/46 
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v O T O 

o lEDIO. SII. IPUIflSl'II0 GEI!IU.OO SOIlI!M. (IIELAl'OIl): 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, in 

ciso LXXI, assim dispõe, verbis: 

IIconceder-se-á mandado de injunção sempre 
que a falta de no~a regulamentadora torne 
inviável o exercicio dos direitos e liber 
dades constitucionais e das prerrogativa~ 
inerentes à nacionalidade, à soberania e a 
cidadania. 11 (grifei). 

Como o proprio texto constitucional explicita, conc~ 

de-se o mandado de injunção para suprir a lacuna de norma regul~ 

mentadora não emitida, o que naa e o caso dos autos, posto que há, 

consoante se afere das informações prestadas pela digna autorida 

de reputada como coatora, legislação pertinente à matéria, aliás, 

referida, fartamente, pelo impetrante na exordial. Assi~, desume 

se falecer a possibilidade da tutela jurisdicional, :in CasUl, po:, 

ser manifestamente incabível. 

Tal entendimento e ratificado pelo douto Ministério 

Público que, ao e~itir seu parecer, asseverou: 

12.39.010.28/46 

II Logo se vê que o pressuposto do mandado 
de injunção é uma omissão juridicamente r~ 
levante do legislador, que deixa de editar 
regra destinada a tornar possível o exerci 
cio de determinado direito constitucional~ 
Assirr., indispensável ao cabimen::o do manda 
do de injuncão é a necessidade de que ó~ 
gão estatal~edite norma, oara concretizar 
determinação constitucion~l carente de re 
gulamentação mais detalhada. 

Ora, se o impetrante é peremptório em a:fi:::-
ma:::-- que o pagamento das vantagens pIei -;:ea 
das deve ser feito de acordo com a legisl~ 
ção em vigor, cispensando a matéria o.ual 
quer outro disciplinamento, claro esta 
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que nenhum espaço sobra ao mandado de in 
junç~o.t! (fls. 58). 

Isto posto, nao conheço do mandamos, por ser manifes 

tamente incabível. 

É o meu voto. y· 
~,,\N 

12.39.010.28/45 
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EXTRATO DA MINUTA 

MI Nº 03 - RJ - (Reg.: 8971394): ReI.: O Exmo. Sr. Mi 

nistro Geraldo Sobral. Impte.:Vicente Sales Neto. Impdo.: Depart~ 

menta Nacional de Estradas de Rodagem -DNER • Adv.: Dr. Vicente Sa 

les Neto. 

Decisão: A Corte Especial, por unanimidade, nao conhe 

ceu do Mandado de Injunção, nos termos do voto do Relator. (Em 30. 

06.89 - Corte Especial). 

Os Srs. Ministros Costa Leite, Nilson Naves~duardo Ribei 

ro, lImar Galvão, Dias Trindade, Assis Toledo, Edson Vidigal, Arman 

do Rolemberg, José Dantas, Torreão Braz, William Patterson, Bueno de 

Souza, Miguel Ferrante, Flaquer Scartezzini e Costa Lima votaram com 

o Relator. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Gueiros 

Leite, Carlos Velloso, José Cândido, Pedro Acioli. América Luz. pá 

dua Ribeiro, Carlos Thibau e José de Jesus. Presidiu o julgamento o 

Exmo. Sr. Ministro WASHINGTON BOLÍVAR. 

12.39.010.28/46 

"'- r . '8 r r --....-' J - 1/'_ 
8mlo Cd.ado Ji- íú: antes 

Ofícial de Gabinete 
Gabinete Mm. Gelaldo SQtna~ 


