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RELATOR 
RECORRENTE 

RECORRIDO 
INTERESSADOS 
ADVOGADOS 

EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDD 
DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
DO ESTADO 00 PARANÁ 
ESTADO DO PARANÁ 
JURANOIR SILVEIRA PINTO e outro 
JÚLIO CESAR RIBAS BOENG e 
LUCAS RICHARD GONÇALVES 

E M E N T A 

INTERVENÇÃO FEDERAL. 
Desobediência de Governador de Estado, em promover apoIo à 

execução de decisão Judicial. Hipótese de intervenção autoriza
da pelo drt. 34, inc. VI, da Constituição Federal. 

RequIsição do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento 
de Tribunal de Justiça do Estado, por tratar-se de matéria 
Infraconstltucional (art. 19, Inc. I, da Lei No. 8.038/90). 

Decreto de Intervenção que especificará a amplitude, prazo 
e condlç~es de execução (parágrafo 10., do art. 36, da Carta 
Magna). 

DemonstradO que o Governador, ainda que sem o dei iberado 
prOPósito de não atender à decisão Judicial, vem, na verdade, 
obstando a sua execução, desde que tem negado ao Juiz de Direi-
to o apOio da forca POliCiai, por ele requiSitada. Hipótese 
em que, por sua recusa, não se cumpriu a medida liminar de 
reintegração de posse, concedida para garantia de propriedade 
agríCOla, Invadida por terceiros, em Cumarca do Interior do E~

tado. 
Sem êXito as gestões administrativas do Presidente do Tri-

bunal ae Justiça, Junto ao GOvernador, dell berou iJ Corte soli-
citar Intervenção federal, ao Superior Tribunal de JUstiça, em 
apoio à execução da ordem Judicial, ubstada desde o final do 
dna de 1988. 

Pedido de Intervenção federal julgado procedente. 

A C ó R O ~ O 

Vistos, relatados e dlscutlClos estes autos, acordam os Minis-
tros da CORTE ESPECIAL do Superior Trl bunal de JUstiça, por Inala-
ria, Julgar procedente o pediDO, nos termos do voto do Ministro Re
lator, na conformidade dOS vutos e notas taqulgrâficds constantes 
dos autos. Votaram venCIClos os Ministros Dias Trindade, que Julgava 
Improcedente o pedido, e, em parte, o Ministro Milton Pereira, 
quanto aos I imites da Intervenção. Os Ministros AmériCa luz, pádua 
Ribeiro, Flaquer scartezzinl, Costa lima, Geraldo Sobral, Costa 
L e I te, N I I s o n N a v e s, E)j u a r d o R I b e I r o, J o s é de J e s u s, A t h o s C a r n e I -
ro, Vicente cernlcc'hiaro, Cláudio Santos, SálviO de FigueIredO, o /~~' / 



Barros Monteiro, HéliO Moslmann, Peçanha Martins, Demócrito Reinal
dO, José Dantas, Wllllam Patterson e Bueno de Souza votaram com o 
Ministro Relator. 

Os Ministros Costa Lima e Geraldo Sobral não compareceram à 
sessão por motivo Justificado (art. 162, parágrafo 10., RISlJ). 

Os Ministros Pedro ACioll, Assis lOledo, Edson vldlgal, Walde-
mar Zvelter e Fontes de Alencar n participaram do Julgamento 
(art. 162, parágrafo 20., RISTJ). / 

Presidiu o julgamento ° Mln tr Antônio Torreão Braz. 

992. (data do JUlgamento). ----, 

ÃO BRAZ - PreSIdente 

OSé CÂNDIDO - Rela ar 
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INTERVENÇAO FEDERAL N2 1 - PARANA 

QUESTAO DE ORDEM 

o SR. MINISTRO JOSÉ CANDIDD: (RELATOR) - Sr. Pre 
sidente, tenho uma questão de ordem. A Constituição Federal no 
capítulo 3Q, que trata do Poder Judiciário, diz no art. 93: 

"Lei Complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
EstabJto da Magistratura, observados os se 
guintes princípios:". 

NO inciso IX,diz o seguinte: 

"IX - todos os julgamentos dos órgãos 
do Poder Judicário serão públicos, e fund~ 

mentadas todas as decisões, sob pena de n~ 
lidade, podendo a lei, se o interesse pú
blico o exigir, limitar a presença, em de
terminados atos, às próprias partes e a 
seus advogados, ou somente a estes." 

Posteriormente,saiu a Lei nQ 8.038, de 1990, que 
diz no parágrafO único do art. 21: 

"Tendo em vista o interesse público, pode
rá ser permitida a presença no recinto as 
partes e seu advogado ou somente a este." 

Isto deixa claro que a Sessão seja secreta. Esta 
é a questão de ordem que estou levantando para a decisão da Cor 
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te. Não tenho posição firmada sobre o tema, quero apenas fixar 
uma sOlução para o julgamento. 



José Carlos 

*ue. ,9,c~na/ d,~<Ça 
~as 

Corte Especial 

INTERVENÇÃO FEDERAL NQ 01 - PR 

QUESTÃO m: ORDEM 

14.5.92 

o SENHOR MINISTRO AMSH:r:CO LUZ:- Sr. Presidente, em fa

ce desses esclarecimentos, entendo que é faculdade do Relator dizer 

se há ou não o interesse público para que a sessao seja reservada . 

Entendo que, se S.Exª assim sugere, devamos ouvir o relatório em 

sessão reservada para deliberar a respeito dos atos subseqüentes. \' 

r 



Corte Especial - 14.05.92 

INTERVENÇÃO FEDERAL Nº 1 - PR 

QUESTÃO DE ORDEM 

o SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:- Senhor Pre 

sidente, também o meu entendimento coincide como doilustre Minis-

tro América Luz. Se o Relator propõe que a sessão seja reservad~ 

devemos assim proceder sem prejuízo de que, no curso do relatá -

rio e dos esclarecimentos a serem prestados por S.Exa., se deci-

da de forma contrária, convertendo em pública a sessão reservada. 

mf 
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INTERVENÇÃO FEDERAL NQ 01 - PARAN~ 

QUESTZO DE ORDEM 

o EXMQ SR_ MINISTRO COSTA LIMA: 

com D do 

eminente Mirlistro-R~lator. dizendo que n50 prop~e que a sessâo 

voto no sentido d~ que a sEssâo se faça 
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INTERVENÇÃO FEDERAL Nº 01 - PARANÁ 

QUESTÃO DE ORDEM 

o SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: - Sr. Presidente, ap~ 

nas para justificar entendo que toda atuação do Poder Judiciário de 

ve ser a mais transparente possível. Só em casos excepcionalíssimos 

deveremos pensar em examinar essa hipótese. O Poder Judiciário deve 

dar o exemplo de transparência e dignidade. Não vejo razão nenhuma 

para sessão secreta. 

Eminente Ministro Flaquer Scartezzini, data 

venia. 
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CORTE 
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14.05.92 

RELATOR: O EXMº SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO 

INTERVENÇÃO FEDERAL N' 01 - PR 

QUESTÃO DE ORDEM 

o EXM2 SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO: Sr. Presi 

dente, o comando constitucional é pela publicidade. Nenhuma lei 

ordinária pode dispor em sentido contrário. No caso concreto, nao 

foram aventadas particularidades que recomendassem a exceçao. 

Acompanho o Eminente Ministro Flaquer Scartezzini. 

MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 



I 
Nelson 

Corte Especial -

servada. 

,-
14.05.92 

INTER'aNÇÃO f1EDERM. NO l-PARAlWÁ 

QUlESTÃO DE ORDiEI'Il 

c 



CorV_ Ecpécial 

INTERVENÇÃO FEDERAL NQ 01 - PR 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SENHOR MINISTRO BUENO DE SOUZA: Senhor Presidente, 

este art. 21 da Lei 8.038, de 1990, não responde à melhor inspi 

ração, pois não interpreta bem a Constituição (art. 93, inciso 

IX) . Evidentemente, onde está em causa o interesse público, a 

sessao há de ser pública. E nem o eminente Ministro Relator 

propos sessao reservada: s. Exª apenas levanta questão de or-

dem, para que o Tribunal delibere. Não vejo,data venia, dúvida 

razoável: a sessão deve ser pública, notadamente quando o Tribu 

nal é exortado a se pronunciar sobre tema tão relevante e de in 

teres se tão condizente a toda a sociedade. Ainda acresce que o 

relatório previamente distribuído nada indica, que possa aconse 

lhar providência diversa. 

acsr/ 
'2.~9.0'O.28/46 



INTERVENÇIO FEDERAL No. 001 - PR (92.7188-7) 

R E L A T 6 R O 

O SR. MINISTRO JOst CINDIDO ,- Che90u a esta Corte, en

caminhado pelo EMmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Para-

né, pedidO de Intervençlio federal naquele Estada, por haver o Go-

vernador delKado de atender li requlSlçlo de força policiai, para 

garantia da eKecuçAo de m~~14i limlnAr. concedida pelo Doutor JuiZ 

de Direito, da 28. Vara da Comarca de Campo Hauria - PR, nos autos 

da Açlo de Relntegraçlo de Posse, requerida por JURANDIR SILVEIRA 

PINTO e CLAUDIO SILVEIRA PINTO JUNIOR contra os chamaaos 

·Sem-Terra-, que Invadiram 8 fazenda CAN CAN, situada no Munlcrplo 

de Roncador - PR, de propriedade dos autores. 

Ac6rdlo do 6rglo Especial do Tribunal de Justiça, de 

2.3.1990 (flS. 62-71), deu provimento, por unanimidade de votos, li 

representaçlo dos requerentes, -para os fins preVistos no art. 36, 

Inciso I I, da Constltulçlo Federal. Dessa declslo, extraio o se

gUinte trecho: 



lntrrvenção Federal 001 PR (reI) 2.:15 

• I I - Como fiCOu eMPosto e provada nos autos, 
requisitada a força pública para cumprimento de 
ordem JUdicial, qual seja, a relntegraçAo dos re
querentes na posse de ImOvel de sua propriedade, 
decorrente de declslo liminar em açlo proposta por 
eles, deferida a requlslçlo pelo Conselho da Ma
gistratura, mediante acórdlo, oficiado ao Orglo 
competente da Admlnlstraçlo Pública, em 23 de a
gosto de 1988, o POder EMecutlvo, omitindo-se, não 
deu cumprimento à ordem. 

Justificando-se, eMpuseram os EMcelentfsslmos 
Senhores Governador do Estado e Procurador-Geral 
da Estado nas InformaçOes prestadas: 

, Ora, como os própriOS requerentes 
reconhecem (Itens 6, 7, e 8 da Iniciai), o 
Poder EMecutlvo nlo se nega a cumprir a 
determlnaçlo Judlcal. Afinai, o Governo do 
Estado do Paraná reconhece a autoridade do 
6rglo judicial e entende ser o JudiCiáriO 
o melhor e mais eficaz guardllo das lIber
dades publicas. Ocorre, entretanto, que 
razOes eMterlores à vontade dos governan
tes, até o presente momento, estio Impos
slbl I Itando o deslocamento até a Comarca 
de campo Hauria dos poliCiais-militares 
necessáriOS ao cumprimento do mandado jU
dicial de relntegraçlo de posse. 

, HlssOes desse natureza, porque en
volvem prOblemas gravrsslmos de cunho al
tamente SOCial, precisam ser preparadas 
com cuidado. Devem 05 agentes pOliCiaiS 
receber preparaçlo adequada, Inclusive sob 
o prisma dos direitos do homem, para nlo 
se repetirem episódios lamentáveis ocorri
dos no passada. 

, Por outro ladO, senda escassos 05 
recursos humanos colocados à dlspoSIÇlo da 
policia, multas vezes o contlgente poli
ciai (limitadO em virtude da IImltaçlo de 
recursos pÚbliCOS) mal basta para assegu
rar a ordem pObllca, Impedindo destarte 
qualquer deslocamento de homens que In
vlabll Izem a represslo a08 focos de Inse
gurança coletiva que todos OS dias apare
cem nos centros mais popUlOSOS do Estado. 
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, Sobretudo num episódiO como O de 
que tratam estes autos, quando seria ne
cessários cerca de quinhentos homens para 
assegurar o sucesso da diligência e vulto
sos recursos, nlo só para o ato pro
priamente dito, como para a manutençlo 
posterior de seiscentos seres humanos 
(dOCS. Ns. 1/3>' 

Além disso, o Poder EMecutlvo nao 
pode I Imitar sua atuaçlo ao sÓ ato da 
relntegraçlo: operaçAo da natureza da aqui 
tratada tem Implicações e conseqOênclas 
que nlo podem escapar aos cuidados do Es
tado. 

, O documento sob No. q, conquanto 
vazado em termos estritamente ml I Itares, é 
especialmente esclarecedor dessa dramática 
sltuaçlo que ao Poder Executivo nlo é dado 
resolver de pronto. As áreas governamen
tais competentes CSEAB, ITCF, etc ... > es
tio prOduzindo estudos que visam a con
tornar essas dificuldades pare, reduzindo 
o risco de comoçAo, ser atendida a re
qUlslçAo de força. 

I Nlo 8e negendo o Estado do Paraná a 
executar a declslo Judicial, nlo há razlo 
para o encaminhamento à Suprema Corte do 
pedidO de Intervençlo Federal. Aliás, a 
razoabll I dade Impede tal 50 I uçlo, posto 
que, sendo excepcional a medida Interven
tlva, deve ser eMcepclonamente grave o fa
to que a Justifique. 

Estas razOes pOdem explicar a dificuldade que 
o Estado tem em cumprir a ordem, deSalOjando os 
Invasores das terras dos requerentes, in
fluenCiado, InClusive, pelOS fatores humanos, maS 
nAo o exime do seu cumprlemnto. 

Nota-se que a declslo do Conselho da Magistra
tura data de agosto de '988, sendo que as Informa
çOes governamentais alo de 7 de março de '989. 
Tem-se que, decorridos cerca de sete meses, pode
ria o Estado ter resolvido os problemas que aven
tou para o cumprimento da deelslo. E nlo consta 
que até neste momento, em que este Tribunal apre
cia o presente pedido, tenha o Estado tomado efe
tivas providências para colocar à dlsposlçlo da 



../..-v"". J,,k,n/ ~~_ 
T" ~1 r. 

lntervfnção Federal 004 - PR (reI) 40 ~ 

Justiça 8 força necessária para cumprimento da áe
c I sao. 

Normalmente, em questlies desta natureza, o Ju
diciáriO nlo exige pronto cumprimento das deci
sOes, exatamente pelas razOes expostas pelo Esta
dO, proporcionandO prazo razoável para que a ordem 
seja obedecida. 

Mas nAo POde esperar Indefinidamente. 

E se, por má vontade ou IncapaCidade, indefi
nidamente, o Estado deixa de cumprir a ordem, Jus
tifica-se o pedido de Intervençlo federal. O Di
reito da parte nlo pOde ficar ao arbftrlo de um 
dos Poderes do EstadO, quandO outro. Igualmente 
SOberano, o confere" (fls. 63-66). 

E conClui o acOrda0 do egrégiO Tribunal de Justiça do Es

tado do Paraná: 

W a douta Procuradoria-Gerai de Justiça, por sua 
vez, essencialmente. reitera argumentos do Estado. 

Tragicamente, acena com derramamento de sangue 
e r:1ortes, quandO. após af I rmar que o Poder Execu
tivo nlo se nega a cooperar (W a concesslo de for
ça pOliciai para cumprimento de declslo Judiciária 
é il~_A'_~~~2fLi,l~ - grifo no Originai entre 
poderes do Eatado). disse o eminente Procura
Oor-Geral O. Justiça: 

, E tal vem sendo feito pelo Estado 
Admlnlstraçlo, que busca criar as condl
çftes necessárias ao cumprimento do mandado 
de relntegraçlo de posse, todavia sem 
traumas sociais e desumana violênCia. 

, Ocorre que o diagnóstiCO apresenta
do pelos organismos de segurança do Estado 
(fls. 27/34), para o caso de se pretender 
desalojar aproximadamente 600 (seiscentas) 
pessoas (flS. 28), assentadas na área 
objeto da proteçlo possessória, sem a e
xistência de Dutra para proceder-se à 
transferência dos chamadOs Wsem-terra W; 
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está a Indicar ccnseqOêncl85 das mels gre
ves, com derramamento de sangue e mortes. 

, A deetsDo pela requl51çAo da Inter
vençAo federal no Estado do paraná, em seu 
Poder E~ecutlvo. se aparentemente satisfaz 
aos formalismo legal, pela conotaçAo so
cial que apresenta, nlo nos parece 8 solu
çlo mais consentlnes com a realidade que 
se vive na área e com a gravidade das 
conseqDêncl85 que certamente 8avlrlo. 

, O Estada Executivo nlo vem se ne
ganao 8 proteger o direito de propriedade, 
constitucionalmente assegurado. TOdavia. 
como respeito e homenagem à funçlo social. 
a que deve se subordinar tal direito, o 
deS8COlhlmento da pretenslo manifestada 
pelo requerente e medida de Justiça. 

Trata-se de argumentos mais de ordem humana e 
social. que Jurfdlco-Iegal. os quaiS, como 05 adu
zidos pelo Poder Executivo, nlo eximem do cumprl
menteo da ordem. 

Evidentemente, com prUdênCia há de cumpri-Ia o 
Poder Executivo. Nlo basta que a Admlnlstraçlo a
firme que nlo se nega a proteger o direito de pro
priedade, se nada fal pare protegê-lO, quando a
tingido. O problema dos "sem-terras" ê pai Itl
co-saCiei, que Impbe sOluçlo, mas nlo à custa de 
dlrleto alheio, "constitucionalmente asSegUradO", 
conforme expresslo de I lustrado Parecer mlnlste
r I 8 I • 

~ enfadonho repetir-se, mas replte-se: entre e 
data da deelslo, requisitando a força poliCiai e a 
presente data, decorreu tempo mais que suficiente 
para a sOluçlo do problema e conseqOente eum
prlemnto da declslo do MM. Juizo de Campo Mourlo, 
e do Conselho da Maglstretura. 

A parte, lesada em seu direito, nlo POde espe
rer, Indefinidamente, pela prOVidênCia do Estado. 

Assim tendo em vista os fatos, devidamente 
provedOS, al16s nlo negadOS pelo Poder Executivo. 
e considerando que nlo se Justificam as sua5 ale
gaçbes para protelaçlo do cumprimento da declslo 
do Conselho da Magistratura, e, ainda, o preceito 
Inserido no art. 304, Inc. VI, da ConstltulÇlo Fe-



Intervenção Federal 001 - PR (reI) 

de fel: 

Acordam 05 Desembargadores, Integran
tes do OrgIa Especial do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Paraná, por unanimidade 
de votos, após definir que a competêwncla 
para apreclaçAo do pedido é deste 6rglo, e 
nlo CID Trlbbunal Pleno, por força do diS
posto no art. 15, Inc. XI I I, do CódigO de 
Organlzaçlo e DIVisA0 JudiCiária do Esta
do, que prevalece sobre o disposto no Re
gimento Interno do Tribunal, dar prOVimen
to à representaçlo dos requerentes, por u
nanimidade de votos, para, na forma do 
art. 210, Inc. li, do Regimento Interno 
deste Tribunal I e para os fins preVistos 
no art. 36, Inc. 11, da Constltulçio Fede
ral, encaminhar 05 autos 80 Excelentfssl
mo Senhor Desembargador Presidente desta 
Corte' (fi •. 69-71). 

Recebendo ofrclO acompanhadO dos autos do pedidO de In-

tervençAo, O entAo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, eml-

nente Ministro WASHINGTON BOLrVAR, despachOU, na forma dos arts. 

20, Item I, e 21, da lei B.D38/90, solicitando Informaçlies, ao 

ex-Governador ALVARO FERNANDES DIAS, que nlo 85 prestou. 

Sem manlfestaçlo do Chefe dO Executivo do Estado, foram 

os autos ao SUbprocurador da República, Oro PAULO SOllBERGER, que 

ofereceu parecer às fls. 81-85, favorável ao pedido, w em face do 

tempo decorrido e diante da necessidade de se dar ao caso SOluçA0 

que preserve a autoridade da ordem JudiCial w. ConSiderou, contu-

dO, que, diante dOS graves problemas sociais que suglrlam com a ex-

pUlSa0 dOS 6DO (seiscentos) Invasores, e o fato de haver o ex-Go-

vernador ALVARO FERNANDES DIAS •• furtado d. pr •• tar a. Informaça •• 

801 Icltadas por esta Corte. seria recomendável que se ofiCiasse ao 
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GovcrnRdor rccim-emposs~dD, Dr. ROBERTC) Rl:QUI~O DE MELU E SILVA. 

cobrando-lhe noticias sobre D p~dido de intervEn~io federal. 

Nas informaçie~ prestadas pelc) nc)vo GovErn~dor do Est~dc). 

diz S.b:cia q preliminarmt.'nte, ser in!:oOlPc::tente a Justiça Comunl do 

Estado. para deferir a medida llmlD~~ na Aç:~o dE Reintcgra,io dr 

Posse. requErida PElos propriet'rios da Fazenda CAN CAN. em face do 

DEcreto No. 97.774. do Governo Federal. dE 22 de maio de 1989. qUE 

dEclarou de utilidade pública. para fins dE reforma agrária. a área 

em quest~o. A competincia seria. ent~o, da Justiça Federal, sendo 

de afirmar a nulidade do ac~rd~o da Corte paranaensE'. Em documento 

da Secretar ia de Seguranc;a Pública do Estado. que acompanha a in-

formaçio governamental (fls. 103-4). esclarECE o informante terEm 

os proprietários da Fazenda CAN CAN COnSE'9uido, em juízo. medida 

1 iminar contra o ato eKPropriat~rio decretado pelo Governo Federal. 

impedindo a imissão na posse pelo INCRA. E qUE o referido Decreto 

No. 97.774 teria caducado, no dia 22 de maio de 1991 (2 anos). 

Diz mais o documento da Secretaria de Seguran~a Pública, 

em resumo (fls. 103-104): que a invas~o ~as terras, orientada por 

UM Vereador e pelo Movimento Estadual dos ·Sem-Terra-, deu-se em a-

sosto de 88. por aprOXimadamente 150 fam{lias (600 pessoas); que o 

propr i et ár i o ret i rOlJ, das terras, l_ 500 cabeças de gado; que, em 

dezembro do mesmo ano. foi inic iado. pelos ocupantes, o cult ivo de 

algUnlaS áreas; que, em dezembro de 89. 150 deles invadiram a Dele-

sacia de Polícia local, com o objetivo de rasgar o inquérito 

instaurado para apurar furto de uma trilhadelr-a, mas desocuparam o 

~rgão Policial depois de conversações; que houve, também, tentativa 

de invasão de dependência da Prefeitura Municipal; que. em 3 de fe-
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verelro deste ano, ameaçaram Invadir a sede da fazeanda, sendo 1e-

rido um empregado do proprietáriO, que velo a facelecer. que, a-

tualmente. o número de famll las diminuiu para 80 (350 pessoas). e 

que foram cultivados, aproximadamente, ~OO ha de milhO, fel)Ao e 

arrol. 

As dificuldades, apontadas pelo governador ROBERTO 

REOUIIO DE MELO E SILVA, slo as mesmas, Já alegadas pela admlnls-

traçlo anterior perante o Tribunal de Justiça. Vale, contudo, 

transcrever algumas passagens; 

" O que efetivamente ocorreu na espécie em aná
lise foi 8 ImpOSSibilidade da reallzaçlo da opera
;10 de despeJO. t que, conforme-se ou nAo o admi
nistrador, o Estado ~~I! está premidO por contl
gênclas aamlnlstratlvas, que, no 2!in2 __ 1~2L!k2 __ ~ 
'An'~11YI1, evidentemente, nlo se colocam. Tais 
contlgênclas vlo desde a responsabll Idade pela to
mada de declsbes que, face a06 fatos, preterem In
teresses legltlmos e legaiS, em favor de outros 
Interesses. também legltlmos e legais, porém de 
tutela mais urgente. até a conhecida e Já prosaica 
falta de recursos materiais e humanos para a con
duçlo de operaçGes militares especializadas e es
pecificas " 

Depois de rconhecer a Indlspensabll Idade do cumprimento 

de ordem Judlcal, prossegue o GOVernador: 

" Contudo, como Já se asseverou, diante do real 
concreto, slo s6 nlo toleradas certas "desobe
diências" a ordens JudiCiaiS, como, frente às pe
culiaridades de determinados cssos, a justiça mes
mo aponta, para que as "desobediências· nlo sejam 
punidas com o rigOr cego e Objetivo da lei. CI
tou-se, em outra parte. o caso das centenas das 
ordens de prlslo, que, por absoluta Impossibilida
de administrativa, repousam nas gavetas das dele
gaCias; outros exemplOS, ainda mais dramátiCOS, 
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podcri~m bcr citados. Basta, EntrFt~nt~. para fin& 
d~ prEsente informa~50, citar a prdpri~ &ituaç~o 
dos milharcs dF ocupantes ilegais d~ mais dF 30 
propriedades privadas no Estado do P8ran~, conhe
cidos pelos EPítctos dE ·sem-terra· ou ·scm-teto· 
que, ao lado de outras minorias marginalizadas. 
caractErizam um dos grandES impasse. do Brasil de 
hoje. ConVEnha-se qUE, diante dE tais realidades, 
os mccarlismos tradicionais F frios d~s leis, sio 
praticamente inoperantes· (fls. 99-100). 

[) Governador do Estado diz, adiante, qUE' não se omiti"J. 

Usando de discrj~~o E' prudente arbrtrio, tem evitado montar OPE'ra-

~~o dE guerra, eM face da possibilidade dE generalização do confli-

to, com desfecho imprEvisívEl. AdVErtE' qUE' a Estado. de outra par-

te, não possui reginlE'ntos Espec ial izados, nE'nl FEC1JrSOS par", o 

treinamento de tropas dE' elite. E que, "Na caso em apreço, cumprir 

a ordem Judicial seria Um reMatado desprop6sito, com o qual a dis-

cricionariedade do administrador não poderia corroborar· <o. 

100) • 

Conclui S.Excia., alegando indisponibilidade de recursos, 

"para suportar uma delicada operação nlilitar, em mais de 30 frentes 

diferentes geogr~fica € estr8st€gicamEntE, com o intuito de desalo-

jar os ·sem-terra· e os ·sem-teto·. Nada justifica, aliás. qUE todo 

o esforço administrativo E financeiro do Estado se volte para de-

volver a seus proprietirios 30 áreas de terras, que, fossem apro-

veitadas econômica e socialmente, jamais seriam inyadidas- (fI. 

101>. 

Termina a informação, pedindo a anulação do ac:drdão com i\ 

remessa dos autos à Justiça Federal ou, então, não se caracteri-

zando circ:unstincias que justifiquem a medida dr'stic:a e ex-
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cepcional da int~rv~nç~o federal no Estado, scj? arquivado o pro--

c: ESSa ~ 

Com nova vista dos autos, em razia dr pronunciam~nto so-

licitado ao atual Governador do Estado, a douta Subprocurado-

r ia-Geral da R.'públ ica, ~"' Par"cer da Ora. IEDDA DE LOURDES 

PEREIRA. i pela decretação e execução da intervenção federal, a ser 

requisitada ao Exmo_ Sr_ Presidente da Repdblica. Entende a parcce-

rista estar maculado o próprio Estado de Direito. ~pela insl.Jbmis-

s~o do Governador ~ lei. qUE insiste em JUlgar a conveniincia poli-

tica do cumprimento da ordem judicial-. 

Considerando o atraso de Julgamento do pedida de i nt er-

venção. pela conveniincia de encontrar-se uma solução pac(fica para 

o ialPasse entre Ol:. poderes Judiciário e ENecut Ivo do Estado~ pedi 

ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná qlJE atuali-

zasse as informações sobre o curso da Ação de Reintegração de Pos-

se. que motivou a l~miDac não cumprida, por falta de apoio do Go-

verno Estadual; e. de igual modo. solicitei ao INCRA que fossem 

fornecidos dados sobre o Decreto No. 97.774. de 22.5.89. aludido 

nas informações prestadas pelo Governador, e definisse a posição 

atual da autarquia sobre a situação da área em conflito no Hunicí-

pio de Roncador, no Paraná. alvo do presente pedido de interven~âo 

federal. 

Atendendo ao pedido de informação sobre o estado atual da 

causa, formulado atravis de Eac SlmllE de fi. 114, deste Tribunal. 

o ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembarga-

dor LUIZ RENATO PEDROSO. endere~ou a Este Superior Tribunal de Jus-

tiça cópia do Df. No. 125/92. de fi. 132, assinado pelo Dr. LUIZ 
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FERNANDO TOMASJ KEPPEN. ilustrE' Juiz de' Dir[:ito di\. 2i\. VC\J'"C\ Civil 

daqUEla Comarca. dando conte\. dE qUE 05 autos da A~io dE Reintegra-

,ia dE' POSSE No. 412/88 haviam sido encamirlhaclo5 ~ Just iça FEdEral. 

em 14.03.91, em facE dE' haver o signatirio declinado dE sua compE-

tência. Instruindo O Df. 111/92. o ilustre' PrE'sidE'ntE' do Tribunéd 

de Justiça juntou c6pia de dois decrEtos do GOVErno do Estado. qUE' 

regulamEntam o procedimento administrativo para cumprimento dE' re-

quisiçÕES judiciais dE força policial, E' cópia da dEliberação toma-

da pelo Tribunal. sobre 05 decretos governamentais (fls. 133-36) • 

. Ji o INCRA. em resposta ao Fac SimllE, de fI. 115, atEn-

dendo a id~ntico pedido de atualização das informações, afirmol.!, 

pelo Of/INCRA/P/No. 171, de 11.03.92, o seguinte: 

No momento, a referida ~rea nio apresenta in
vasores, nem ocupantes. Todav i ar os sem-terra en
contram-Se próximos ao mencionado imóvel, criando 
um clima de tensão, uma vez que o propr ietár ia não 
concorda com qualquer tipo de negociação. 

Diante dessa situação, esta Autarquia está 
examinando a possibil idade, dentro das metas es
tabelecidas pelo Programa da Terra, de buscar uma 
nova ~rea, com baSE no Decreto No. 433/92, para o 
reassentamento das fam"l ias acampadas, resolvendo 
assim o conflito· (fI. 120). 

E. posteriormente. aditou as inf'ornlaçôes anteriores, com 

o Cf. INCRA/P/No. 183, de 18.03.92, do teor abaixo: 

Em complementação ao ofício/INCRA/P/No. 171. 
de 11/03/92, informamos a V.Sa. que efetivamente 
ocorreu a desistência da ação de Reintegração de 
Posse promovida pelo Sr. Jurandir Silveira Pinto e 
outros, conforme Decisão da Justiça Federal. na 
9a. Vara da Seção Judici~ria do Estado do Paraná, 
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aneJCa por cópia. 

Nessa ocaslAo. tendo sido prolatada a sentença 
de homOlogaçlo de desistência da referida açAo. em 
12/02/92, encerrou-se ar a prestaçlo Jurispruden
cial por parte da Justiça" (fi. 123>' 6 

A esse OfrCIO, o Presloente 00 INCRA fez Juntar o fAk Sl= 

ml1t, de fls. 12Q-5, da declslo do Juiz federal da 9a. Vara. da Se-

çlo JUdiCiária do Paraná, homologatória da desistência requerida 

por JURANOIR SILVEIRA PINTO, da qual COlhe-se a Seguinte passagem: 

• DECIDO, 

A hOmologaçlo de desistência da açlo nlo pode 
ser negada, visto que os réus ainda nlo foram Ci
tados. t direito da parte a desistência, visto que 
nlo há, IncluSive, necessidade do consentimento do 
réu para tanto (parágrafo qo., do artigO 267, do 
COd I go de Processo C I vII>' 

Assim considerando, hOmologo a desistência da 
açlo requerida por Jurandlr Silveira Pinto às flS. 
139-1~1 dos autos, para que surta 09 seus Jurfdl
C09 e legaiS efeitos. 

Outrossim, considero que, com a desistênCia da 
Açlo ora homologada, cesse o Interesse da Autar
quia federal, visto que o motivo pelO quel houve o 
deslocamento da competência (competência absoluta) 
deixou de eXistir, observando que o desistente nlo 
pOderá, na área declarada de Interesse social, 
mesmo porventura persista a Invaslo, obter no 
Jufzo de origem qualquer providência Judicial pos
sessória, nlo subsistindo assim, como Já dito, 
qualquer Interesse do órgla (INCRA), uma vez que, 
na área de seu Interesse, deixa de haver o Iltf
glo, e na outra área o Iltlglo restringe-se a par
tiCUlares, fora do Interesse Jurfdlco Imediato ou 
medlato do mesmo. 

Nestas condlçaes, e anotando 
nlo há necessidade da providência 
INCRA (comprovaçlo da retirada dos 
sores), face ao retro conSiderado, 
após o trAnsito em JUlgado desta 

finalmente 
requerida 
supostos 
determino 
declslo, 

que 
pelo 

Inva
que, 

sejam 
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remetidos estes autos à 28. Vara CIvel da Comarca 
de Campo MourAo. para que naquele L. JuIzo prossi
ga-se a açAo relativamente 80 Autor remanescente. \ 

Dêem-se as baixas necessárias, oportunamente. 

Custas. pelo desistente" (fls. 12Q-S). 

Esclareço que o desistente (JURANDIR SILVEIRA PINTO), 

quandO os autos Já se encontravam na Justiça federal, alegou como 

fundamento de seu pedidO, 

" que, como a área do desistente é que estava 
abrangida pela Decreto fxproprlat6rlo, cessou o 
motivo pelO qual houve a decllnaçlo da competência 
e requer que os autos retornem ao JuIzo de origem 
face à permanênCia da questlo relativamente ao ou
tro autor (ClaudiO Silveira Pinto), cuja área nlo 
está abrangida pela Decreto de fxproprlaçlo " (fi. 
12'\ lo 

O INCRA, diZ ainda o DespaChO, de fls. 12'\-5, "confirma 

que efetivamente o decreto abrange apenas a área registrada em nome 

de um dos requerentes (Jurandlr Silveira Pinto) ... " (fi. 12Q), 

Conslaeranao esse fato superveniente, aetermlnel e expe

dlÇlo do EAk Slmll~, de fls. 138-9, diretamente para o Oro Jost 

CAMACHo, atuei JuiZ da 28. Vara crvel da Comarca de Campo Mou-

rio - PR, onde tem curso a demanda, pedindO Informaçlo mais deta

lhada, e atual, do que estava ocorrendo com a Açlo de Relntegraçlo 

de Posse (EAk Slmll~, de fi. 138). 

Imediatamente, aquele Ilustre magistradO, depOIS de en-

vlar o serventuário da Justiça, ILDEfoNSO KELLER, pessoalmente, à 

fazenda CAN CAN, no munlcrplo de Roncador - PR, local da Invaslo, 



Intervenção Federal 001 - PR (reI) ·lAr 
LU!J 

transmitiU. via [a~ ~lmllt. a esta Corte cópia das Informaçftes que 

lhe foram prestadas pelo funCionário, e que podem ser assim reeuml-

M E após IS90, ele n05 mostrou a fazenda o-
cupada onde há Ruma área de terras equivalente 8 
150 alqueires paulista". tendo lavoura e crlaçlo 
de animais; .. 

E acrescenta o Informante 

• que 8 ocupaçlo Já perdura por quatro a-
nos." 

Em seguida, aludindo a CLAUDIO SILVEIRA PINTO JUNIOR, que 

é o outro autor da Açlo de Reltegraçlo de Posse. que nlo transigiu 

Com o INCRA, diz, expressamente: 

• Verifiquei alnds: 

Há cerca de 45 famfllas, num total de aproxi
madamente 150 pessoas, nos lotes de terras No. 
82-A e 85 de propriedade de Claudio Silveira Pinto 
JuniOr, 

Que nlo é verdadeira a InformaçAo de que i-
nexistem Invasores na área de terras pertencentes 
a Claudio Silveira Pinto Júnior. 

Que Claudio Silveira Pinto Júnior nlo reassu
miu a posse na fazenda CAN CAN. 

Que Claudio Silveira Pinto Junior nlo mantém 
entendimento com os ocupantes de sua propriedade. 
assistido ou nlo pelo INCRA. 

Que o INCRA compareceu no local pela última 
vez, no Infclo do ano de 1991 • (fi. 1'12). 
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E continua, agora aludindo ao outro proprietáriO, trmlo 

de CLAUDIO. que desistiu da açAo, conforme já demonstradO, asseve-

rando: 

" Que em ,,/12/91, Juranalr Silveira Pinto. fOi 
manutenido nos lotes Números e.q. 87, 88. 68, lq6 e 
23-A. 

Que. Inobstante, ainda existem 5 famr lias em 
um dos lotes pertencentes 8 Jurandlr Silveira Pin
to. mas nlo posso Informar 8 que trtulo." (fi. 
lQ2l. 

tomo estas últimas Informaçftes datam de 8.Q.92, tem-se 

como verdadeira 8 sltuaçlo atual do processo, na Comarca de Campo 

de Hauria. envolvendo terras da fazenda CAN CAN , situada no munlcf-

pio de RONCADOR - PR , alvo do presente pedido de IntervençAo fede-

fal • 

é o relatório. 
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INTERVENCIO FEOERAL No. 001 - PR 

v O T O 

C. Especial em 14.5.92 
Vista Min. Milton Pereira 
Julgado em 11.6.92 

(90.7188-7) 

O SR. MINISTRO JOSÉ CINOIOO (RELATOR) ,- O artlso aq. da 

ConstltulÇlo Federal, eKcetua, através de seus InciSOS, 05 casos em 

que a Unllo nlo Intervirá nos Estados e no Distrito federal, desta-

cando-se, dentre eles, o configuradO nos presentes autos. onde o 

objeto da Intervençlo se destina a prover execuçlo de ~AklAI~ lu~l= 

klH (Inc. VI). Trata-se, portanto, de proteçAo constitucional, 

garantidora da soberania e IndependênCia do poder JUdiCiáriO. 

é de afirmar-se, desde logo. a competência desta Corte. 

para apreciar e Julgar. pela primeira vez. pedidO de IntervençAo 

federal. nos poucos anos de sua eXistênCia, atendendo ao que dls-

põe o art. 38, Inciso I I, do Estatuto Fundamental. Tenha-se em con-

ta que essa competênCia se positiva pela qual Idade do processo, que 

figura entre aqueles que, por declslo em única ou última InstAncla, 

chegariam ao recurso especial, previsto no art. 105, Inc. I I I, da 

constltulçlo federal. é o caso de matéria Infraconstltuclonal. 

o motivo originário da presente causa está na represen-

taçlo encaminhada ao Tribunal de JUstiça, pelo Doutor JuiZ de 01-
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relto da 2a. Vara crvel da Comarca de campo Hauria, Estado do Para-

nã, que, deferindo mAAIAA llmlnA~ no Açlo de Relntegroçlo de Posse 

No. 412/88, no dia 10.8.88, nlo pOde cumpri-Ia, porque a força po-

Ilclal reqUIsitada ao Estada, para garanti r a açAo da Justiça, nAo 

foi cedida. 

Impedido o douto Juiz de fazer cumprir a reintegração 11-

minar, o eminente Presidente do Tribunal de Justiça enviou ao Se-

nhor Secretário de Segurança P~bl Ica do Estado o OfrClo 5.973, de 

fi. B, em 23.8.90, nos seguintes termos: 

• Senhor Secretário, 

Comunico a Vossa Excelência, para as prOVidên
cias necessárias, que nos autos de RequlslçAo de 
Força Policiai No. 783/88, da Comarca de Campo 
HourAo, cujas cópias seguem anexas, o Conselho da 
Magistratura em sessAo hoje realizada, por unani
midade de votos, deferiu o pedidO de envio de for
ça policiai, para cumprimento de mandado noe autos 
de Relntegroçlo de Posse NO. Q12/88 . • <fi. Q2). 

Esse era apenas o Infclo de uma série de atos de subtra-

çAo do dever do Estado, em atender à solicitação da Justiça. Acres-

cente-se que, logo após essa comunicação do Tribunal de JUstiça, o 

Chefe do Poder Executivo assumiu o compromisso de ceder a força po-

Ilclal, Isto no final do ano de 1988, mas nAo cumpriu o prometido. 

Diga-se, a bem da verdade, que o E. Tribunal de Justiça 

do paraná, afeito a uma pai ftlca de bom entendimento com o Poder 

Executivo, sempre procurou evitar a IntervençAo federal, tanto que, 

somente em março de 1990, decidiu sobre a sua efetlvaçAo. O seu pe-

dldo chegou a esta Corte, em agosto de 1990. 
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A IntervençGo federal, como medida constitucional ade-

quada, passou a ser a única que resta, a ser acionada para que o 

executivo estadual cumpra com o seu dever. É necessário que se res-

tabeleea, no Paraná, a ordem Jurfdlca, expressa na Independência e 

harmonia entre 05 dois poderes em conflito. A vlolaçlo a essa regra 

fundamental "é pressuposto suficiente para a IntervençAo, como 

advertiu Pontes de Miranda. em seus WComentárlos à GOnstltulÇAo de 

19~B ", vol. I, pág. 379. A Intervenclo. lembrava JoIo Ramalho 

(GonstltulcAo Federal Brasileira - comentários - 1891 - Edlclo de 

192~, pág. 31). 

" é a san860 do prlncfplo federativo: sem ela a 
UnlAo seria um nome vIa. E 8S garantias e vanta
gens, que a federaçAo deve proporCionar aos Esta
dos e ao povo, se reduziriam a simples miragem. " 

Recusando o apo I o da força po II c I a I sob seu comanda. o 

Poder Executivo violou preceitos da ordem Jurfdtca federal. provo-

cando o desequll fbrlo entre 08 pOderes, 56 reparável pela força 

agregadora da unllo Federal. 

O eminente professor PINTO FERREIRA. em seus "Gomentá-

rios à constituição Federal". 20. vai .• pág 299. adverte para o 

fato de que "é Indispensável que as unidades federadas nlo possam 

Ir além de seu cirCUlO de atribuições. concedendo-se geralmente à 

unllo a prerrogativa de Intervir nos negócios dos Estados-Membros, 

quandO estes se desvinculam da ordem Jurfdlca, estabelecida na 

GonstltuIÇlo". E acrescenta. à pág. 326. 
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W é próprio do governo constitucional a existência 
de uma distinção de poderes que permita a flscall
zaçlo, controle e equl I (brio reciprocas da Legis
lativo, do Executivo e do Judiciário, num roteiro 
que sobretudo se estabeleceu após as memoráveis 
I lçaes de Montesquleu, e nOJe em esquema adotado 
pelo moderno Estado de Direito." 

Esses os fundamentos 8 JUstificar a prOVidênCia sol Icl-

tada a esta Corte, pelo Tribunal de Justiça do Paraná. com esteio 

no art. 36, Inc. I I, da Constltulçlo federal. por motivo de desobe-

dlênCla à requlslçlo de força pOliciai do Estado, para apolo à exe-

cuçAo de ordem Judicial. 

NAo é que o Governador do Estado esteja expressamente ne-

gando a presença da força pai Iclal. Mas a esse ponto chegou. a des-

peito de mostrar-se sol (Cito. procurando Justificar a sua esquiva 

em suposta falta de recursos para preparar. como chega a afirmar, 

uma verdadeira operaçêo de guerra, com refleKos sociais profundOS. 

Leia-se, Sabre o pedido, o que escreveu o entAo Governa-

dor Álvaro Dias, em março de 1989, procurando abrandar a sua recu-

sa: 

W Fundamentando-se nessa hiPótese, os Requeren
tes pedem a Intervenção Federal no Estado do Para
né. Alegam que, reqUISitada força pOliciai pelo 
JudiCiáriO, para fim de cumprimento de mandado Ju
dicial de reintegração de posse, deixou a Adminis
tração Pública de colocar à dispoSIÇAo da Justiça 
a força policiai requerida. 

ora, como os própriOS requerentes reconhecem 
(Itens 6,7 e 8 da IniCiai), o Poder EKecutlvo não 
se n~.s.a. a cumprir a determinação judiCial. Afinai, 
o Governo do Estado do Paraná reconhece a autori
dade do órgão JUdicial e entende ser o JUdiciário 
o melhor e mais eficaz guardião das liberdades pú
blicas. Ocorre, entretanto, que razões eKterlores 
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à vontade dos governantes. até o presente momento, 
estio ImposSibilitandO o deslocamento até a Comar
ca de Campo HaurIa dos POliCiais-militares neces
sários ao cumprimento do mandado JudiCial de 
relntegraçlo de posse. 

M188~e5 dessa natureza, por que envolvem pro
blemas grav{sslmos de cunho altamente social. pre
cisam ser preparadas com cuidado. Devem 08 agentes 
pai lelal8 receber preparaçlo adequada, Inclusive 
sob o prisma dos direitos do homem, para nlo se 
repetirem episódios lamentáveis ocorridos no pas
sado. 

Por outro lado, sendo escassos 08 recursos hU
manos colocados à dlsPOSIÇlo da pai fels, multas 
vezes o contlgente poliCiai (limitado em vi rtude 
da limitação de recursos pÚbliCOS) mal basta para 
assegurar a ordem pública. ImpedindO destarte 
qualquer deslocamento de homens que Invlablllzem a 
repressão a06 focos de Insegurança COletiva, que 
todos 08 dias aparecem nos centros mais populOSOS 
do Estada. 

SobretUdo num epiSÓdiO como O de que tratam 
estes autos, quando serão necessários cerca de 
quinhentos homens para assegurar o sucesso da dl
I IgênCla e vultosos recursos, não SÓ para o ato 
propriamente dito, como para manutenção posterior 
de selscenento5 Seres humanos (does. Ns. 1/3). 

Além disso. o Poder Executivo nAo pOde I Imitar 
sua atuação ao s6 ato da reintegração: operação da 
natureza da aqui tratada tem Impll cações e conse
qOênclas que não pOdem escapar aos cuidados do Es
tado. 

o documento sob No. ~, conquanto vazado em 
termos estritamente ml I Itares, é espeCialmente es
clarecedor dessa dramática situação que ao Poder 
Executivo não é dado resolver de pronto. As áreas 
governamentais competentes (SEAB, ITCF, etc ... ) 
estAo prodUZindo estudos que visam a contornar es
sas dificuldades para, reduzindo o risco de como
ção. ser atendida a reqUISição de força. 

Não se negando o Estado do Paraná a executar a 
deCisão judiCial. nAo há razão para o encaminha
mento à Suprema Corte do pedidO de Intervenção Fe
deral. Aliás, a razoabilidade Impede tal SOluçA0, 
posto que, sendo excepcional a medida Interventl
va, deve ser excepcionalmente grave o fato que a 
Ju.tlflque .• (fi •. 22-24) 
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Essas as alegações que têm sido a tOnlca da negativa go-

vernamental, como reafirmadas, recentemente, pelo Doutor ROBERTO 

REEOUIIO DE MELO E SILVA, atual governante, em Informações presta-

das a este Superior Tribunal de Justiça, de cujo teor, destaco: 

- NAo é verdads que o Estado tenha simplesmente 
se omitido no cumprimento das ordene Judiciais. 
Dada a resistência encontrada em multas ocaslaes 
houve o administrador, utl I Izando-se da sua dls
crlÇao e do seu prudente arbftrlo, por nlo montar 
uma operaçlo de guerra que, face à P08Slbl I Idade 
de genera I I zaçlo do conf I I to em razlo da organ I za
çAo nacional dos movimentos, pOderia ter um desfe
cno Imprevlsfvel. O Estado do Paraná nlo possUI. 
ademais, regimentos ou grupos espeCializadOs no 
trato com questaes civis tio delicadas. carecendo, 
o que é pior, de recursos necessáriOS ao treina
mento emerganc I a I de tropa de e I I te. No caso em 
apreço, cumprir a ordem JUdicial seria um rematado 
despropósito, com o qual. a dlscrlclonarledade do 
administrador nlo POderia corroborar. 

Assevere-se, ainda, que a situação social, que 
enva I ve as famE I I as de agr I cu I tores em questão, 
conforme ralata de forma Impressionante a Secreta
ria de Estado da Segurança Pública, (documento em 
anexo), nAo poderia ser Imputada à responsabilida
de, no âmbito da federação brasllel ra, do Esta
do-membro. Trata-se de um prOblema grave e de dl
ffcll SOluçA0, cuja responsabilidade é de todoS, 
Indistintamente. Nlo é Justo, nem razoável, que o 
Executivo figure como autêntico -bode expiatório" 
pela nAo SOluçA0 das Invasões .• (fls. 100-101). 

o Governo do Estado procura demonstrar, outra vez, nlo a 

simples resistência à colaboração da força pOliciai, mas a Impossl-

bllldade de fazê-Ia, por falta de recursos e a repercussão desfavo-

ráve I eonseqUente do uso da po I f e I a, no se I o da soe I edade. 

O Ooutor PAULO A. F. SOLLBERGER. i lustre Subprocura-
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dor-Geral da República, falan!lo em nome CIo Ministério Público da 

União, e em defesa da ordem Jurfdlca, do regime democrático e dos 

Interesses da sOCiedade, foi claro ao afirmar: 

" Como bem ponderou o I lustre Relator do acórdão 
de flS. 62/71 I "normalmente, em questão dessa na
tureza, o JudiCiário não exige o pronto cumprimen
to das deCisões", exatamente em atenção a razões 
como as expostas pelo Governo dO Estado do Paraná, 
mas também "não pode esperar Indefinidamente", 
POiS "o direito da parte não pode ficar ao arbf
trio de um dos Poderes do EstadO, quando outro, 
Igualmente soberano, o confere", 

ASSim, face ao tempo decorrido e diante da ne
ceSSidade de dar ao caso solução que preserve a 
autoridade da ordem Judicial, não vemos outra al
ternativa senão a de, em obediência à regra ex
cepCional inscrita no art. 34, Inciso VI, da 
Constituição Federal, opinar favoravelmente ao pe
d I do d e I n t e r v e n ç ã o . " ( f I. 84) 

Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça, respondendo às ra-

zões oferecidas pelo Governador, em face de sua resistência à con-

cessão oa força policiai, olZ: 

Não obstante o respeito 80S I lustrados infor
mantes, tais argumentos não prevalecem contra o 
texto expreesso no Inc. VI, do art. 34, da Consti
tUição Federal, eKPI f cito ao dispor que a União 
não Intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 
exceto para "prover a execução de lei federal, 
ordem ou decisão JUdicial". O texto constitu
cional naõ faz a distinção feita pelos Informan
tes. 

Basta o descumprimento de decisão JUdicial pa
ra justificar a Intervenção federal. 

É Obrigação do POder Executivo proporcionar os 
meios necessários ao cumprimento da ordem ou deci
são judiCial. Não se trata de mera cooperação ao 
Poder JudiciáriO na execução de suas determlna-
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ções. Mas dever, do qual Rio pode furtar-se. 

Acima Já ficou dito que certa tOlerAncla, o 
JUdiCiário concede, nAo exigindo, de pronto, face 
as clrcunstênclas, o cumprimento de certas decl
sCes. Mas nAo se admite que o Executivo dê cumpri
mento, quando bem entender. 

o Excelso Supremo Tribunal Federal, decidindo 
pedido Idêntico, determinou a Intervençlo federal 
no Estado de GOiás "para o fim especfflco de ser 
cumprida a declslo Judicial proferida pelo Dr. 
Juiz de Direito da Comarca de AClapOnla-GO, na a
çlo de relntegraçlo de posse movida por Miguel 
Carlos Coimbra Rlnaldl contra Joio Carlos Francis
co e outros." (I. Federal No. 94/7-GO, TP-julg. 
19.12.86, rei. Mln. Moreira Alves. - rt, 621/219). 

Daquela veneranda declslo consta o seguinte, 
na sua parte conclusiva: 

'Comprovado, portanto, que a re
qulSIÇlo de força nlo é cumprida pela 
Estado-membro sob alegações que nlo 
se JUstificam e que demonstram que 
ele ou nAo pOde cumprir a ordem judi
cial (alegaçlo de falta de recursos 
para deslocamento de tropas feita ao 
Pres I dente do Tr I bunal local), ou nlo 
quer fazê-Ia (alegações vinculadas na 
petlçlo da Procuradoria-Gerai do Es
tado, de que a ordem Judicial é le
viana, de que há convulslo social e 
de que foi aprovada em 15.09.86, na 
sede do INCRA, pela Comissão Agrária 
do Estado de GOiás, a desapropriação 
do Imóvel, em causa), ImpiJe-se a re
qUlslçlo, de OfrCIO, ao Exmo. Sr. 
Presidente da Repúbll ca de I nterven
çlo federal, nos termos do art. '1, 
parágrafO 10., "b", da Cf, para o f Im 
especfflco de ser cumprida a ordem 
jUdiCial em causa.' 

Observa-se que aquela questlo assemelha-se a 
esta. 

AqUI como lá, a alegaçlo de dificuldades em 
cumprir 8 ordem não constituiu motivo para desaco-
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Ihlmento da pretensão. 

Allél5, cumpre acentuar que o Estado do Paraná 
nAo é um ente miserável da UnIIlD. sem condlçOes de 
cumprir decisão, nem a glorlos8 Pai leia Militar do 
Estado é Ineficiente e deepreparada. Tem ela, como 
se sabe, capacidade para tanto e multo mals,
(flS. 68-69) 

Essas observaçOes datam de 2.3.90J e 05 fatos de hoje re

velam que 85 relaçOes, entre 09 dois pOderes, têm-se mostrado cada 

vez mais divergentes, deade que outra declsllio Judicial (81)(ou de 

ser cumprida, como prova novo pedido de mediação federal, Já chega-

do a esta Corte. 

Assim, ainda que pretenda negar o deliberado propÓSito de 

nlo atender ao pOder JudiCiário, a verdade é que o Governador vem 

obstando a execução da medida JUdiCial, em apreço, desde que lhe 

tem negada o apoIO da força pOliciai. Tornou-se, assim, InexeqOfvel 

a declsAo da Justiça, por beneplácito do Poder Executivo Estadual. 

leia-se, em abono do que revelam os autos, o que diz o 

eminente Desembargador lUIZ RENATO PEDROSO, Presidente do Tribunal 

de Justiça do Paraná, em recentfsslmo ofrCIO enviado a esta Corte 

(fls. 127-128). em 30.3.92, 

• Por outro ladO, devo esclarecer a Vossa Exce
lênCia que o senhor Governador do Estado nAo tem 
autorizado o deslocamento de força federal para o 
cumprimento de declsOes Judiciais que visem à eva
cuação de pessoas que Invadem áreas de terras, sob 
a explicação de que nAo tem condições de assen
tá-Ias em outros Imóveis, mesmo porque o Estado do 
Paraná nAo contaria com terras devolutas e o go
verno federal naõ executa um plano de reforma a
grária em tal sentido. 



Intervenção Federal nº 001 - PR (vt) 10. 

Tanto é certo o que se expõe, que o I lustre 
Governador baixou o Decreto No. 6~3, de 07 de a
gosto de 1991, regulamentando a requlslçlo e o 
deslocamento de força policiai, o qual substituiu 
o de No. 582/91. sendo entendido como Inconstitu
cional pelo egrégiO órglo EspeCial, em sesslo de 
13 de setembro de 1991, que recomendou a sua nlo 
apllcaçlo, conforme trecho da ata respectiva. que 
submeto à sua apreclaçlo. 

Por fim, devo Informar que tenho feito gestões 
pessoaiS e mesmo por escrito, a fim de que O go
verno estadual cumpra as decisões JUdiciais que 
slo em bom número, mas nlo tenho êxlto.~ 

Essa aflrmaçlo categórica é bem um reflexo do que está 

ocorrendo no Paraná, onde a propriedade privada nlo tem nenhuma ga-

rantla ou proteçlo contra a fúria dos Invasores. Observe-se que, 

além da ofensa a um dos prlncfplos mais rrgldos da ConstltulÇlo, a-

qUele que garante a Independência e harmonia dos POderes da unllo, 

o POder Executivo do Paraná Invesrte contra a ordem econômica. fe-

rindo outro princiPIO, tradicionalmente garantidO pela ConstitUiÇão 

Federal, qual seja o da segurança da propriedade privada, ou de sua 

função social (art 170, Incs. II e 111). 

o Trl bunal de Justiça do Paraná, I (dlmo representante do 

Poder JUdiCiáriO do Estado, em nenhum Instante pediu ao Governador 

que a pai fcla fizesse derramar sangue, que se lançasse a uma opera-

ção de guerra, para fazer cumpr I r uma dec Isão j ud I c I a I. Ao contrá-

rio, por quatro anos tem suportadO o ISOlamento, as conseqÜências 

de uma permanente Impossibilidade de fazer cumprir alguns de seus 

julgadOS. Há, atualmente, nesta Corte, duas ações desta ordem, am-

bas Originárias da frustraclo decorrente da falta de apolo do Go-

verno do Estado. 
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A pai feia nAo Cleve ser Instrumento de agressão ou de 

viOlênCia, nem servir para a prática de atos ele vandalismo, nem 

para tanto tem sido ela requisitada. Ao contrário do que possa pa-

recer ao Executivo, a pai feia tem sido convocada. eKstamente, para 

evitar a vIolênCia, por parte de pessoas estranhas ao prOblema da 

produção agro-pastor I I I e que têm sempre por Objetivo disseminar a 

discórdia no campo e provocar rebeliões sociais. 

Também nao é posslvel falar-se na tmposst bi Ildade econô-

mica do Estado em preparar a pai feia para o exercfclo das suas fun-

ções. O Paraná é um Estado rico, e pode cumprir com 05 seus deve

res, oferecendo aos que trabalham honestamente a tranqÜilidade de 

que preCisam para lavrar a terra e colher os seus frutos. Os pro

blemas sociais nao podem ser relegados a plano secundário, porque, 

à sombra da omlssao de poder, eles crescem e tomam dimensões Inco-

mensuráveiS. 

No caso doS autos, o INCRA Já resolveu o problema de uma 

das áreas da Fazenda Invadida, aquela que pertencia a JURANOIR 

SILVEIRA PINTO, através de entendimento pacifiCO e salutar. 

A outra parte da propriedade, que pertence a CLAUDIO 

SILVEIRA PINTO JUNIOR, é a única que continua ocupada pelos 

"Sem-Terra", e ainda assim em número reduzido. A ação do Estado, a

través ae seus órgãos ae segurança, e ae assistência social, se 

não houvesse sido negligenciada, há multo tempo essas Invasões, 

paCificamente, teriam sido resolvidas ou mlnlmlzadas. 

o que hOje está em eVidência, no Paraná, é a necesslaade 

urgente do acatamento das decisões da Justiça, espeCificamente, do 

cumpr Imento da dec I são j ud I c I a I, em apreço, só P055 f ve I através da 
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Intervençao federal. para o restabelecimento do equl I (briO entre 09 

poderes do Estado-membro. 

Só a união Federal é capaz de restabelecer a ordem Jurf-

dica, e oferecer garantia 80 pOder JUdiCiário para o livre exerc(-

cio de suas funçOes. Do texto do art. 3~, do Estatuto fundamental, 

emana o dever da unllo em Intervir n05 Estados, para, entre outras 

necessidades, prover a execução da lei federal, 

o I lustre professor PINTO FERREIRA, em outro trecno da 0-

bra, Já Citada, é eXPlfclto ao afirmar que, para o cumprimento das 

ordens JudiCiais: 

ti ... deve o jUiz primeiro solicitar o auxfllo da 
força estadual, e somente depois que 8sta despre
zar ou negar 06 reclamos da Magistratura estadual 
é que deve Intervir o governo federal para cumpri
mento da Justiça ". Cp. 315), 

Foi exatamente isto que aconteceu na hiPótese dos autos. 

No Paraná está havendo desObediência a pedido do poder jUdiCiário, 

por parte do Executivo, desde que está ele Impedido ou dificultado 

de fazer cumprir a declsfto jUdiCial, aqui tantas vezes denunciada. 

Por último, atente-se para o fato de que a presidênCia 

deste egrégio Superior Trl bunal de Justiça, com base no art. 20., 

Inc. !, da lei 8.038/90, tomou as providênCias que lhe pareceram a-

dequadas para remover, administrativamente, a causa do pedido, nao 

obtendo êxito. 

Por estes fundamentos, e constatada, através de abundante 

prova dos autos, a desobediênCia do Governador do Estado à requlsl-
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çl!io de força policiai, promOVida pelo Egrégio Trl bunal de Justiça 

do Estado do paraná, para garantia de declsl!lo judicial, JULGO pro-

cedente o pedido de Intervenção federal. n05 termos da proposlçl!io 

(art. 38, 11, da CF e arts. 19, Inc. I .. e 22. da lei B.D38/90), a 

11m de se gafantlr a execuÇao da deClslo Judicial do Juizo de 01-

relto da Comarca de Campo MourAo, PR, firme no cumprimento da mAÂ1= 

ÂA l1mlAAL de Relntegraçlo de Posse da fazenda CAN CAN , situada no 

MunlcfplO de Roncador - PR , Invadida pelos cRamados ~Sem-Terr8K, a-

gora reduzida à área de propriedade de CLAUDIO SILVEIRA PINTO 

JUNIOR, tendo em vista que o co-proprietáriO, JURANOIR SILVEIRA 

PINTO, no curso do processo de relntegraçAo, tranSigiu com o INCRA. 

CompetindO ao Sr. Ministro TORREIO BRAZ, Digno Presidente 

desta Corte, comunicar esta declsAo aos 6rg§os do poder público In-

teressados e requisitar a Intervenç§o ao Exmo. Sr. Presidente da 

República (art. 22, da Lei 8.0:38/90), determino a remessa dos autos 

a S.Exa., para os deVidos fins. 
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José Carlos 
J (O 

Corte Especial 14.5.92 

INTERVENÇÃO FEDERAL N2 01 - PARANÁ 

v o T o 

o SENHOR MINISTRO AMÉRICa LUZ:- Sr. Presidente, veri 

fico do relatório que o Presidente do INCRA fez juntar "fac-simile',' 

a fls. 124/5, da decisão do Juiz federal da 9ª Vara da Seção Judi

ciária do Paraná, homologatória da desistência requerida por Juran 

dir Silveira Pinto, do qual colhe-se a seguinte passagem: (lê) 

I1Decido. A homologação de desistência de açao 

nao pode ser negada, visto que os réus ainda nao 

foram citados. É direito da parte a desistência, 

visto que não há inclusive necessidade de consen

timento do réu para tanto. (Parágrafo 4 2 do art. 

267 do Código de Processo Civil). 

Assim considerando, homologo a desistência 

da ação requerida por Jurandir Silveira Pinto as 

fls. 139/141 dos autos, para que surtam os seus ' 

jurfdiCos e legais efeitos. 

Outrossim, considero que com a desistência da 

açao ora homologada cesse o interesse da Autarquia 

Federal, visto que o motivo pelo qual houve odes 

locamento da competência absoluta deixou de exis

tir, observando que o desistente não poderá, na 

area declarada de interesse social, mesmo que po.!:. 

ventura persista a invasão, obter no juizo de ori 

gem qualq~er providência judicial 
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subsistindo assim, como ja dito, qualquer interes 

se do órgão INCRA, uma vez que na área do seu in 

teresse deixa de haver o litigio, e, na outra a-

rea, o litigio restringe-se a particulares fora 

do interesse juridiCo imediato ou mediato do mes-

mo. 

Nestas condições, e anotando finalmente que 

nao há necesf;idade da providência requerida pelo 

INCHA - comprovação da retirada dos supostos inva 

sares - face ao retroconsiderado, determino que 

após o trânsito em julgado desta decisão sejam r~ 

metidos estes autos à Segunda Vara Civel da COITlar 

ca de Campo Mourão para que, naquele respeitável 

Juizo, prossiga-se a ação relativamente ao autor 

remanescente. 

Dêem-se as baixas necessarias oportunamente. 

Custas pelo desistente (fls. 124/125).tt 

Esclareço que o desistente, Jurandir Silveira Pinto, 

quando os autos já se encontravam na Justiça Federal, alegou como 

fundamento do seu pedido: 11 que , como a area do desistente é que e~ 

tava abrangida pelo decreto expropriatório, cessou o motivo pelo 

qual houve a declinação da competência e requer que os autos re

tornem ac juizo de origem, face à permanência da questão relativ~ 

mente ao outro autor, cláudio Silveira Pinto, cuja área não está 

abrangida pelo decreto expropriatório (fls. 124)11. O INCHA, diz 

ainda o despacho de fls. 124/5: "confirma que, efetivamente, o de 

cre~o abrange apenas a área registrada em nome de um dos requere~ 

tes, Jurandir Silveira Pinta ll (fls. 124). 

Consider&ndo este fato superveniente, diz o Relator, 

determinei a expedição do fac simile de fls. 138/139 diretamente 

para o Dr. José Camacha, atual Juiz da 2ª Vara Civel da Comarca 

~ 



JC IF n Q 01-PR fls. 3 

de Campo Formoso - PR, onde tem curso a demanda, pedindo informa -

ção mais detalhada e atual do que estava ocorrendo com a açao de 

reintegração de posse (fac-símile de fI. 138), 

o SENHOR MINISTRO AMÉRICa LUZ:-- Imediatamente aquele 

ilustre Magistrado,depois de enviar o serventuário da justiça, Hil 

defonso Keller, pessoalmente à Fazenda Canção no Município de Ron

eador, Paraná. local da invasão, transmitiu via "fac_símile" a es

ta Corte cópia das informações que lhe foram prestadas pelo funci~ 

nário, que podem ser assim resumidas, folhas 141/142: IIE,após isso, 

ele nos mostrou a fazenda ocupada onde há uma área de terras equi-

valentes a cento e cinqüenta alqueires paulistas, tendo lavoura e 

criação de animais." 

Acrescenta o informante que a ocupaçao ja perdura por 

quatro anos. Em seguida, aludindo a Cláudio Silveira Pinto Júnior, 

que e o outro autor da ação de reintegração de posse, que não tran 

sigiu com o INCRA, diz expressamente: "Verifiquei que há, ainda 

cerca de quarenta e cinco familias num total de aproximadamente 

cento e cinqUen~a pessoas nos lotes de terras números 82-A e 85 

de propriedade de Cláudio Silveira Pinto Júnior; que nao e verda -

deira a informação de que inexistem invasores na área de terras 

pertencentes a Cláudio Silveira Pinto Júnior; que o mesmo nao reas 

sumiu a possse da Fazenda cançã; que ele, Cláudio Silveira Pinto 

Júnior, não mantém entendimento com os ocupantes de sua proprieda-

de assistido ou não pelo INCHA; que o INCHA compareceu ao local p~ 

la úl tima vez no inicio do ano de 1991 (fls. 142). E continua ago

ra aludindo ao outro proprietário, irmão de Cláudio, que desistiu 

da ação, conforme já demonstrado, asseverando que em 11 de dezem -

bro de 1991, Jurandir Silveira Pinto, foi manutenido nos lotes nú-

meros 84, 87, 88, 68, 146 e 23-A; que inobstante, ainda exister.1 

cinco familias em um dos lotes pertencentes a Jurandir Silveira 

Pinto, mas não posso informar a que ti tulo " . (folhas 142). ~ 
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Entendo que a questão ficou restrita a açao de cláudio 

Silveira Pinto, que prossegue no Juizo competente. Em face de ha

ver o problema sido resolvido na grande parte da área, tenho se

rias dúvidas em decretar a intervenção, tal como pedida, porque es 

ses fatos alteram profundamente o pedido de intervenção. 

De modo que, o meu voto é no sentido de restringir a 

intervenção somente ... 

(APARTE) 

o SENHOR MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO (RELATOR):- Mas isto e 

competência do Presidente da República. Não podemos delimitar a á

rea. Veja o que diz a Constituição Federal (art. 36, § lº-).(lê): 

11 § 1 S! - O decreto de intervenção, que especificará 
a amplitude, o prazo e as condições de execução e 
que, se couber, nomeará o interventor, será subme 
tido à apreciação do Congresso Nacional ou d~ 
Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vin 
te e quatro horas." 

Portanto, a extensão, a profundidade da intervenção e 

do Presidente da República. O Tribunal só tem que, na forma do que 

eatabelece a Lei n2 8.038, julgar procedente o pedido de interven- ~ 

çao \ 

Por isso e que eu dizia a V.Exª. Tratar-se de matéria 

de interesse público. É um problema politico. É ato do Presidente 

da República. 
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v o T o 

fls. 5 

14.5.92 

o SENHOR MINISTRO AMÉRICa LUZ;-- Indago a V.Exª: nao 

há uma açao em curso na Justiça do Paraná, não sei se em Vara Es-

tadual ou Federal, restrita a essas cinco familias? Não é possível, 

a meu ver, que se conceda uma intervenção nos termos do pedidO.~ 

o SENHOR MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO:-- O Tribunal quer fa

zer cumprir a medida liminar de reintegração de posse na área re

manescente. Só isso. Pontes de Miranda, comentando este dispositi

vo já na Constituição de 1967, dizia que é imprevisivel a extensão 

que pode tomar uma intervenção federal. Portanto, não será o Poder 

Judiciário que vai dizer onde é que se deve intervir e de que modo. 

o SENHOR MINISTRO AMÉRICa LUZ:~ Gostaria, apesar de to 

dos esses esclarecimentos de V.Exª, que a decis~o deste Tribunal 

tornasse clara esta quest~o de que existem apenas 5 familias em um 

dos lotes pertencentes a Jurandir Silveira Pinto. são informações 

prestadas pela Justiça do Estado do Paraná. ~ 

a SENHOR MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO:~ É o Presidente da Re-

pública quem vai dizer isto. É o Poder Executivo. Não somos nós. 

( 

o SENHOR MINISTRO AMÉRICa LUZ:~ Trata-se de uma ques

tão muito delicada para que se faça intervenção federal. segundo tO/' 
pedido. Acho que o Tribunal deve deixar claro, embora não vá inter-

) 
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intervir , porque a intervenção, segundo o que consta dos autos, e~ 

tá hoje limitada aos termos por mim referidos. Acho que a nossa. de

cisão deve deixar claro que, pelo que consta dos autos, a situação 

na area e a que está no relatório e no voto do Sr. Ministro-Relator. 

Acompanho o Relator, com essas ressalvas, mas peço ao 

Tribunal que tenha esse cuidado. Creio que não podemos nos cingir a 

uma decisão que proporcione uma intervenção federal sem dimensiona

mento, se há dimensionamento nos autos. 



Corte Especial - 14.04.92 

INTERVENÇÃO FEDERAL Nº 01 - PR 

V O T O 

o SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:-A primeira 

informação que queria pedir ao Ilustre Sr. Ministro-Relator diz 

respeito precisamente à decisão judiciária, cujo cumprimento e~ 

tá sendo dificultado ou impedido pelo Governo do Estado dO,Para 

ná? Qual é precisamente esta decisão jUdiCiár~ ~~ 

O SENHOR MINISTRO JOSÉ CÂNOIOO(RELATOR):-A decisão ju

diciária é a seguinte: O Juiz da Segunda Vara da Comarca de Cam 

po Mourão concedeu uma medida liminar de reintegração de posse 

em favor dos irmãos Jurandir e Cláudio. Nunca, em quatro anos e 

pouco, ele pôde cumprir esta decisão, porque a Polícia do Para

ná não comparece para garantir a sua execução. É esse pedido. ~ 

gora, no curso destes quatro anos, o INCRA transigiu com um dos 

irmãos; assumiu a parte de um dos irmãos na Fazenda Roncador. O 

outro irmão, que estava fora de um decreto do INCRA, ficou com 

a Fazenda invadida; antigamente eram 150 famílias e hoje só tem 

45. O Tribunal de Justiça não conseguiu convencer o Governador 

cumprir a sua parte. O problema é esse: o Tribunal requer a in

tervenção só para fazer cumprir a medida liminar de reintegra -

ção de posse em metade da Fazenda Roncador. 
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o SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:-Agradeço a 

informação de V.Exa. 

Conforme V.Exa. bem salientou, trata-se do primeiro ca 

so de intervenção federal submetido à apreciação desta Corte, 

daí que, a meu ver, avulta-se a questão da competência do Tribu 

nal. Os dispositivos constitucionais que se referem ao Superior 

Tribunal de Justiça, qual sejam os incisos 11 e IV do art.36 da 

Constituição, devem ser interpretados de acordo com a sistemáti 

ca constitucional. Segundo a atual Constituição, o Supremo Tri-

bunal Federal é uma Corte constitucional, enquanto que o Supe -

riar Tribunal de Justiça é uma Corte encarregada de zelar pela 

autoridade da Lei Federal. 

Por isso mesmo é que o art. 36, inciso IV, fala que a 

decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo Supe-

rior Tribunal de Justiça, de representação do Procurador - Geral 

da República, no caso de recusa à execução de Lei Federal. 

Na hipótese, não se trata de recu sa de execução de Lei 

Federal. O pedido, segundo se verifica do relatório, baseia - se 

no art. 36, inciso 11 - por isstt-essa ligeira dificuldade. O in 

ciso 11 estabelece que há decretação da intervenção federal no 

caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisl 

ção do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justi-

ça e do Tribunal Superior Eleitoral. 

Três Cortes são mencionadas neste dispositivo. Para e~ 

tabelecer um parâmetro atinente à competência de cada uma das 

Cortes aí mencionadas, a meu ver, é imperioso ter-se em conta es 

ses aspectos maiores. Se se trata do cumprimento de uma decisão 

judicial fundada em preceito constitucional, a c9.mpetência~será 

" '1'//, ~/ ' 

,Í/ L/ 
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do Supremo Tribunal Federal. Se se trata de uma decisão atinen 

te à matéria eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral 8, se se 

trata de uma decisão fundada em matéria infraconstitucional, a 

competência, então, é que será do Superior Tribunal de Justiça. 

Na espécie, segundo me informou o Ilustre Relator, cui-

da-se de cumprimento de uma decisão liminar proferida em ação de 

reintegração de possej portanto de decisão embasada, fundamenta-

da, em lei, em norma de índole infraconstitucional. 

Por isso, parece-me que, realmente, no caso, a competê~ 

eia é deste Tribunal. O Ilustre Relator, no seu douto voto, mais 

de uma vez, citou que se visava, também, através do pedido de in 

tervenção, preservar o livre exercício do Poder Judiciário. 

Neste ponto, peço vênia para não concordar com S.Exa. 

mesmo porque, se assim o fizesse, estaria a deslocar a competên-

cia para o Supremo Tribunal Federal. Somente cabe pedir interve~ 

ção para assegurar o livre exercício do Poder Judiciário ao Su-

premo Tribunal Federal e não ao Superior Tribunal de Justiça. 

No caso, portanto, afigura-se-me competente esta Corte. 

NO tocante ao mérito, o Ilustre Relator bem examinou a 

matéria. Há uma decisão judicial, em que o Estado resiste a cum-

pri-la, trazendo à colação vários argumentos, mas que são impro-

cedentes. Argumenta-se com a falta de recursos, com O problemas~ 

cial, mas o prazo é bastante significativo: mais de quatro anos 

são passados e nada se fez visando ao cumprimento da decisão ju-

dicial. O Executivo Paranaense é que se erigiu em Juiz da conve-

niência ou não do cumprimento de uma decisão judicial, o que não 

pode ser admitido. As gestões previstas em lei foram feitas pela 
/I 

/' / 
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Presidência desta Corte, todas as medidas se tomaram, visando 

a que se chegasse a bom termo, que se cumprisse a decisão, mas 

infelizmente não foi possível que fosse concretizada. 

Portanto, diante desse contexto, muito bem assinalado 

pelo Ilustre Relator, que examinou em profundidade os autos,jul 

go procedente o pedido, o que faço acompanhando, na conclusão,o 

voto do Ilustre Relator. í 
~ 

o SENHOR MINISTRO JOSÉ CÂNOIOO(RELATOR):-Senhor Presi-

dente, gostaria apenas de lembrar que o art. 19 da Lei 8038 diz 

o seguinte: 

mf 

"Art. 19 - A requislçao de intervenção federal 
prevista nos incisos 11 e IV do art. 36 da Constitui -
ção Federal será promovida: 

I - de ofício, ou mediante pedido de Presidente 
de Tribunal de Justiça do Estado, ou de Presidente de 
Tribunal Federal, quando se tratar de prover a execu -
ção de ordem ou decisão judicial, com ressalva, confor 
me a matéria". 

Exatamente, a competência se renova desta maneira. 
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v O T o v o G A L 

Corte Especial 
14.05.92 

o EXMO. SENHOR MINISTRO FLAGUER SCARTEZZINI= 

S, . Pres i dente, a questão envol ve aspecto de ordem 

humana e social, al6m do juridico-fegal. 

A prIncípio, enquanto 

relatório, chegue i a pensar que 

o Ilustre Relator procedia ao 

o Estado do Paraná, através do 

Poder Executivo, estava sendo cauteloso para evitar problemas 

maiores, conseqüências mais graves. 

Entretanto, o que se verifica é que esta situação 

comel:;:ou no ano de 1988, quando foram pedidas as informal:;:ões, 

após o que, sete meses se passaram, e nenhuma providência havia 

tomado. 

É certo que poderiam ou n~o ocorrer traumas sociais. 

durante esse interregno, o Governo do Estado do P:uaná Mas, 

tinha condIções mais do que suficientes para prOCeder, com toda 

a cautela necessária, ~quela transfer6ncia, ou à retirada dos 

chamados sem-terra daquele local. 

Veio, posleriormente. para agravar ainda mais a 

,s i tuação, a separação das terras que pertenciam aos interesses 

do I NCRA, daque I as que estavam diretamente I i gadas ao interesse 

de particulares. Restaram apenas 45 fami I i as, segundo voto do 

I lustre Sr. Ministro-Relator, num terreno bastante dimInuto, não 

havendo dIficuldade para assentá-Ias em outra local idade. 
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Nota-se que o Governador do Paraná vem protelando 

com medidas procrastinatórias, procurando mostrar aspectos 

sociais. que poderiam trazer graves conseqüêncIas, mas, até o 

presente momento. não solucionou absolutamente nada, 

Com isso, Sr. Presidente. chega-se a conclusão d. 

que não se pode pretender que permaneça essa situação. embora 

mereça o nosso respeito e nossa consideração os aspectos humanos 

Justiça do Paraná 0& sopesou e sociais, o 

pacientemente. 

E. Tribunal 

a ponto 

de 

d. até postergar seu pedido de 

intervenção. Há, portanto. que se restabelecer a ordem jurídica. 

sem dúvida nenhuma. para que o descumprimento de uma decisão 

judicial não mais ocorra e seja efetivamente sanado o fato. 

Sr. Presidente. com essas breves considerações. 

acompanho o voto do Sr. Ministro-Relator. 



INTERVEN~ÃO FEDERAL NQ 01 - PARANA 

v O T O 

o EXMQ SR. MINISTRO COSTA LIMA: 

t: ,,~mbém entendo 

Porn~a (:lara, a cl~mprir decisâo judicial. 

o Tribunal de Justiça nia solicitou llm 8atalhfio 

da Policia Militar". Apenas que Esta. 

compareCEsse ao local Hoje, com a 

desistêr\cia de ~lm dc)s a~ltores. a reintegvaç50 resun)e-se a dois 

nada de operaç5o de 
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V O T O 

O SR. MINISTRO CARLOS THIBAU: Sr. Presidente, também 

entendo, como o eminente Ministro-Relator, que se trata de caso' 

de decretação de intervenção federal, senda competente este Trib~ 

nal, já pelos motivos explanados anteriormente pelos Ministros 

que me antecederam, porém sem os cuidadas que teve o Ministro Amé 

rico Luz em estabelecer limites para esta intervenção, porqoo isso 

será feito por decreto do Sr. Presidente da República, tendo, evl 

dentemente, em consideração os termos em que se encontra a situa

ção posta em juízo. 

De maneira que, com essas pequenas considerações, a

companho integralmente o voto do eminente Ministro-Relator, pedi~ 

do vênia ao eminente Ministro América Luz. 
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INTERVENÇÃO FEDERAL NQ 01 - PR 

ESCLARECIMENTOS 

o SENHOR MINSITRO AMÉRICO LUZ+- Eu apenas quis ressal-

tar que o statu inicial foi minimizado com a desist~ncia de um 

óos ocupantes. r 



INTERVENÇ~O FEDERAL NQ i - PARAN~ 

v O T O 

o SENHOR MINISTRO COSTA LEITE:- Sr. Presidente. adiro ao 

voto do eminente Relator. A competência deste Tribunal é induvidosa 

para o processo e julgamento do pedido de intervenção federal de 

que se cuida e, como acentuou o voto de S.Exa •• está evidenciada a 

recusa do cumprimento de decisão judjci~ria. 

Por mais ponderáveis que sejam 0& motivos alinhados pelo 

Senhor Governador do Estado do Paraná. do ponto de vista social, 

certo é que nio podem vingar. sob pena de comprometimento não s6 da 

ordem jurídica como de princípios fundamentaili do Estiido de 

Direito. A paz social e a estabi I idade dos direitos dependem 

essencialmente da 

judiciáriiis. 

preserVõi9io d. autoridade das decisões 



INTERVENÇAo FEDERAL NQ 01 - PR 

v O T O 

Corte Especial 
14.05.92 

o SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: Sr. Presidente, também 

defiro o pedido, subscrevendo, com a devida vênia, as considera -

ções feitas pelo Ministro Pádua Ribeiro 

L J-f. ~.v-----. 
em seu voto. 
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INTERVENÇIO FEDERAL No 01 - PARANÁ 

Corte Especial 
14.05.92 

o SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: O Juiz informou que há 45 

famílias nesta outra ~ea, mas não diz que ele decidiu renovar a 

medida liminar. /1 Ii 
o SR. MINISTRO JOSé CiNDIDO (RELATOR). Hini&tro Dias 

\e /Trindade, 

~(LU 
se V. EXiI. permitir, vou repassar o final de meu voto: 

ftCom estes fundamentos ..•.••••••• 

••••••••• transisiu com o INeRA,R 

Nada mais claro do que isso. 

o SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: Está tudo muito claro. O que 

não está claro é que o Juiz se deu por incompetente nao foi só em 

relação a ação do INeRA, mas incompetente em toda a ação. Para mim 

~_acabOU a med i da I iminar. Se o Juiz Federal nao ratificou essa medida 

liminar, tal medida não existe. Se o Juiz, ao recebê-Ia de volta, 

não defer i u outra. também não há med i da iminar, Não há decisiio 

judicial a ser cumprida, 

Outra dúvida que tenho é que houve uma alteração tal nos 

fatos da causa que a reduziram a uma invasão mínima de 45 famílias. 

cerca de 150 pessoas nos lotes, quandO antes se falava em BOO 

pessoas, /ç \. 

fi 
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o SR. MINISTRO JOS! CINDIDO (RELATOR): O que e.tá em ~ jogO 

agora ~ uma decisão judicial. 

o SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: Houve uma modificação tal 

que, com cautela. porque e&ta é a primeira situação em que esse 

Tribunal se debate com Uma Intervenção federal, que é iI coisa mais 

grave que existe, segeriria que se retornasse àquelas providências 

i.nü:iais do _art. 20. I, para que se tentasse. adminiatr.ativamente 
( 

resolver essa situação. (( 
O SR. MINISTRO JOS! CiNDIDO (RELATOR): O Tr ibunal já 

Ventou. O pedido chegou aqui 1990. 
I---em 

\ 

O SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: Sr Presidente, faria esta 

sugestão de voltar ao. fatos da causa piHa amadurecê-Ia e trazê-Ia à 

Corte com todos esses esclarecimentos. ( 
No mérito. julgo-a improcedente. ( 

/ 

PRESIDENTE: O SR. MINISTRO TORREIO BRAZ. 
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INTERVENÇIO FEDERAL No 01 - PARAN' 

ESCLARECIMENTOS 

o SR, MINISTRO DIAS TRINDADE: Sr. Presidente. estou numa 

dúvida que dir3a atroz. Primeiramente, 6E! subsistiria essa deci&ão 

judicial que determinou iI imissão I iminar na posse, em face uma 

declinatória de competência do Juiz Estadual que mandou eS&E! 

p r oce&.&~ P.ilI.iL......_L-_"- U li t i ç:~_.F...e.der .. ' .a.--i...L __ -.-d..LzendL., _i.ncompete "te 6- ____ O 

relatór,LCl __ tL....IJ .. _yoto do Ministro-Relator não disseram se o Juiz 

Estadua I. aD receber de volta os autos. renovou essa decisão 

judicial. Penso que o processo, a requisição não está madura para 

julgamentOj há necessidade de se """"" •••• ,>,., ,. " •• ~~ 

O SR. MINISTRO JOSI! CINDIDO (RELATOR): Se V. EXiI. me 

permite. posso esclarecer: a Fazenda Roncador era de propriedade de 

dois irmão6. Houve • invasão dD' sem-terra. o. dois i rmão6~ 

recorreram à Justiça Estadual na Comarca de Campo Mourão. O Juiz 

concedeu uma iminar de reintegração de posse que não pôde cumprir 

até hoje. Essa que é a verdade. 

o SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: ele deu-se como 

incompetente, A meu ver, a I iminar caiu, 
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~ 
O SR. MINISTRO JOS~ CINDIDO (RELATOR): Eu tinha essa mesma 

dúvida, que V. EXii. tem agora, ante6 de tomar as providências que 

tomei. Eu oficiei ao Juiz de Direito da Comarca de Campo Mourão. li! 

S. Exa, mandou um funcionário lá examinar, O processo foi à Justiça 

Federal apenas para decidir a matéria quanto a Jurandir. porque 

havia sido fruto de um decreto de desapropriação a área dele, do 

outro. não. Tanto que o Juiz federal homologou a desistência e 

disse: "Como o remanescente deve ser resolvido entre particular, 

devolvo 06 autos à Comarca de Campo Mourão", Está resolvido, não há 

qualquer dúvida, 

o SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: No meu entender, quando ele 

se deu como incompetente, não subsistiria mais aquela decisão 

liminar. Ele se deu como incompetente. a menos que o Juiz federal 

tivesse ratificado aquela medida, 

Então, temos um pedido de intervenção federal. que é 

talvez a mais grave das responsabi I idades deste Tribunal. f) 
o SR. MINISTRO JOSÉ GiNOIOO (RELATOR)' o próprio 

'& 
Tribunal 

de Justiça. em recentíssimo Ofício. reafirma o .eu pedido de 

intervenção; inclusive. há outro pedido na Casa. Quanto a isso, V. 

Exa. pode ficar tranquilo; não há dúvida nenhuma. Tive o maior 

cuidado; eu não julgaria procedente um pedido de intervenção 

federal. desconhecendo os fatos. Eu pedi. e o Juiz mandou um Oficial 
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de Justiça lá. que. inclusive, pÔde dizer que até na área do INCRA. 

hoje, ainda há gente que ele nio sabe a que título, Ma& isso nAo nos 

interessa, por ser problema do INCRA. Quanto à outra parte. o 

próprio Juiz declara que está sem poder cumprir a intervenção. 

PRESIDENTE: O SR. MINISTRO ANTONIO TORREIO BRAZ 



INTERVENÇAO FEDERAL Nº 01 - PARANÁ 

v O T O 

O SR. MINISTRO JOSÉ OE JESUS FILHO: - Sr. Presidente. As 

ponderações do Sr. Ministro Dias Trindade de ordem processual,à pr~ 

meira vista poderiam parecer que tinham uma certa procedência. O r~ 

ciocínio feito por S. Exª, de que tendo o Juiz declinado da compe

tência em relação ao todo, a liminar perdeu eficácia. Voltando os 

autos ao mesmo Juiz, é evidente que esse Juiz deve ter renovado a 

liminar. Assim acredito, porque o Tribunal do Paraná não iria plei

tear a intervenção se não estivesse resguardado por um ato regular 

do Oro Juiz. 

Assim pensando, Sr. Presidente, afastada essa prejudicial 

de ordem processual, estou em que a solução já poderia ter sido da

da. Primeiro, essa reintegração de posse já deveria ter sido julga

da no seu mérito e não o foi. Segundo, desapropriar a área ainda em 

conflito, porque está comprovado que residem no local quarenta e 

cinco famílias. Tenho uma outra ponderação a fazer. A decisão é po

lítica e politicamente deve ser resolvida. Este Tribunal, diante de 

uma ordem judicial não cumprida, tem que aplicar o texto da Consti

tuição se abstraindo de qualquer outro enfoque. Se, por um lado, a 

Justiça do Paraná já poderia ter resolvido o impasse, o Governo do 

Estado, por outro, também poderia ter dado uma decisão política, re 

solvendo essa questão, pedindo ao Governo Federal que decretasse 2 

desapropriação dessa área remanescente onde estão esses posseiros, 

já que o Governo vem demonstrando que é um grave problema social. 

Mas não tomou a iniciativa. Então, existe um impasse entre os dois 

Poderes e temos que dar uma decisão. Acredito que não haverá nenhu

ma necessidade de ser decretada a intervenção. Tão logo nossa deci

são seja anunciada, a solução virá, porque é ~ma decisão política. 

Por essas razôes, Sr. Presidente, pedindo vênia ao Sr. Mi 

nistro Dias Trindade, estou com o Eminente Miristro-Relator, com as 

considerações dos srsGf\nistros 

parecem oportunas.~ 

Pádua Ribeiro e Costa Leite que me 
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INTERVENÇÃO FEDERAL Nº 01 - PR 

V O T O 

o SR. MINISTRO ATHOS CARNEIRO: Sr. Presidente, nao há noti 

ela de que a decisão liminar da Justiça Estadual haja sido revogada, 

quanto a area de terras pertencente àquele autor que nao desistiu 

da ação reintegratória. 

Creio nao importar, para a apreciação deste pedido de in 

tervenção federal, quantos os posseiros que ainda se rrantém na area. Se muitas ou 

se poucas famílias, impelidas talvez a atos dessa ordem por injustiças 

sociais na distribuição das terras. Mas o ponto nodal, aqui, é asseg~ 

rar a sentença judicial em seu cumprimento integral. Vê-se do relató 

rio que o Poder Executivo do Paraná, através de sucessivos Governadores, 

ano apos ano, invoca a sua impossibilidade de assegurar a execuçao da 

decisão judiciária. Se conduta omissiva dessa ordem fosse aceita CXJ1'D tole 

rável, então as invasões coletivas de terras, no Paraná, como quiçá em 

outros Estados, passariam a ser consideradas situações de fato irreve~ 

siveis, com definitivo prejuizo aos direitos dos atuais proprietários 

e a execução das sentenças judiciais. 

Em suma, reforma agraria promovida pelos interessados ex 

proprio lVJarte, sob a tolerância do Executivo, o u a f a I ta d e vontade 

politica de cumprir a decisão do Poder Judiciário, tudo acarretando o 

fensaao principio da harmonia e independência dos Poderes. Cumpre, all 

ás, ressaltar ser inconcebivel que o Paraná, um dos Estados mais pro~ 

peras da Federação, não disponha de força policial apta, como alega o 

12.39.010.28146 
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titular do poder Executivo, para assegurar uma reintegração de 

determinada pela autoridade competente; se assim fosse, maior 

02 

posse 

razao 

para intervenção federal, nos 11mi tes necessários a fim de garantir o 

cumprimento do mandado judicial. 

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, defe 

rindo o pedido. 

RELATOR O SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO 

PRESIDENTE: O SR. MINISTRO TORREÂO BRAZ 

1239.010.28/46 
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RELATOR: O EXMº SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO 

INTERVENÇÃO FEDERAL N- 01 - PR 

VOTO-VOGAL 

o EXMº SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO: Sr. Presi 

dente, acompanho as considerações do Sr. Ministro-Relator. Peço 

vênia para subscrever as cautelas. do não menos ilustre Sr. Minis 

tro América Luz. Há de haver delimitação, precisão em que a ordem 

judicial deixou de ser cumprida. Fatos novos trazidos pelo Emi 

nente Ministro-Relator demonstraram, em parte, a matéria perdeu o 

seu objeto. 
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o SR. MINISTRO CLÁUDIO SANTOS: Sr. Presidente, esclare

cida a questão da competência desta Corte, por se tratar de des -

cumprimento de decisão judicial pertinente à norma infraconstitu

cional, e também ao meu sentir suficientemente claro que persiste 

a falta de colaboração do Poder Executivo do Estado do Paraná pa

ra o cumprimento desta decisão judicial, subscrevo integralmente' 

o seguro e o douto voto do Sr. Ministro~ 'C:==:=:~ 

''---~ ~ ~ 

12.39.010.28J46 



INTERVENÇÃO FEDERAL Nº 01 - PARANÁ 

V O T O 

Corte 
14.5.92 

MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO: Em rápidas pala-

vras, adotando as considerações feitas nos votos preceden-

tes, aduziria que se me afigura incompreensivel que um 

Estado, que se pretende pautar pelo estado de direito, 

deixe de cumprir, por tão largo tempo, uma decisão judicial, 

nao obstante as relevantes razoes que foram declinadas 

pelas autoridades. 

Pelos argumentos expendidos, ponho-me acorde 

com o Sr. Ministro-Relator, nao obstante também tenha 

me preocupado com as ponderações do Sr. Ministro Américo 

Luz. Os fundamentos em contrário, no entanto, me convence-

ram do acerto da maioria. 

De acordo com o 
Relator. »' ~/ 

! < 

I 

/ 



12.39.010,26146 

Dalcy 

Corte Especial 14.05.92 

INTERVENÇÃO FEDERAL NO 1 - PARANÁ 

VOTO VOGAL 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN 

Sr. Presidente, acompanho o Sr. Ministro-Relator, e acres

cento - talvez para tranquilizar o Ministro América Luz na sua preocupação 

que essa restrição quanto à área discutida, confinando o problema a cerca de 

40 ou 50 famflias, só contribui para facilitar o cumprimento da decisão judl 

eial, e esvazia o argumento principal das autoridades relativamente ao des

locamento de tropa e à manutenção da força pública no local. Então não há 

mais porque resistir à decisão judicial. Não há razão plauslvel para a reca1c" 

trãncia. 

Estou plenamente de acordo com o Sr. Ministro-Reia 



l~.U~.)lL 

Consolação 

INTERVENÇÃO FEDERAL Nº 1 - PARANA 

V D T O 

14.05.92 

Corte Especial 

o ElDID _ SR _ MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Senhor 
Presidente, como bem assinalou o Sr. Ministro Sálvio de Figuel 

redo, no Estado de Direito democrático não se justifica, de ne 

nhum modo e forma, a recusa a uma decisão judicial. Neste caso 

em concreto, a desobediência chega até mesmo a ser desrespeit~ 

sa com o próprio Tribunal, já que o ex-Governador sequer dig 

nau-se a prestar informações à Corte. 

Estou inteiramente de acordo com o Sr. Ministro-Re 

lator. 

12.39.010.28/48 



Lúcia J~,o.J.,kno/~~ 
Corte Especial: 14.05.92 ,elO 

INTERVENÇÃO FEDERAL N' 1-0jPR 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: 

Sr. Presidente, o Governador do Estado do paraná, ao invés 

de propiciar os meios necessários para o cumprimento da decisão judi-

cial, limitou-se a criticá-la e analisá-la nos seus aspectos d3. jurisdi-

cidade e quanto à conveniência social. Ele nao pOderia fazê-lo, e sim 

cumprir a ordem judicial, como determinam a lei e a ConstituiÇão Fede-

ralo 

Apesar de ter as mesmas dúvidas externadas pelo Eminente Mi 

nistro Dias Trindade, a respeito da convalidação da decisão judicial do 

Juiz de Primeiro Grau, em razao de ele ter declinado expressamente de 

sua competência e encaminhado o processo a Justiça Federal, estou deacor 

do com o Eminente Ministro-Relator, porque não existe outro caminho a 

ser trilhado por esta Egrégia Corte, senao o de fazer cumprir com amai 

or severidade as decisões da Justiça de Pais. 

Acompanho o voto do Sr. lator. 

É como voto. 

1239.010,2SI46 
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CFH TI I.)AO DE -.JUI_, [;(if'lENl C1 

IF 1-0/PR f)AU1'A: 09/04/92JIJLGADO: 14/05/92 

RELATOR: EXMO. Sr. Ministro JOSE CANDIDO 
REVISOfl: EXMO. Sr. Ministro 
PRESIDE'NTE D(1 SESSAO: L;{MOa f)1~. Ministr'o ANTONIO TORREf;O BRAZ 
SUB PROCURADOR-GERAL DA REPU8LICA: Ex.o. Sr •. Or •. YEDDA DE LOURDES 

PEREIRA 
SECRETARIA: BELA. ROSANGELA SILVA 

PEOTE 

HEEJDD 
INTERES. : 
ADVOGIIDO: 
ADIJOG~"DO : 

AUTUACAO 

DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 
DO PARAM!I 
[fiIADU [)[) P(IRANA 
JURANDIR SILVEIRA PINTO E OUTRO 
JULIO lESAR RIBAS BOENG 
LUCAS RICHARD GONCALVES 

CERTIDAO 

Cert~fico que a Egregia CORTE ESPECIAL ao apreciar o processo 
eM epigrafe, eM sessao realizada nesta data~ proferiu a seguinte deci
SilCI: 

"Apos os votos dos Srs. Ministros Relator, Americ:u Luz. 
Padua Ribeiro. Flaquer Scartezzini, Costa Lima. Geraldo Sobral. 
Carlos Thibau, Costa Leite. Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Jose de 
Jesus, Athos Carneiro, Vicente Cernicchiaro. Claudio Santos. Salvio 
de Figueiredo. Barros Monteiro. HeI ia MosiMann. Pecanha Martil15 e 
DeMocrito Reinaldo Julgando procedente o pedido e do voto do Sr. Mi
nistro Dias Trindade Julgando-o iMProcedente. pediu vista o Sr. 
Ministro Milton Pereira. AguardaM os Srs. Ministros Jose Dantas. 
t~ i 11 i.aM P a t t(~t~,:;orl e Bueno de-! Souza. ~ ,. 

Os Srs. Ministros Pedro Acioli, WaldeMar Zveiter 8 Fontes 
de Alencar nao COMpareceram a sessao por Motivo Justificad(). 

Os Brs. Ministros Helio Mosiroann, Pecanha Martins e Milton 
Pereira COMpareCGraM a sessao para COMpor "qUOrUM" regime11tal. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Torreao Braz. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasilia, 14 de Maio de 1992 

_ ~,_L ,wv(c _ 
---------~~----_._--

SECRETARIA 



INTERVENC~O FEDERAL Noo 001 - PR 

- E S C L A R E C I H E N TOS -

o SR. MINISTRO HILTON PEREIRA: eminente Presidente. Srs. 

Ministros. inicialmente dou conhecimento que. por deTeri.ento do 

Senhor Ministro-Relator. Toi juntado aos autos um novo documento 

originário da Secretaria de Estado da Seguran~a Pública do Estado 

do Parana .. 

Está assinado virias autoridades estaduais: 

Secretário do Estado da Justiça e da Cidadania; Secretaria de 

Estado da Segurança Públ ica; Secretãr io de Estado do 

DesenvolviMento Urbano; Secretário Especial para Assuntos do Heio-

A.biente; COMandante-Geral da Polícia Militar do Paraná e Diretor 

do Inst i tuto de Terras e Coloniza~~o. E cópia do original 

encaainhado ao MM. Juiz de Direito da Co.arca da 2a. Vara Cível de 

Caapo Haurlo. 

Diz o dOCUMento: (lê> 

Oei notícia 

°E. 

que continuaM 
sociais.· 

documentaçlo 

sensíveis aos probleaas 

à. Corte desse docuaento r obediente à. 

deteraina~lo feita pelo Senhor Hinistro-Relator r todavia r no .eu 
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p~nsar. o docu.~nto não obsta a l~itura do .~u voto. por n~o 

int~r~~rir ou Motivar ~v~ntual .odi~ica~io no s~u conteúdo. 

o SR. MINISTRO JOSÉ CANDIDO <RELATOR> :- O problema da 

deli.ita~io de área preocupou-me desde o primeiro instante. Fiz uma 

pesquisa em d~cisaes do Supremo Tribunal F~deral. inclusive entre 

doutrinadores. e encontrei. eM Pontes de Miranda. a advertência de 

que não é possível o Poder Judiciário determinar área. porque este 

é UM ato do Poder Executivo. A Constitui~ão é Muito clara. quando 

diz assim: 

deteraina. 

·Paràgra~o Primeiro - O decreto de interven~ão. que 
especiTicará a amplitude. o prazo e as condi~aes de 
execu~ão e que. se couber. no.eará o interventor. 
será sub.~tido à aprecia~ão do Congresso Nacional ou 
da Assembléia Legislativa do Estado. no prazo de 
vinte e quatro horas. 

Digo isso ea .eu voto. 

o SR. MINISTRO JOSÉ CANO IDO :- Delimitei; Tiz o que a lei 

coa0 o SupreMO Tribunal Federal. no voto do Ministro 

Moreira Alves: ·para o Ti. especíTico de ser CUMprida a decisio 

judicial-. Isto é o que estou indicando. é o CUMPrimento da 

determinação judicial. não estou .andando Tazer interven~ão e. toda 

área do Estado do Paraná. EMbora o Pontes de Miranda tenha dito: 
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-Não é possível isso. porque no MOMento da intervenção pode haver 

UMa reação que determine a a.pl'iação da área ocupada. e o Governo 

Federal tem que Tazer isso. e. socorro até das suas tropas. se 

Tosse o caso de ação Militar·. 

Sr. Presidente. que em Meu voto está dito isso; nlo é 

possível se descer a essa circunstância. É exataMente isso o que eu 

quero dizer ao Eminente Ministro Milton Pereira. que acaba de ler o 

seu MagníTico voto. 

o SR. MINISTRO MILTON PEREIRA:- Percebi claraMente que 

o voto de V.Exa. procura satisTazer o pedido. e. terMOS da 

Tinalidade. Qual é a Tinalidade? 

judicial; esta é a Tinalidade. 

o SR. MINISTRO JOSÉ CANDIDO:- E ainda digo Mais. que é ~ 

da .etade da Tazenda. 

o SR. MINISTRO HILTON PEREIRA :- Procurando Tazer a 

leitura dos doutrinadores. aprendi co. o ínclito e saudoso Pontes 

de Miranda que é iMPrevisível a conseqüência de UMa intervenç:~o; 

aliás. é o que o Governador do Estado do Paranã está dizendo r 

taMbéM. por outras palavras e por outros Motivos. 
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Has. dentro da sistemática exegética ou dentro de uma 

análise sistê.ica da Constituição. me pareceu que se estabeleceu. 

para o Congresso e para o Executivo. a solicita~ão. com submissão à 

aprova~ão. Em rela~ão ao Judiciário. distingue a requisição. 

ditando e. seu art. 26: ·Independe de aprova~ão do Congresso ••• •• O 

Judiciário de~ere a interven~ão e comunica ao Executivo. Não COMO 

u. salvo conduto. para o Executivo estabelecer limites ou ampliar 

o ato interventivo. ~erindo abusivamente a autonomia do Estado-

.e.bro. valendo-se apenas de critério político. Enquanto que o do 

Judiciário é técnico. o do Executivo pode ser político. O ato. 

eFetivaMente. é ato vinculado. Vinculado a especi~icar decisão 

judicial. E. meu voto procuro UMa interpreta~ão que possa levar. 

evidenteMente ao aperfei~oaMento do ato de interven~ão ~ederal. 

evitando que sirva COMO ·carta branca·. UM ·salvo conduto· para o 

Ex.o. Sr. Presidente da República. Entendo que o Judiciário decreta 

interven~ão e pode estabelecer diretrizes gerais. 

de V.Exa. 

o SR. MINISTRO JOSÉ CANDIDO (RELATOR) :- ChaMO a aten~io~ 

para o ~ato de que esta.os apenas concedendo garantia 

para a execução da decisão judicial. 

o SR. MINISTRO NILSON NAVES :- Quanto ao prazo apenas? 
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o SR. MINISTRO JOSÉ CANDIDO (RELATOR) :- Em meu voto não~ 

estou estabelecendo prazo, desde que nlo será possível qualquer 

previslo .. 

o SR. MINISTRO MILTON PEREIRA ,- É por isso que 

ressalvei, para ampliar ou diminuir. 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE:- EMinente Ministro Milton 

Pereira, pe~o licen~a a V.Exa. para leMbrar o art. 36, § 3Q, da 

Constitui~lo. No que cabia estabelecer limites ao decreto de 

interYen~ão. o legislador constituinte ~ê-Io de .odo expresso. ~ 

o SR. MINISTRO HILTON PEREIRA:- O cOMpetente para dizer 

do alcance ou das liMita~ões é o Judici'rio .. O raciocínio pode ser 

iMPer~eito Mas é este. O que .e preocupa assentar é que o 

Presidente da Repúbl ica est4 vinculado e 

estabelecer a decislo judicial. UM siMPles o~ício cOMunicando: ~oi 

decretado, ~oi def"erida a interven~lo, daí para a .frente, Sr. 
\ 

Presidente, se agir COMO entender será desvincular do Judici'rio 

por disciplina constitucional. O Presidente está vinculado à 

decislo judicial, e nlo o Judiciário vinculado, no conseqüente, a 

ele. É UM .ero executor. 
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SR. MINISTRO COSTA LEITE :- Ao Presidente da República 

cabe decreta,.. e executa,.. a inte,..venç:io ,fede,..al. O T,..ibunal apenas a 

requisita. LfJ 
O SR. MINISTRO ATHOS CARNEIRO :- Eminentes Colegas. 

necessariamente. de nosso pedido de requisiç:~o deverá consta"': é 

requisitada a inte,..venç:io federal nos ter.os, nos limites e para as 

finalidades definidas no acórdio. cuja cópia acompanha a presente 

requisic;:ão. Jf0 
O SR. MINISTRO ATHOS CARNEIRO :- O acó,..dio é que define. 

o SR. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO :- Eminente Ministro 

Milton Pereira. acompanhei com a .áxima atenc;:ão, COMO sempre o 

fac;:o, o voto de V.Exa. que. COM o brilho. que seMP,..e caracteriza 

seus pronunciamentos. trouxe um novo enfoque à questão. Pe,...ito-.e. 

entretanto. pondera,.. a V.Exa. que, se .e convenci inteira.ente de 

deter.inar o conteúdo do ato a ser praticado pela Presidente da 

República. A Canstituic;:ão defere a S.Exa. co.petência para eleger 

os .eios necessãrios tendentes dessa nossa 

deliberaç:ão. Requisitou-se a intervenç:ão para fazer cumprir a 

decisão judicial. Mas isso se fará por um decreto do Sr. Presidente 

da República, e o conteúdo 

parece-.e que é .atiria que lhe está afeta, pois 
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conhecimento das circunstâncias concretas capazes de inTluenciar a 

forma por que se haja de proceder à intervenç~o. Do dispositivo 

invocado pelo Ministro Costa Leite~ resulta claro~ a meu ver. que 

cabe ao Presidente baixar o decreto e que S.Exa. o fará. nos termos 

em que necessário para fazer eXEcutar a decisão jUdiCz:~tá 
sendo descumprida. 

o SR. MINISTRO HILTON PEREIRA:- Sr. Ministro Eduardo 

Ribeiro. V.Exa. .e permite? Data maxi •• vênia. preocupei-me. desde 

logo. com o parágrafo 40. do mesmo art. 36. que dispõe: 

·Cessados os Notivos da intervençlor as 
autoridades afastadas dos seus cargos a estes 
voltarlo. salvo impediMento legal.-

Por que. entilo. estabelecer um praZDr se cessado o. 

Motivo? Isto está na Lei: constitucionalmente estabelecido UM 

limite temporal. Mas a Minha outra preocupa~1o também surgiu de uma 

i ndagaç:io: se o Congresso pode limitar o alcance de ato 

interventivo r se. converter o Presidente da República eM seu 

dependente r por que o Judiciário não te. esta mesaa COMPetência? O 

texto Constitucional diz que a requisiç:io independe de apreciaç:ão 

do Congresso e vincula o Presidente da República. O Poder 

Judiciário é um Poder desarmado. Quem tem os meios é o Poder 

por tê-los r não tem ele um salvo conduto. Volto a 

repetir en~atica.ente: quem pode o aais r pode o aenos. Se o Poder 
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Judici!rio pode def'erir a intervenç:io e se o Congresso. 

pedido do Presidente da Repúbl ica. pode 

estabelecer diretrizes. por que o Judici!rio. qUE pode tamb~. 

def'erir a interven~ão. não pode estabelecer as diretrizes? 

Conf'esso - e o f'aç:o com muita lealdade aos Srsa Ministros 

- que f'iz ref'lexaes e estabeleci indagaç:aes. concluindo ser de alta 

conveniência que. e. se cuidando da Intervenç:lo Federal No. 1. a 

priMeira da cOMPetência desta Corte. estes aspectos seja. 

ref'letidos. Nlo estou absolutamente dizendo que meu voto esti com 

as conclusões corretas; não tenho essa veleidade. Quero. apenas 

propositadamente, f'orç:ar o debate, estabelecendo os lindes para 

outros casos. ~ 

o SR. 'MINISTRO PADUA RIBEIRO:- Penso que a preocupaç:ão 

de V.Exa.. e.bora realmente de alta seriedade, perde na sua 

essência. e. razão da seguinte observaç:ão. data ypDia: quando se 

delega essa taref'a ao Presidente da República. que é uma autoridade 

constitucional da mais alta hierarquia, se o f'az • a f'i. de que se 

preSUMir que todas as cautelas seria tomadas e que o Presidente da 

República irã usar da f'orç:a necessãria para cumprir a decíslo 

judiciãria. Nlo obstante tudo isso, há uma medida que f'ica a 

critério do própriO Governador: ele pode antec i par-~ a, 
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ordeM; se ele ~or renitente. evidentemente que poderá sujeitar-se a 

essa ~orça .aior necessária a que ele CUMpra a ordem judiciária. 

o SR. MINISTRO pADUA RIBEIRO ,- Diz V.Exa. que o 

Presidente da República pode exorbitar. Se é que isso pode ocorrer. 

seria .edida de prudência do próprio Governador CUMPrir a ordem~ e 

não continuar a resistir a seu cumprimento; se ele a cu.prir~ tudo 

se esvaziará. Acho que não há qualquer razão~ para se estabelecer 

uaa limitação quanto ao cumprimento. O objetivo do Poder Judiciãrio 

é que se cumpra a ordem judiciária nos termos do acórdão que 

determinou a interven~ão; tudo o .ais dependerá Muito da atua~lo do 

próprio Governador. É assim que penso~ data venia. e. por isso. 

entendo que~ 

talvez ~ique. 

neste contexto. as graves pr~ocupaçaes 

um pouco atenuadas.~~ 
dE V.Exa. 

o SR. MINISTRO MILTON PEREIRA :- V.Exa. Me permite? O ato 

é vinculado. O Poder Judiciário nlo delega o conteúdo. está apenas 

delegando a execu~ão. Por ser um Poder desarMado. por não ter meios 

e ordenamentos gerais. As peculiaridades da execu~Jo e os ~atos 

supervenientes serão objeto de outras consideraçaes. 
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o SR. MINISTRO PADUA RIBEIRO:- Mas veja V.Exa.: Nesse 

caso. não se trata de delega~io. mas de requisição. I~ 
J V-

o SR. MINISTRO HILTON PEREIRA: Mas foi V.Exa. quem usou 

o SR. MINISTRO PADUA RIBEIRO :- Trata-se de ·requisi~ão·. 

con~or.e diz o texto. Há outro dispositivo. o art. 84. inciso X. da 

Constitui~ão. aqui 1e.brado pelo Sr. Ministro Costa Leite. que diz: 

Presidente da República decretar e executar a 

interven~ão federal-. o preceito não estabelece quaisquer limites 

à atua~lo presidencial. Por isso Mes_o há de se entender que os 

li_ites são aqueles decorrentes da própria razão da 

o SR. MINISTRO HILTON. PEREIRA :- Mas o art. 84 é quanto à 

execu~ão .aterial. 

o SR.. MINISTRO PADUA RIBEIRO:-, Tra.ta.-se de UII ter.o 
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Uij'FlERVENs:;ÃO F1IIDERAL N~ Otn - PARANÁ 
REGISTRO ~. 9~.~71887 
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11) SEImIOR nms'lmO lPUL'I'OOO WIZ lPEIRlE][l!lA: - contido por dú 

vidas, com o socorro de previsão regimental, pedi vista na ânsia 

de afugentá-las, de modo a tranqüilizar-me como julgador. 

À ocasião, impedindo-me de votar prontamente, rendi-me 

as considerações feitas pelo Senhor Ministro Dias Trindade, em 

abreviado, fundadas no seguinte: o pedido tem lastro no descumpr~ 

mento de ordem judicial voltada à execução de Dedida liDinar, de~ 

tinada a assegurar reintegração de posse, em favor dos proprietá

rios de imóveis ocupados pelos chamados "sellllll terra!!, por isso, im

pondo-se aferir a sua atualidade e eficácia. Isto porque, canhec! 

do e decidido o pedido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Civel 

da Comarca de Campo Mourão, Paraná, posteriormente, como decorrê~ 

cia da integração do INCRA na relação processual, declinou da co~ 

petência em favor do Juizo Federal. Este continuou processando a 

açao até o momento em que, homologado acordo entre aquela Autar

quia Federal e um dos autores da Ação de Reintegração de Posse -

Jurandir Silveira Pinto face à matéria, limitada aos interes 

ses oriundos das partes remanescentes, dando-se por incompetente, 

devolveu os respectivos autos ao mencionado Juizo de Direito, pe

rante o qual, originariamente, a ação foi proposta. 

Nessa toada, deveras, impõe-se a verificação da eficá

cia (força e efeitos) ou não da decisão liminar, uma vez que, se 

desaparecida, faltar~ o motivo para exigir-se o seu cumprimento, 

ipso facto. ficando prejudicado o pedido de intervenção. 
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Com esse propósito, entrego-me a averiguaçao de indole 

processual, desde logo, recordando que, à época do provimento a-

cautelatório o Juizo local exercia sem controvérsia a res-

peito na plenitude, competência e jurisdição, somente modifl 

cadas. após, pela intervenção do INCRA, acostado no Decreto Fede

ral n Q 97.774/89, editado para os fins de reforma agrária, que d~ 

clarou de utilidade pública a área de terras, cuja posse consti

tui a vexata quaestio na ação de reintegração. 

Pergunta-se: como fato extintivo, sobrevindo a declina

tória de competência, expressamente não ratificada ou renovada p~ 

lo Juizo Federal, cessou a eficácia da 1iminar reintegratória, 

sob a dúvida de que o Juiz de Direito, em tese, teria 

ato nulo (art. 113, § 2 2 , CPC)? 

praticado 

Para responder, e preciso atender, a uma, com importâ!2 

cia, que ao decidir a li~inar, então e, induvidosamente, era com-

petente o Juiz local (art. 95, CPC). A duas, o Juiz Federal acei

tando ser o competente (Súmula 14 - TFR -), com implicita ratifi

cação, embora a ela não estivesse vinculado,manteve a preambular 

decisão, sem nenhuma noticia nos autos, de que, posteriormente, a 

tenha modificado ou revogado. 

Viceja, assim, que o fato superveniente intervenção 

do INCRA e declinação de competência não causou a anulação do 

ato. Com o retorno dos autos ao Juizo originário, obvia-se que, 

tanto quanto antes, a li~inar continuou eficaz, versando sobre o 

litigio que lhe deu causa. 

Acrescente-se que, na relação de direito material, emb2 

ra modificada pela parcial desistência avençada entre Juran 

dir Silveira Pinto e o INCRA, com homologação judicial 

objeto da reintegratória, o litigio continua vivo entre 

como 

cláudio 

Silveira Pinto JLmior e os "semm it:errall , estes, até aqui, com cul-

tura habitual, afetando a tranqUilidade da posse, fato jurldico 
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que mantém acesa a liminar reintegração, ainda que 80 alcance a 

área não incluida no assentamento estabelecido entre a Autarquia e 

um dos autores, competindo à Justiça Estadual encarregar-se de 

apreciar,perdurando o litígio entre as partes remanescentes. 

o ponto forte, enfim, é afirmar-se que, no principio, 

o Juiz provedor da li~inar. para tanto, tinha competência e o 

Juiz Federal, em determinada fase processual, competente por fa

to jurídico superveniente, não desconstituiu e não desconsiderou 

decisão antecedente, logo, implicitamente avalizando-a, de modo 

que a sua força e efeitos não sofreram afetação anulatória. Re

composto o statu quo processual, novamente investido da competên

cia casualmente modificada, válida juridicamente permaneceu aque

la decisão, sob a égide do seu Juiz natural, dessa maneira, no ca 

so concreto e peculiar, afugentando-se a aplicação do art. 113 e 

§ 2º, CPC. Diferente seria se o Juiz Estadual tivesse deferido a 

li~inar depois do fato superveniente ou o Juiz Federal, desapare

cido o interesse juridico do INCRA, continuasse decidindo, porque, 

nessas hipóteses, um ou outro estaria contrariando as disposições 

do art. 462, CPC. 

Não é o caso. Os Juizes, conforme o estado do processo, 

mantiveram o sita1l:u quo juridicamente possivel, él. tempo e modo, an 

tes de proferida a sentença de mérito, afastando a incidência do 

art. 463, CPC. Portanto, respondendo à indagação inaugural, tenho 

que a .li!l!!llÜllar tem a sua força e efei tos intangidos, 

justa irresignaç~o pelo seu descumprimento. 

Noutro eito, com o alento de preocupações 

favorecendo 

decorrentes 

da intervenção, ato que atinge o espírito federativo, a propósito 

da sua extensão e conseqUências, sinto-me impelido a tecer conside

rações gerais. Fazendo reflexões, comemoro que a intervenção, de~ 

tro dos predicamentos da autono!l!!llia. constitucionalmente assegur~ 

da aos Estados-membros e aos Municípios (arts. 25 e 29, C.F.), de 
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desajusta a organização federativa. com incursões desagregantes. 

Como bem leciona o douto JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

liA intervenção federal e a anti tese da 
autonomia. Por ela afasta-se momentaneamente a 
situação autônoma do Estado-membro, que fica s~ 
jeito aos ditames do governo federal. Uma vez 
que a Consti tuição assegura a autonomia como 
principio básico do sistema federal, decorre que 
a intervenção é medida excepcional, e só há de 
ocorrer nos casos taxativamente estabelecidos no 
art. 10 (v.g. art. 34, CF/aS) indicados, como 
exceção ao prin.cipio da não .:fiJnrtervençoo: liA 

União não intervirá nos Estados. salvo para ... rr, 

diz o dispositivo, arrolando-se em seguida os 
casos em que é facul tado à União intervir ll (Cur
so de Direito Constitucional Positivo - Ed. Rev. 
Tribs. - 3ª ed. - págs. 66 e 67). 

A bem ver, embora o nao intervir seja da essência do 

sistema federativo, a intervenção é remédio das situações criti

cas, objetivando a proteção de principias fundamentais explicit~ 

dos na Constituição (art. 34). 

No caso sob exame, tendo por cimo o principio federati-

vo da harmônica repartição de competências consti tucionais, como 

questão fundamental sobreleva a autonomia estadual, na qual, cri-

ando desarmonia, um dos Poderes Executivo regateia o 

cumprimento de ordem emanada de outro Judiciário verten-

do melindrosa e indisfarçada desobediência, corporificando objet! 

vo conflito com duas ordens: uma de reintegração do proprietário 

na posse esbulhada; outra, negando os meios que a lei autoriza p~ 

ra viabilizar a decisão judicial, com a omissão, aparentando a 

conivência na prática do esbulho ou no atentado ao direi to àe pr2. 

priedade (art. 52, XXII, C.F.). Para tanto, a invoc8_ção da margem 

de discrição reservada à autoridade executiva, está afrontado o 

direito reconhecido pelo Judicjário, .\ quem COITlpete, constitucio

nalmente, dirimir os possiveis conflitos. 
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Noutra viseira, a intromissão executiva, opondo o jui

zo de conveniência, para cumprir ou descumprir a ordem judicial, 

avassala o Judiciário à aquiescência de estranho óbice, órfão de 

localização no circulo da repartição de competências constitucio-

nais. 

Nessa tessitura, a intervenção surge como remédio e 

destina-se a resguardar as competências constitucionais contra 

comportamentos desagregadores, açulados pelo desapreço dos pode-

res estaduais à necessária sobrevivência da unidade e 

pilares da organização federativa. 

harmonia, 

Balizadas essas premissas, o ponto forte agora e se sa

ber da presença dos pressupostos da justa intervenção. 

A Constituição estabelece: 

"Art. 34 - A União não intervirá nos Esta 
dos nem no Distrito Federal exceto para 

VI - prover a execuçao de lei 
ordelDlll ou. d.ec.isão jud..ic.ia.l". 

federal, 

Frente a inequivoca previsão constitucional, há que se 

perquirir, no caso concreto, da ocorrência do improvimento de 

"ord.elDlll ou d.ec.isão jllld.ic.ia.l", atribuivel à autoridade de outro Po

der. Nesse pórtico, tem ressonância rememorar o substancioso voto 

do Senhor Ministro Relator, pondo a descoberto, documentadamente, 

'Tuma série de atos, de sUbtração do dever do Estado, em atender 

à solicitação da justiça", esclarecendo que "desde o final do ano 

de 1988, embora tenha esse dever, o Poder Executivo do Estado do 

Paraná não cumpriu a solicitação judicial, às claras, obstaculan

do a satisfação material de ordem judicial, decorrente de provi-

menta escudado na autoridade de juiz competente." 

Com precisão está enunciado no erudito voto: 
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"Recusando o apoio de força policial sob 
seu comando, o Poder Executivo violou precei
tos da ordem jurídica federal, provocando o de
sequilíbriO entre os poderes, só reparável pela 
força agregadora da União Federal ". 

" ... as alegações que têm sido a tônica 
da negativa governamental, como reafir~adas, re 
centemente, pelo Doutor ROBERTO REEQUIÃO DE ME= 
LO E SILVA, atual governante, em informaçõespre..ê, 
tadas a este Superior Tribunal de Justiça, de 
cujo teor, destaco: 

"Não é verdade que o Estado tenha sim 
plesmente se omitido no cumprimento das 
ordens judiciais. Dada a resistência en
contrada em muitas ocasiões houve o admi
nistrador, utilizando-se da sua discrição 
e do seu prudente arbítrio, por não mon
tar uma operação de guerra que, face a 
possibilidade de generalização do confli
to em razão da organização nacional dos 
movimentos, poderia ter um desfecho impre 
visivel. O Estado do Paraná não possui~ 
ademais, regimentos ou grupos especializ~ 
dos no trato com questões civis tão deli
cadas, carecendo, o que é pior, de recur
sos necessários ao treinamento emergen
cial de tropa de elite. No caso em apre
ço, cumprir a ordem judicial seria um re
matado despropósito, com o qual, a discri 
cionariedade do administrador não poderi~ 
corroborar. 

Assevere-se, ainda, que a situação so
cial, que envolve as familias de agricul
tores em questão, conforme relata de for
ma impressionante a Secretaria de Esta
do de segurança Pllblica (documento em ane 
xo), não poderia ser imputada à responsa~ 
bilidade, no âmbito da federação brasile! 
ra, do Estado-membro. Trata-se de um pro
blema grave e de dificil solução, cuja 
responsabilidade é de todos, indistinta -
mente. Não é justo, nem razoável, que o 
Executivo figure como autêntico "bode ex
piatório" pela não solução das invasões" 
(fls. 100/101). 
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o Governo do Estado procura demonstrar, 
outra vez, não a simples resistência à colabo
raçao da força policial, mas a impossiblidade de 
fazê-lo, por falta de recursos e a repercussao 
desfavorável conseqüente do uso da policia, no 
seio da sociedade. 

o Doutor PAULO A. F. SOLLBERGER, ilustre 
Subprocurador-Geral da República, falando em no 
me do Ministério Público da União. e em defes~ 
da ordem juridica, do regime democrático e dos 
interesses da sociedade, foi claro ao afirmar: 

!lComo bem ponderou o ilustre Relator do 
acórdão de fls. 62/71, "normalmente, em 
questão dessa natureza, o JUdiciário nao 
exige o pronto cumprimento das decisões", 
exatamente em atenção a razões como as ex 
postas pelo Governo do Estado do paraná~ 
mas também "não pode esperar indefinida
mente", pois "o direito da parte não pode 
ficar ao arbítrio de um dos Poderes do Es 
tado, quando outro, igualmente soberano, 
o confere". 

Assim, face ao tempo decorrido e dian
te da necessidade de dar ao caso solução 
que preserve a autoridade da ordem judi
cial, não vemos outra alternativa senão a 
de, em obediência à regra excepcional in~ 
crita no art. 34, inciso VI, da Constitui 
ção Federal, opinar favoravelmente ao pe= 
dido de intervenção" (fI. 84). 

Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça, res 
pondendo às razões oferecidas pelo Governador, 
em face de sua resistência à concessão da força 
policial, diz: 

"Não obstante o respeito aos ilustra 
dos informantes, tais argumentos nao pre
valecem contra o texto expresso no inciso 
VI, do art. 34, da Constituição Federal, 
explicito ao dispor que a união não inter 
virá nos Estados nem no Distrito Federal~ 
exceto para "prover a execução de lei fe
deral, ordem ou decisão judicial". O tex
to constitucional não faz a distinção fe! 
ta pelos informantes. 

Basta o descumprimento de decisão jud! 
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judicial para justificar a intervenção fe 
deral. 

É obrigação do Poder Executivo propor
cionar os meios necessários ao cumprimen
to da ordem ou decisão judicial. Não se 
trata de mera cooperação ao Poder JudiCi~ 
rio na execução de suas determinações. Mas 
dever, do qual não pode furtar-se. 

Acima já ficou dito que certa tolerân
cia, o Judiciário concede, não exigindo, 
de pronto, face as circunstâncias, o cum
primento de certas decisões. Mas não se 
admite que o Executivo dê cumprimento, 
quando bem entender. 

a Excelso Supremo Tribunal Federal, de 
cidindo pedido idêntico, determinou a in= 
tervenção federal no Estado de Goiás rt pa_ 
ra o fim especifico de ser cumprida a de
cisão judicial proferida pelo Dr. Juiz de 
Direito da Comarca de Aciapônia-GO, na 
ação de reintegração de posse movida por 
Miguel Carlos Coimbra Rinaldi contra João 
Carlos Francisco e outros". (1. Federal nº-
94/7-GO, TP-julg. 19.12.86, ReI. Ministro 
Moreira Alves rt 621/219). 

Daquela veneranda decisão consta o se
guinte, na sua parte conclusiva: 

"Comprovado, portanto, que a requisi
ção de força não é cumprida pelo Esta
do-membro sob alegações que não se ju~ 
tificam e que demonstram que ele ou 
não pode cumprir a ordem judicial (ale 
gação de falta de recursos para deslo: 
camento de tropas feita ao Presiden
te do Tribunal local), ou não quer fa
zê-lo (alegações vinculadas na petição 
da Procuradoria-Geral do Estado, de 
que a ordem judicial é leviana, de que 
há convulsão social e de que foi apro
vada em 15.09.86, na sede do INCRA, pe 
la Comissão Agrária do Estado de GOiá;, 
a desapropriação do imóvel, em causa), 
impõe-se a requisição, de oficio, ao 
Exmº- Sr. ?residente da República de i~ 
tervenção federal, nos termos do art. 
11, parágrafo 1º-, "b", da CF, para o 
fim especifico de ser cumprida a or
dem judicial em causa". 
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Observa-se que aquela questão asseme
lha-se a esta. 

Aqui como lá, a alegação de dificulcta 
des em cumprir a ordem não constituiu mo
tivo para desacolhimento da pretensão. 

Aliás, cumpre acentuar que o Estado do 
Paraná não é um ente miserável da União, 
sem condições de cumprir decisão, nem a 
gloriosa Policia Militar do Estado é ine
ficiente e despreparada. Tem ela, como se 
sabe, capacidade para tanto e mui to mais!! 
(fls. 68/69). 

Essas observações datam de 02.03.90, 
os fatos de hoje revelam que as relações, 
tre os dois poderes, têm-se mostrado cada 
mais divergentes, desde que outra decisão 
cial deixou de ser cumprida, como prova 
pedido de mediação federal, já chegado a 
Corte. 

e 
en
vez 

jud! 
novo 
esta 

Assim, ainda que pretenda negar o delibe 
,_ 7 

rado proposito de nao atender ao poder judicia 
rio, a verdade é que o Governador vem obstand; 
a execução da medida judicial, em apreço, des
de que lhe tem negado o apoio da força poli
cial. Tornou-se, assim, inexeqüivel a decisão 
da justiça, por beneplácito do Poder Executi
vo Es tadual. 

Leia-se, em abono do que revelam os au
tos, o que diz o eminente Desembargador LUIZ 
RENATO PEDROSO, Presidente do Tribunal de Jus
tiça do paraná, em recentissimo oficio enviado 
a esta corte (fls. 127/128), em 30.03.92: 

"Por outro lado, devo esclarecer a 
Vossa Excelência que o senhor Governa
dor do Estado não tem autorizado o deslo 
camento de força federal para o cumpri 

~ 

menta de decisões judiciais que visem a 
evacuação de pessoas que invadem áreas 
de terras, sob a explicação de que nao 
tem condições de assentá-las em outros 
imóveis, mesmo porque o Estado do Paraná 
não contaria com terras devolutas e o 
governo federal não executa um plano de 
reforma agrária em tal sentido. 

Tanto é certo o que se expoe, que o 
ilustre Governador baixou o Decreto nº 
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643, de 07 de agosto de 1991, regulamen-
tando a requisição e o deslocamento de 
força policial, o qual substituiu o de 
n~ 582/91. sendo entendido como inconsti
tucional pelo egrégio órgão Especial, em 
sessão de 13 de setembro de 1991, que re
comendou a sua não aplicação, conforme tre 
cho da ata respectiva, que submeto à sua 
apreciação. 

Por fim, devo informar que 
gestões pessoais e mesmo por 
fim de que o governo estadual 
decisões judiciais que sao em 
mas não tenho êxito". 

tenho fei to 
escri to, a 

cumpra as 
bom número, 

Essa afirmação categórica é bem um reflexo 
do que está ocorrendo no Paraná, onde a propri~ 
dade privada não tem nenhuma garantia ou prot~ 
ção contra a fúria dos invasores. Observe-se 
que, além da ofensa a um dos principios mais ri 
gidos da Constituição, aquele que garante a in
dependência e harmonia dos poderes da União, o 
Poder Executivo do Paraná investe contra a or
dem econômica, ferindo outro principio, tradi
cionalmente garantido pela Constituição Federal, 
qual seja o da segurança da propriedade priv~ 

da, ou de sua função social (art. 170, incisos 
11 e 111)11. 

Na verdade, 

IINo caso vertente, para o cumprimento das 
ordens judiciárias, deve o juiz primeiro solici 
tar o auxilio da força estadual, e somente de~ 
pois que esta desprezar ou negar os reclamos da 
magistratura estadual é que deve intervir o go
verno federal para cumprimento da justiça ll (PIN 
TO FERREIRA - Comentários à Constituição Brasi 
leira - pág. 315 - Saraiva - ed. 1990). 

Analisados os fatos, bem circunstanciados no voto e com 

preendidas as lições transcritas, fica nitido que, seja pelo tem-

po decorrido mais de três anos quer pelas continuadas 

esquivas, quanto ao descumprimento, nao existem dúvidas. O Poder 

Judiciário Poder desarmado está impedido ou grandemente 

dificultado, deliberadamente pelo Poder Executivo, de fazer cum-
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cumprir a decisão judicial, com notado desprestigio perante os 

seus jurisdicionados. 

Patenteado, como está, o descumprimento de ordem 

cial, deve ser deferido o pedido. 

jud,!. 

Só resta conferir, na sede constitucional, se o deferi

mento encerra a particiçação judicial ou se contempla competência 

para estabelecer limitações ao alcance da autorização interventi

va. Essa preocupação decorre das ponderações trazidas pelo Senhor 

Ministro América Luz, perfilando que, pelas conseqüências sociais 

e políticas da intervenção, com seqüelas embaraçosas à administr~ 

çao pública no Estado-membro, argumentando que no conteúdo decis~ 

rio devem ser edificadas diretrizes gerais para prudente execução. 

No diapasão das suas apropriadas observações, me animo 

a registrar que a Constituição, para o processo de intervenção, 
, -

conforme o poder coacto, referentemente a provocaçao, distingue 

três hipóteses (art. 36, C.F.): 

- solicitação do Poder Legislativo; 

- solicitação do Poder Executivo; e 

- requisição do Poder Judiciário (Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de 
Justiça ou Superior Tribunal Eleitoral). 

Com Significação, a todas as luzes, emoldura-se que, no 

tocante ao Poder Judiciário, cuidando-se de requisição (ordem ou 

exigir legalmente) decidida a intervenção quanto aos 

aspectos fo~al e ~ateria1, independe de apreciação política do 

Presidente da República ou de respaldo da aprovação legislativa 

(art. 36, § 3 Q , primeira parte, C.F.). A competênCia do Presiden

te da República, no caso, é vinculada à precedente decisão judi

cial, que se basta para exigir a sua execuçao. Vinculação a quem 

ou a que? Sem dúvida ao requisitante (ou à sua decisão: formalmen 

te e ao seu conteúdo.). Diga-.se, 

" ... ela e uma competênCia vinculada, ca
bendo ao Presidente da República a ~ra forma-
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formalização de uma decisão tomada por orgao j~ 
diciário, sempre que a intervenção se destinar 
a 11 prover a execução d.e lei :federal, ordemm ou 
d.ecisão judiciária!' (art. 34, VI) ou a "assegu
rar o livre exercicio ll do Judiciário estadual 
(art. 10, IV). Nestas hipóteses a decisão sobre 
a intervenção cabe ao Supremo Tribunal Federal, 
ao Superior Tribunal de Justiça, ou ao Tribunal 
Superior Eleitoral, mediante requisição (art. 
36, lI)" (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 
Curso de Direito Constitucional - pág. 54 - Sa
raiva - ed. 1989 - grifei). 

A respeito, o emérito PONTES DE MIRANDA poe a palma: 

e o 
"Quem a requisita é o 

Presidente da República 
Poder judiciário, 
a executa: não há, 

propriamente, decretação de intervenção, por
que a intervenção, na espécie, resulta da prQ 
pria necessidade de se assegurar a ordem públi
ca, a justiça, a despeito de se dizer que a de
cretação compete ao Presidente da República. Co~ 
tudo, no sistema da Constituição de 1946, o de
creto é formalmente exigido, em quaisquer ca
sos, com todas as conseqüências que dai emanam. 
Porque nem sempre se pode prever se vai ocorrer 
a) ou se vai ocorrer b). 

A extensão da intervenção, em se tratan-
do da execução de ordens e decisões judiciárias, 
é ditada pela natureza do próprio obstáculo que 
se lhe opôs. Se, por exemplo, é o Governador do 
Estado-membro quem movimenta a força pública pa 
ra a impedir, a intervenção interromper-lhe-á ; 
exercicio do cargo e será promovida a sua res 
ponsabilidade 11

• 

11 [J)rdelll!ll; entenda-se: qualquer comandamento. 
Judiciária: proveniente da Justiça, e não só 
dos juizes. Em vez de ordem ou decisão judicial, 
o texto pôs: ordem ou decisão judiciária. Se aI 
guém, que é órgão da Justiça, ainda que não se= 
ja juiz, pode "dar ordem" e "decidir", a sua 
ordem ou a sua decisão é inclusa num dos dois 
conceitos" (Comentários à Constituição de 1946 
- vaI. 1 - págs. 373 e 374 - Livraria BOffoni). 
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Pelo fio desses ensinamentos, sintetiza-se que a requi

siçao judiciária independe de aprovação pelo Congresso (art. 49, 

IV, C.F.) e não se sujeita, para a decretação executiva, à vonta

de politica do Presidente da República (art. 84, X, C.F.). Portan 

to o Poder Judiciário é o senhor do seu conteúdo (amplitude, pra

zo e condições de execução). 

Se assim se põe, no meu pensar, como a requisiçao nao 

e um "salvo conduto 'l em aberto, obvia-se que o Judiciário pode es 

tabelecer limitações (art. 36, § lº, C.F.). 

Delineadas essas razões, cabe definir a amp1itude (área 

territorial de sua abrangência), prazo (tempo de duração) e con

dições de execução (limites de atuação do interventor ou de quem 

for encarregado de executar o decreto), tal como procederia o Con 

gresso Nacional, caso dependesse de solicitação e aprovaçao poli-

tica (art. 36, § 1 2 , C.F.) MICHEL TEMER Elementos de Di-

reito Constitucional - pago 80 - Rev. Tribs. - 7ª edição -), 

Vamos a esses pontos: 

1~ - a intervenção se dará no Estado do Paraná, atingi~ 

do o Poder Executivo e restrita à área territorial corres 

pondente à Comarca de Campo Mourão, onde se encontram os 

imóveis objetos do litigio possessório; 

2~ - terá por finalidade o cumprimento de ordem judi-

cial (mandado de reintegração de posse), conseqüente a de

cisão liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Va

raCive1 da Comarca de Campo Mourão, nos autos da Ação de 

Reintegração de Posse nº 412/88, aforada por Jurandir Sil

veira Pinto e Cláudio Silveira Pinto Júnior; 

3~ - destacada a finalidade, na area sob a intervenção, 

escapam dos efeitos da intervenção os órgãos da administra 

ção pública estadual desvinculados da Segurança Pública, 

Saúde, Trabalho e Assistência Social (estes necessários ao 
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cumprimento da ordem judicial e como apoio ao inter 

ventar) ; 

4 2 - a intervenção, quanto ao prazo, ficará en-

cerrada trinta dias após o decreto interventivo, 

se necessário, podendo ser prorrogado ou, se resta~ 

rada a normalidade e o respeito ao ordenamento jud! 

cial, antes do lapso temporal estabelecido, anteci

pando-se o encerramento, dependendo de expressa ma

nifestação do interventor; 

5~ - cessados os motivos da intervenção, inci-

dirão as disposições do art. 36, § 4º, Constituição 

Federal. 

Tudo comentado, nascentes de argutas razoes semeadas p~ 

lo Senhor Ministro Dias Trindade, para mim, data venia, aqui, a

fastadas as dúvidas pertinentes à eficácia do liminar provimento 

judicial e atendendo que o litigio está reduzido à área menor e, 

bem assim, diminuído o número de famílias ocupantes, movido por 

inspiradas ponderações do Senhor Ministro América Luz, que acolho 

em homenagem ao principio federativo, com os limites 

dos, voto pe10 provimento da intervenção eD causa. 

estabeleci 



Corte Especial 
lMS 

11 .06.92 
17.06.92 

INTERVENClO FEDERAL NA. 01-0 - PARANÁ 

v O T O 

O SR. MINISTRO JOSé DANTAS: Sr. presidente, é 

compreenslvelo receio do Sr. Ministro Milton Pereira a 

propósito deste pedido de Intervenção, porque S8 trata do S8U 

Estado de origem. 

NAo tema, porém, S. EX8. o extravasamento dos 

limites da declsAo deste Tribunal, cujas linhas J6 definidas 

pela mOderação dOS votos proferidos nAo permitiria que o 

Presidente da RepObl Ica ou o Interventor que for nomeado abuse 

do poder recebido; os votos que ouvimos até agora, todos se 

propbem a I Imitar a Intervenç50 ao cumprimento de uma decisão 

jUdicial preCisa em seus contornos, que é a reintegração de 

posse numa pequena área rural no Estado do Paraná. Apesar das~ 

turbulênCias pai ftlcas dos dias que correm, com posslvel ..... f 
acirramento a levar à deriva o Pars, nAo acredito que o 

Presidente da RepÚblica ou seu Interventor haja de abusar do 

pOder a exercer na esfera estadual nas conhecidas fronteiras 

destas duas ou três propriedades a reintegrar. 

feitas estas Observaçbes sobre os compreenSivos 

receios de S. Exa., no que também propbe como regras para o 

futuro, numa espéCie de regulamentaçAo paradigma, acno que 

cada reqUISição, em 51 mesma, haverá de ter conteOdo 

especIfico, com o máximo de precisA0 própria a cada caso, 
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aSSinalando, como neste caso Já o fizemos, os exatos I Imites 

do pOder Interventor. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, vou ao 

mérito do pedido em si própriO; é lamentável, pOis não há, 

realmente, medida mais grave numa Federação do que a da 

I ntervenção federa I. mas, na verdade, o Sr. Governador do 

Estado do Paraná está até reincidindo em causa pressuposta da 

Intervenção; é que ja tramita no Supremo Tribunal Federal um 

pedido idêntico ao presente, tocante a uma outra decisão 

jUdiCial a cumprir. Também se sabe que, neste Tribunal, está 

sendo protocolizadO outro pedido de Intervenção. 

Oessa modo, por mais pese à normalidade aa 

organização federativa do pars, não há como relevar a 

Inafastável necessidade da medida. Na sua execução, como dito 

pelo Sr. Ministro Pádua Ribeiro, o próprio Governador dO~ 
Estado POderá adiantar-se em cumprir atos tão simples, como- ~ f 
são os de reintegração de posse em pequenos lotes de terrenos 

09rlcolos. O aspecto social e polltlco a. quesUo. certamente. 

foi entregue ao JudiCiário local, nlo cumprindo a S. Exa. 

duvidar da sentença; significa dizer: se ná repercussões 

maiores do que os aspectos JurrdlCOS da questão Imobiliária, o 

JUdiciário do Estado do Paraná, naturalmente, as examinou e 

concluiu a seu propósito. 

Com essas considerações, Sr. Presidente, não me 

nego, finalmente, ao prazer de elOgiar o brilhantismo do voto 

do sr. Ministro Milton Pereira; mas, recusando os pormenores 
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pretendidos assentar, 

Ministro-Relator, 

SimPlesmente acompanno 

f I 8. 3 

o Sr. 
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INTERVENÇAO FEDERAL N' 1-0 - PR 

v O T O (VOGAL) 

O SENHOR MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Sr. 

Presidente, entendo que os limites da intervenç~o são 
aqueles contidos na própria decisão não cumprida. Na c8 
50 presente, haveria dificuldade em estabelecer esses li 
mites, pois a decisão resistida não é nossa. 

Poderíamos correr o risco de inobservarmos de 

terminadas condições do julgado. O Executivo, no meu en 

tender, é livre, apenas, para estabelecer os meios de fa 
zer compri-lo. 

Acompanho o Sr. Ministro-Relator. 
\~ .. 

;~~ 
I 
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o SENHOR MINISTRO BUENO DE SOUZA, Senhor PreSident e, é 

Sumamente lamentável Que, n~o Somente na órbita da Uni~o Federal maS 

também na de Estados membros, decisõeS do Poder Judiciário deixem de 

ser cumpridas por aQentes do Poder Executivo. e Que, no caso Que ora 

examinamos, Governadores do Estado do Paraná, ao lonQo de três anoS 

(já por dois Qovernos suceSSivos), perSeverem no debate de aspectos 

Sociais ou conseQuências outras de ato judicial" sobre oS Quals não 

cabe discussão, em Qualquer Que seJa a esfera ou ~mbito do estado 

brasileiro. o pedido de intervenção tem toda procedência, 

limites bem definldos pelo eminente Ministro-Relator, condizenteS ao 

ato a executar e às observações feitas naS assentadas de julQamento. 

Dentre estas. são prudentissimas aS clausulaS heurematicaS 

recomendadas pelo Senhor Ministro MILTON PEREIRA. em seu d. voto

vista. com exceção. apenaS, daquela atinente ao prazc,. porque admito 

(e até espero) Que. em poucos minutos. Questão tão banal como esta 

seja prontamente resolvida (Quem sabe. até por telefone). maS não 

custa explicitar. 

Ei6 porque não me pa:rece apropriado fixar prazo. A 

sensatez pode. repentinamente. fazer-se presente ê mente e ê vontade 

de mandatários insensatos. 

Com estas breves considerações (não se há de eSperar o 

acórdão), deixando de parte razões academicamente b:rilhantes Que aqui 

pudemos ouvir sobre o tema. subScrevo tudo o Que aqui foi dito e 

acompanho o d. voto do Senhor Ministro-Relator. 
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1'lftEflIDENTl D~ SLSSAO: EXI~U, Sr. Mil'listru ANTONIO TORRE:AO BRAZ 
r:un P!'l.uCUrl('lDOfi:--·(-iFI{(')I .. Dti RC!IUI:;i.1 C{.,: F~<r,1D. ~:)r·.fl. D! ';,1." YEDD(:\ 1)[ L.OUr{Dr:.~:; 

!'FREIP" 
SF~CI{ET~RIA: ROSANGLlA SILVA 

AUTUACAO 

REC,ITE D[r;r::NB{,H.(-i(I[)DR···PftE~~IDLNTE DO THIBUN{ll .. DE "IUSTIC{l DO E~'iT{:lDD 

DO PAHtlNti 
ftEQDO [STAD() D[l PARANA 
lNl'ERES.: JiJRANDIR SILVEIRA PINTO f OUTRO 
(.ü)\)DG{.IDO~ ,JULIO CL~;I'in. n.:rBtlt; nnr::NC 
(iDI')OGi~~DO ~ LUCí:')~:; R I CI·li"tRD nOt·JCf':ll.. \)Eb 

CERTIOAO 

Cel~·tifiC(l qUt~ tl 1:~H"e~Ji,:',. 

eM epigt'afe. eM sessao real izada 
::;-]0 : 

COrtTL LSPFCltlL ~ .... () ~"\.pr'(-!c i tI. Ir. () pt"'OCt:~·::;~:·o 

nesta data, proferiu a senuinte doei 

"A Cortp Espe~ial, por M~ioria, julgou procedellte o pedido. 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. '! 

VotarAM vencidos O~i SI~S, Ministros 
julgavd impro~ed2nte IJ P8Jido e, eM part~, o Sr. 
Pereira quanto aos limites d~ intel~ven(:no. 

Dias Trirldad0 ql4P 
Ministro Milton 

Os Srs. Ministros Am8rico Luz, Padua Ribeiro. Fldquer 
Sc-.).,...,t(~:~2ini:, Co~;t~i. L. i fli.,\:, GE';!""e\]do SDbr'al. Cust~i. LE-~ite" Nil~;()!"l N<7tVE~;. 
Edudrdc) Ribeir(J. .Jose de Jesu~;. Athos Cartleiro. Vicente 
Cerr,icc:hiaro. Claudio Santo~;. Salvio de F'jgueireclo. BArros Monteiro. 
He 1 i o f"lo"~ i 1,\,11111., P e(: -.11"'111 -.1 I'l-:?t·t i n~~., DC'í\;OC r i to R.e i n·;). i do., JO~3(~ D,lFIt.a s .. 
I.Jil1 i "'.fr' P""tt-l:.f:r'~i(\n (.' Bl~eno (i('.; ~.)O(~~'~':;< vot."lt"ttrll C 0[,1 n SI'>~ fliini~:;tr"() 
Rel-:'l."I: .. OI-·. 

Os Srs. Millistrus CO~ita Lima e Geraldo Sobral riao comparecp-' 
t'-.~.M -.1 ~,;·eS'\i;üo pm> motivu justific-'1do (art" 1ó2. P,1f"'-19, lo." RIST...!)" 

(\<:; ~:;r's. ~íini;:;tIA(.l~:; Pedl'>o (K iol i" ()~;~;i~; T()l(;~d(). Edson Vidi 9D.1, 
I,.hldüf,H.I·' Zv(t,'ib~r e F(,)l"lt(·:,~~~ d~~ (.tl(O~I'l(.: .. lt·> nau p_:u-·tic ip~,r'-:~1\1 do Ju19·:iflH:~nt.(J 
(at't, 162. p~r'agL 20., RIST~I). 

Presidiu o JulgaMento o Sr. Ministro Antoniu Torr'cdo Araz. 

o referido é vel~dade" OUI4 f~. 
[)r'~").";i 1 i~") .• 11 de junho de 199:2 
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