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são meritoria, sequer de primeiro grau, a reintegrar empregado sob
pena de prisão e multa. Por outro lado, a decisao proferida na limi
nar do mandado de segurança í incensurEvel, sendo descabido o acõr r-
dão prolatado no Agravo Regimental, não s6 pela situação de	 mérito
assim exposta, tomo porque e notadamente porque insusceptivel	 de
revisão através daquele remédio de previsao meramente regimental que,
como tal, jamais poderia se constituir em õbice ao remédio 	 •previs-
to na própria Constituição Federal, qual seja o mandado de seguran-
ça. Confia, pois, no acolhimento desta Correicional, no sentido 	 de
ser cassado o acErdão prolatado no aludido Agravo e restabelecida a
liminar concedida no mandado de segurança que sustou os efeitos 	 da
liminar pertinente ação cautelar." (fl. 2/3). Solicitadas as in-
formações de praxe foi esclarecido o seguinte: "Senhor Ministro,Aten
dendo ao r. despacho proferido por V. Exa. no processo TRT-RC-14.11-2
/90.5, em que e requerente MONTEIRO ARANHA S/A e requerido 	 SEGUNDO
GRUPO DE TURMAS DO E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA RE-
GIÃO, tenho a honra de sebmeter apreciação de V. Exa ‘ ,as- informa
coes que se seguem: I - Em sessão realizada em 24 de agosto de 19897
o Egrügio Tribunal Pleno julgou improcedente a argüição de inconsti-
tucionalidade da disposição do Regimento Interno do Tribunal, çons
tente da letra "d" do artigo 161, que estabelece ser cabível Agrai
Regimental da decisão do Relator que concede ou denega medida limi-
nar. II - Face o posicionamento supra, em 9 de agosto último, oExmo.
Sr. Juiz Vicente Carlos Fuscaldo, Relator do TRT-MS-504/89, 	 apre-
sentou o Agravo Regimental em mesa, sendo, por unanimidade, 	 dado
provimento ao mesmo, para cassar a liminar concedida pelo 	 Relator,
que suspendera os efeitos da r, decisão proferida no Processo 	 Cau-
telar 1760/89 da MM. 390 JCJ/RJ. III - Complementando as irformações,
submeto a apreciação de V. Exa, cõpia das certidões de julgamento
e do v, Acbrdão proferido pelo Segundo Grupo de Turmas no Agravo Re-
gimental. Sendo O que competia a Presidência do Grupo de Turmas sub-
meter a V, Exa., como informações pertinentes aos fatos ocorridos."
(f1S, 66/67),

E o relatSrio.

1- Conforme relatado, a empresa Requerente pretende a cas
seção de acírdão prolatado em grau de agravo regimental, para 	 quã
se restabeleça uma liminar concedida em mandado de segurança, 	 que
sustou os efeitos de liminar pertinente a uma ação cautelar. 	 Ini-
cialmente cabe observar, que a Correição Parcial não se presta 	 a
corrigir possiveis erros de julgamento, mas, única e tão - somente er
ros de procedimento, pois os juizes são livres para decidir as
des de acordo com o seu convencimento pessoal. A imputação de error
in judicando só' pode ser apreciada atravís de recurso prOprio.
í—a situaçao dos autos, pelo que o meio processual usado pela Regue
rente não se adequa ã finalidade que pretende. Contra a decisão prí
ferida pelo Egrígio Segundo Grupo de Turmas do Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região cabe recurso ordinírio para o	 Tribunal
Superior do Trabalho, a teor do art. 39, inciso III, alínea "a", da
Lei n9 7.701, de 1588. E, sendo cabivel esse recurso, não se pode
usar da Correição Parcial, pois tal reclamação s6 tem cabimento quan
do "inexistir recurso especifico" (art. 709, inciso II, da CLT). Dei
se forma, não se pode conhecer da presente Correição Parcial por
cabivel na espície.

II - Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇAO COR
REICIONAL REQUERIDA POR MONTEIRO ARANHA S/A CONTRA O EGRÉGIO SEGUNDU
GRUPO DE TURMAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO
POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

III - Publique-se, intime-se e remeta-se cOpia do inteiro
teor desta decisão i autoridade Requerida.

Brasilia, 26 de outubro de 1990.

MINISTRO ORLANDO TEIXEIRA COSTA
Corregedor-Geral

Superior Tribunal Militar

Secretaria do Tribunal Pleno

Pauta de Julgamentos

PAUTA Na 141 - PROCESSOS POSTOS EM MESA
- APELAÇÃO n2 46.075-6 - Relator Ministro George Belham da Motta. Re-
visor Ministro Aldo Fagundes. Adv Dr Edgar de Souza Nogueira.
- APELAÇÃO n2 46.134-7 - Relator Ministro George Belham da Motta. Re-
visor Ministro Antonio Carlos de Seixas Telles. Adv Ur Alexandre Lo-
bão Rocha.
- APELAÇÃO ne 45.331-8 - Relator Ministro Jorge Frederico Machado de
Sant'Anna. Revisor Ministro Antonio Carlos de Seixas Telles. Advs Drs
João Rodrigues Neto, Inemar Baptista Penne Marinho, Joaquim José Safe
Carneiro e Nilson Bernardes Curado.
- APELAÇÃO n2 46.069-1 - Relator Ministro George Belham da Motta. Re-
visor Ministro Eduardo Pires Gonçalves. Advs Drs Eduardo Freire, Nil-
son Bernardes Curado e Roney Flavio Bernardes.
- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
- O Tribunal realizará Sessão Extraordinária no dia 07 de novembro do
ano em curso, quarta-feira, com inicio às 13:30 horas.

Diretoria Judiciária

SEÇÃO DE PROCESSO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N2 32.682-0/RS 

Paciente : SELMO CRIVOCHEIN, Ten. Cel. Ex., denunciado peran
te a 25 Auditoria da 35 cJM, alegando estar so-
frendo constrangimento ilegal por parte do meneio
nado juizo, pede, liminarmente, a concessão da
dem para que seja suspenso o processo até ulte-
rior julgamento do presente writ, com o conseqüen
te trancamento da ação penal.

Impetrante : Dr. Pedro Jerre Greca Mesquita
DESPACHO

Quer o ilustre Advogado impetrante a outorga de medida liminar
em pedido de "habeas corpus" que objetiva o trancamento de ação penal
por falta de justa causa.

O pleito preferencial tem por escopo a suspensão da ação penal
até final julgamento do writ.

Reservei-me para decidir sobre o pedido após a prestação de in
formações pela autoridade indigitada coatora (fls. 76).

J. aos autos a aguardada peça informativa (fls. 80/105), deci-

Embora de notória sabença, cabe relembrar uma vez mais que a
concessão de liminar s6 é comportável quando evidenciado no ato im-
pugnado o estigma da ilegalidade, prima facie.

Não á o que ocorre na especie, mormente quando o mérito do pe-
dido refere trancamento de ação penal, suscetível de "acontecimento
excepcional, ocorrente apenas quando o fato narrado na denúncia é ati
pico, ou quando afastável ,de plano, a responsablidade criminal do pa-
ciente" (HC n2 6.797-RS, STU - então TFR Relator o Ministro COSTA
LEITE, in Dl de 23.4.1987).

In casu, ademais, a impetração alude a que o fato imputado "não
se constitui em crime" porque "praticado em estrito cumprimento do de
ver legal e funcional e, em obediência à ordem de superior hierárqui-
co" (f is. 3), tema que demanda detido e aprofundado exame - inclusive
probatório -, de discutível cabimento na estreita via do remédio he-
róico.

Descabe, por isso, a concessão da medida liminar, em ra-ão do
que a INDEFIRO.

Ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Justiça Militar
a teor do § 32 do art. 472 do CPPM.

P.R.C.

Brasília, 25 de outubro de 1990.

MINISTRO PAULO CESAR CATALDO
Relator

Ministério Público da União

Ministério Público Federal

Procuradoria Geral da República

PORTARIA N9 450, DE 29 DE OUTUBRO DE 1990
O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, no uso de suas atribuições

legais, resolve:

Determinar que a devolução dos processos distribuídos	 aos
Subprocuradores-Gerais da República e aos Procuradores da República de
verá ser feita com a devida manifestação, ainda que haja mudança 	 de"
atribuições.

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Procuradoria da República no Rio de Janeiro

PORTARIA N9 06, DE 22 DE OUTUBRO DE 1990
O PROCURADOR da República, Coordenador da Defesa dos direitos da

=,?503 Humana na Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro, no
sua atribuições legais, tendo em vista as informações recebidas a-

:-r:- do ingr,çoo e reunanencia, na baia de Guanabara, do porta-avião	 nu
nerte-anericanc Abranam nccln, em possív e l vioissão do Texto Constr

!acionai, bem como a eventualioade de graves danos ecológicos e, consideraTI
do ainda, a tutela constitucional à pescoa humana e 30 meio ambiente,

RESOLVE instaurar inquérito civil, nos termos do artigo 62, § 12
da Lei no 7.347, de 2,4 de junho de 1985, para a apuração de responsabilida-
des.

GUSTAVO TEPEDINO

do.
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