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SINDICATO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO 
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ESTADO DE 

AGRAVADO 
ADVOGADOS DRS. HELOISA MENDONÇA E OUTROS 

Ementa 

Processual Civil Agravo Regimental em 
Reclamação - Decisão Liminar Suspendendo os Efeitos 
de Ahtecedentes Provimentos Judiciais - Artigos 5 º , 
LV, e 93, IX, C.F. artigos 187 e 188, I e II, 
RljSTJ-. 

1. Decisão suficientemente fundamentada, de modo 
a não tisnar o contraditório (ampla defesa) e o 
devido processo legal (art. 5 º, LV, C. F. ), não pode 
ser acoimada de ilegal ou abusiva. 

2. Na decisão liminar o Juiz valoriza situações 
e fatos, sem ficar eqüidistante dos reais sentimentos 
de justiça correntes na sociedade procurando uma 
interpretação amoldada àqueles sentimentos, dando 
maior utilidade aos provimentos jurisdicionais. 

3. O periculum in mora, desprendendo-se de 
vinculação privada, pode estar sob a vigiliatura do 
interesse público, favorecendo a atividade criadora 
pela convicção do Juiz, sob o signo da 
provisoriedade, adiantando solução acautelatória. 

4. Hirta a decisão agravada, nâo deve ser 
modificada, permanecendo intangidos os seus efeitos. 

5. Agravos improvidos. 

Acórdão 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima 
indicadas: 

Decide a Egrégia Primeira seção do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, negar provimento aos agravos regimentais, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, 
Garcia Vieira, Peçanha Martins, Demócrito Reinaldo e Humberto Gomes 
de Barros votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, 
ocasionalmente, Os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, José de 
Jesus e Helio Mosimann. Presidiu o jUlgamento o Sr. Ministro Américo 
Luz. 

093002880 
015612900 
000020900 

Custas, como de lei. 
Brasília (DF), 30 de novembro 1993. do julgamento) . 

.......,.-?-=II--~ "fv.-. /... 
Minis (, Amé 

s~ en 

~~~~p 
Ministro Milton ~.iZ pere~ra/ 

Relallor " / 'C. D 
) 
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SDm:r:CPcTO Ql". T.ZElÚS'l':8.IA ?~ .. ?~c::.I),.C~UT':':C.~, ~10 :S~TA'JO n.: 
Sl~O Pl\ULO - S:::::JJJUS?AR:.-I - E OUT:?:OS 

~ e 1 a t o r i o 

o Senhor- TIlinistro :1i.l ton Luiz :Pe~:!.ra (ne.la:t:or): - o 

Se.gurançe. n Q 3.071-;)F-, com 'Jedic.o de li::ünê .. r, ::o!'!T!ulou a Jresen 

'::8 :i.eclamaçao, frente 2. sucess&o àe cec2 .. soes eD :~2..nG2.àos de Se-

o!'àine.-

ri~Q e ~romovidas e~ ~ecorr~ncia do Decreto nZ 753/93, c~ebe.ten-

o-o j e t i V 2.!1 C: O 

i~' • 

:-::;cisoes·, 



19z 
AgReg 

2 

decisão e.gravada, além de. ine~~istênci2 ÔOS :?:. ... essu~ostos d2 lir.1i-

ne..r, desbordou de. jurisdiçíio deste Tribunal. 

Considera ... l'ldo Que foi o ~:inistério Público ?edere.l ouem 

formulou e. ReC12Ji1ação, c.esnecessé.rio C'ue tivesse v5.sta do Drocel~-

so (2.rt. 190, ?I/STJ) 1 ce pronto, trow~e os A[J,r2..vos :?2..re. jU.l :::2.-

mento. 

É o rele..tório. (;\ 
,\.ty 

123901028146 
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093002880 
015632900 
000020940 

E !mD. e n t a. 

?rocessU2.1 Civil - Agravo Regimental 
clamação - Decisão Liminar Suspendendo os 
tos de Antecedentes Provimentos Judiciais 
.:;os 5º, LV, e 93, IX, C.F. - artj.20s 187 e 
I e lI, RI/STJ -. 

er.1 ~.e-

Efei-
- Arti-

188, 

1. Decis8.0 sufic~ente[;1ente funde.mentade.., de 
Dodo 8. nã.o tisnar c contradi tór'io (ampla c.efe
sa) e o devido processo legal (art. 5 º, !-,V, C. F. ) , 
não ;'Jode ser e.coimada de ilegal ou abusiva. 

2 .. Na decisão lirÜne.r o Juiz valor:i.za si tU2-
ções e fatos, sem ficar eQüicUstante dos reais 
sentimentos de justiça correntes na 
procurando uma interpretação 8_'"!1.olc.ada 
sentimentos, dando maior utilidade 8.0S 
tos jurisdicionais. 

sOciedac.e, 
àqueles 

')rovir:1en 

3. O per.iculum. in mora, des"Çlrendendo-se de 
vinculação' .)rivada, :'Jode est2r sob a viziliaturE 
do i.nteresse :públ.ico, fe.vorecendo 2_ attvidade cri~ 
dore. pela convicção do Juiz, sob o sieno da provi. 
soriedade. 2.diantanào soluç20 2.cê.ute12.tórie.. -

4. Hirta 2.. decisão e.2:rave.de., ne.o deve se':""-

"lOcificada, ::;err.mnecendo int2.nC;idos os seus e:::~ej.

tos. 
5. Agr2.v08 ':iTI':)rovj.d.os. 

v o "t o 

iQI Senhor l/!fi.n.is1tro ~'1.il ton Lu.iz Pereira (?"ela.:tor): - no 

Eiro dos pontos enuncie.dos no relatório, destacando-se Cll.'-e, no 

:lendado de Segurançe. nº 3. 071/DF, os ü:1getrantes vol tar2líl-se ,jc.di.

cialrnente contra a ?ort2.rié'. n Q 971/93, 6.0 Senhor "·_inist_;~o de. Sc_ú-

de, que deu e.,licação ao § 39., ert. 5º-, ~ecreto n9. 79.09~/77, co;::, 

a nova ~"'edaç.s.o imprüüc.a pelo art. 2º-, Decreto nº 793/93, cG:.l"Çlort2. 

12 J9.010 2B/46 
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(P ~ 17, 
. J«/ra'''' /f.,kuzI af~ 

na Reel. 2oif-8 - DF : 10 
2 

abreviar que a Recla'11ação, promoviàa pelo :::inistério Público ?ede 

ral, motivada pela muI tiplicação de decisões nas lnstê.ncias ordi

nárias, alvoroçou: 

123901028.'46 

II As ê.çoes cautelares, como de sua nature 
za, postulam a abstenção, pelos órgãos da uniã; 
Federal, de compelirem os autores a cumprirem o 
Decreto 793/93, bem como de efetivarem qualquer 
~i1edida punitiva contra elas, ou seja, c;ue nao se 
imponha o uso obrigatório de denominação genérica 
nos registros e autorizações relativos à produção, 
fracionamento, comercialização e importação de ne 
dicamentos, com limites de ti~os e tamanhos de le
tras de impressão do nome ou Qê.rca no í.Jaterial de 
divulgação e informação oédica referentes a ~edica 
mentos l : • 

i:As ações cautelares, oràiné.rie. (cert2.r.1ente 
ja proposta) e os r.1aJ1dados de seGur2.TIça, todos, 
qual se observa, visam a afastar 8. imposiçe.o da 
chamada tldenominaçe.o zenér:i.ce.': já citada, prevista 
nas Leis 5.991/73 e Ô. 360/76, regule.mentade.s gelos 
Decretos 74.170/74, 79.094/77 e 793/93, 921"2 cuja 
aplicabilidade e e;~ecução foi editada a 
!'Tinisterial n 2 971, de 10.08.93". 

':Nos casos aponte.dos e no :I3 3.071, ne.o se 
t:""'2ta de atacar si tuações ~e::,ais ou j.;'T!Jessoais, 

:-:-las ato concreto, antes o Dec,::,eto 793/93, e CO!':1 2. 

sua explicitação pela Portaria nº 971/93, e :?resen 
temente esta ú1tima ll (i'ls. 127 e 128). 

?or fir:!. ?edi u: 

" l:r.1Ínarmente o sobresteJ:1ento c.8..S 8.çoes 
em curso ne,s instân.cias in::eriores ::--eferj.d.a.s, (ou 
na linha do despacho Çlrecedente (~ec. 8~·), 2. sus
pensão da eficácia das liwinares concedidas), ~ue 
tê~ objeto e causa de !)edir :dênticos 8.0 mandado 
de segu1"anç8. nº 3.071, de Que V . .Exª é :::elator, 2-
té que 2" Corte aprecie, em definj.ti.vo, 2. D1"esen
re Reclamação, julgando-se, afinal, .;J:('ocedente er.1 
order.1 a Dreservar 2. comDetência do S.T.J. de jul-
sar 2, matéria. E'.br2ngentemente contida no ato do 
:.rini stro cie ~stado, e que deu aplicabilidade 23 
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: 11 

normas do ~ecreto 971/93, segundo o predito 
105, I, ~, da Lei ;,Tagna. (fI. 12)11 (fl. 129). 

3 

.s.rt. 

Dei tando a atenção a demonstração docur:Jentári.8., .9roferi 

decisão inaugural, em abreviado, é_s8im delineada: 

1239,010,<8/46 

das 
Têm relevo, assim, 2.8 razões 

pelo IU.nistério PÚb.l.:ico, atento 2. 
2.rticule. 

'9 re se rvaç 2..0 

da competêncle. desta Corte, meti vadas r,>elos 2..tos já 
praticados 'OI' autoridades judiciárias. cuja compe 
tência especifica não alberga a.to de ~Hnistro d-e 
Sstado, decorrentemente, submetendo-o ~_s decisões 
ou julgados com sede em ,jurisdição diversa. ::esr.1o 
nesta fase, não se oponha ~ue as autoridades qU8.1t 
ficadas poderão ser rés jurisdicionade.s, àqueles 
ju.i zos. uma vez Que ainda não está de!'inic.o se 
r.leros executores de ato hierarquic2I!1.ente superior 
ou se agiram com c2.rga própria de a.utoricade. 

Nessa perspectiva, ;J:,e.')onder2. 2. 
de oue a exigência reptada lastreie.-se 
:,ia impugnada no :'landado de Segurança, 
neste Tribunal. 

presunçe.o 
?orte.-

ii7lpetrado 

Na projeção argUf.lentative., no juizo de.. ter.1':Jo 
re.neidade, apropriado à verificação da limtnar, 2.= 
figura-se subversão do sistema jUridiCo-9rocessual, 
com invasã.o da competência do Su!)erior Tri~un2.1 de 

Justiça, via de decisões Que estari~~ forçando o 
c.eslocamento de sua e.tribuiç8.o consti tucj.one.l '82.ra 
os juizes de instê.ncias ordin2rie.s, sob o d. tulo 
de ações !lcautelares inominadas 11 e outras Que \::aj.s, 
incluindo-se nandados de SeE;urança. 

Diante dessa realidade, demonstre.co oc:e f'o 
l"2.!TI antecip8.dos atos decisórtos judiciais, ec..lca 
zes, os ~uais, incontT2.st2.de.mente, vincu.lar:1-se 2,0 

ato-móI' t::--8zido ~ara o e::2.me destE'. Cor-c:e, f2.ce a 
questão crucie.l dos seus efei tos, que con:trontou 
e.. sue. competência ::-eservada consti tucj.one.lmente 
art. 105, !, ~ib!l, C.F.), urge edific2.r solução Co 

cautelatória. Inclusive, parece-me, 2.té ;-neS!":1O '20 

lJeneficio dos 2.utores das ações proiDovid.e.s n2.S ins 
tâncias :.lUl ti-refe;-idas, ,orque, fi;:ê.da e. competên 
cia desta Corte, ~icarão afastadas, [Jodendo causar 
danos im?revislveis, 2..3 decisões c::ue, c.té 2.oui, 
lhes :i:'oram favoráveis. 

;)esse ;:lodo, encontrando-se 2. sÚ?lica enr2.iz2. 
da em objetiva I:lOti vaçe.o, como construç8.o é'Dold2-
da pela !')rovisoriedade, lill!llÍnart'llente, dec:i.co sus-
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Y~m. Jr&.nn/ ~~ 
na Reel. 2oif-8 - DF 

J t 2 4 

suspender os efeitos das decisões e sentenças :pro
feridas (relacionadas na inicial), até Que 2. Se
ção aprecie em definitivo a presente Reclamação ( 
Lei 8.038/90, arts. 14, II e 15 -; ::1.1;STJ, arts. 
187, Ir, 189 e 190)-" (fl. 130). 

Zis Que, tomando conhecimento do p:-ear:Jbular provimento 

acautelatório, tempestivamente, o Sindicato da IndÚstria 

cêutica no Estado de são Paul.o (STImUSFAmi), a Associação Brasi.-

leira de IndÚstri.a Farmacêutica iWIFAIUIA -, a IndÚstria 

CO::"PIG-QuÍ.mi.ca e Fa.ntIQac.êutica Sch.ering - Pl.ough SI A e Schering 

ration (fls. 142 a 157, 171 2. 186 e 203 a 208), beneficiários das 

decisões e juIzados provocadores da :?cecle.mação, por isso, le[;lti-

mados processuê.lQente, lançaram Agra.vos Regimentais, com o ::'1 to 

de preservarem os efeitos jurídicos suspensos com 2. liminar ~:'2'Yl-a 

da, sU!.lariando, 2. saber: 

'239010.28/46 

nao foi confI'ontada 2. Portari2. nº- 971, êe 
10.08.93, que, sequer, cons-t2_ da causa -pet:endi da 
impetre.ção concedida; 

- 'Jrova cabal dessa asserti.va e o conf:-o!1-
to de. data da inicial do wr:it: (03 êe junl1.o de 1993, 
protocolado er;J 09 c.e junho de lS93) e 2. C2.t2. 6.8. 
que1a Portari2. (10 de agosto de 1993 - ::JOU de 
13.08.93). Isto é, c!uando fo:i. i:npetrac.o o vri-t a
Quela ?ortaria não _i)~.via sido editada; 

- está a decise.o agravada c2lcad2. em "f2.-

tos 11 e tundar:1entos jUr'1diCOS OL-'.e não encon-C~'2c!'.1 su
?orte na inicie.l do wr:it ir.lpetrado e ojtido ')e10 
.'-\r;rav2.nte; 

2.S autoridades inpet:'2.das te!!! 2tribt.!:i.çÕes 
.p:,óprias e não são meros e::ecutores "sem 'Joder c.e 
corrigir, alterar o ato i~pu2nado, ne~ cont~a ele 
:,ebelar-se ll , corJO constou d2. inicial J:,ecl2.:"TIaç2o. 
Têm atribuições e sec.uer negê.ra:'TI essas 2,t::--ibui-
çoes legais. Tô.is atribuições e.léi7l de tereD 
sido outorQ:2d2.s pela lei ~0y:'a.'"'1 reconhec:Lc2,S 
;Jelo j. ten 4 de. PortariQ 971, c~e 10 de agos-co de 
1993, c.o ::.Iinistro da Saúde. ')2~.1::ÜS d~,sso, e:SS2 e 
l:1até.;.~ia de apelaç2.o, ::-,ecurso ordiné.rio 01...'. eS;,:Jeci2.1 
aue r12_0 se enc2.rt2Jn no ~"jbi to dê ·cecla.'I!8.ção "Jre-

,,!í.t 
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. g~'M 3:,~ ~~ 
na ~ecl. 20g-8 - DF 

prevista no art. 187 do Regi~ento Interno 
Corte; 

estão ausentes os pressupostos da 

5 

desta 

limi-
nar, inexistindo a :plausibilidade de Peano irrepe.
rável 't a ensejar ou respalde.r a medida liminar 
?revista no art. 188, II, RI/STJ, faltendo a de
monstração exieida pelo art. 93, IX, Constituição 
Federal; 

as decisões e os julgados foram prolata-
dos pelo I'juiz natural:! (arts. 5 Q , LII!, e art. 
109, VIII, C.F.); 

- o uroprio ~,1inistério Púb15.co Federal, por 
dois de seus ilustres Dembros, na primeira inst2.n-
ela, reconheceu 2.. competência do Juizo nature.l; 

- o 8.rt. 797, CPC, :?revê a 90ssibiLtdade 
de se conceder medidas judiciais inaudita altera 
parte; 

é". ~ledida Cautelar, seguido. de :~Ç20 O:-'c:Ln8 
ria, está prevista processualmente; 

- 8. decisã.o agr8.vada desbordou dos linc.es 
dados pela jurisdição do Suoerior TrilJune.l c.e Jes
tiça, não se tratando de competência or:!.zinári2,rEo 
incidindo o art. 105, I, 'If\:, assim ocorrendo vio-
lação do art. 5º, LXIX, :sX:~, e.linea ::1:)1:, e §§ 1 9 e 
2 9 , todos da Consti tUição ?ederal. 

Sob a ~rocelE~ das razoes dos ."\.~';r2.vos, De. r.>.er.:Óri2. da ?ro 

v:isor.iedade da decisão conf:contada, é ~)or der:1ais conveniente s:.n~ 

lizar que nao pode ser acoir.lada de ft:2idia c,e suficiente Do-"civ2. 

ção (art. 93, IX, C.?). 

~!as, só ?are. 2.rgumentar, e /ossivel que, na COD1'Jreensê.o 

das Agre.ve.ntes, pareça-lhes !'sem motive.ção:l, Contudo. a uma, 

ge-se 2. ::::~undamentação e não exa.ustivo 2.r:'2.Z02.do, COnfOrf.1e o 

e;:~-

5.nte 

resse singularizado; a d.uas, 2. necessic.2.ce de \'1otj_va.r, :12.0 8:t9:nL:~ 

cC'. Iiber:J fundamentarO: a -três, o tmprescindivel é :;eroittr o con.-tr2. 

di tório (~.la defesa) hO!":1enaseando-se o rlevido ?r'Ocesso 1ez:al 

art. 5º, LV, C.:2'.). 

lIo caso, a vista das ~etições dos a~ravos, 2':Jor(102.ndo 

1239010.28146 
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. Y'ufirl"" J.,ku./ ah ~.; I 4 
na ReeI. 20g-8 - DF 

6 

exaustivamente todos os pontos da decisão objurgada e, até com o 

avançamento do r:Jérito de questão jurid:i_ce. de I~undo, salvo por tei 

masia, a foco da natureza e conteúdo da decisão agre.vada, na cual 

posso ter cometido o excesso e nao a falta de exposiçã.o 

zoes, as r:1alsinações constituem clavina desarmada. Com 

os agravos, por si, c1rcunstanciam que houve perfeita 

de ré? 

efeito, 

com:Jreen-

são das determinantes para a lir.1inar provisão judicial, sem ne

nhum arre.nhão ao con"trad:i tór::io (8.r.1plamente exerci -cado) e 8,0 devi-

do processo legal . 

. ~rr~_mar que a deliberação :i.ne.ugural desbordou das lin

des da jurisdição desta Corte, não coincide com os seus eSDecifi 

cos pressupostos, e,fei tos ao projeto da concretude do Drocesse .. Tilen 

to instaurado, face à ':)erspectl va de vindoura efeti ve.çe.o do julg~ 

menta. 

E inarredé .. vel Que se louvou, trensi tOJ:""iamente, na rele

vância jurldica dos fundamentos do pedido (f"umus boni juri.s), DE. 

pressuposição de conseqüências imprevis:5.. veis aos sU'Jeriores in

teresses co1.etivos. que não devem ser desprezados. 

Sem demasia, alevante-se C;ue o Dréstj_ to c_c:] .. 2nt2.do :toi 

tratado no viés ca urgência, e.tento à prine,zie .. (o interesse pu-

blico, sem submissão à inteireza do méri te cio. iScs,?L>:--'e .. ção final 

deduzida . .!.,ogo se vê que a ediçÊio judiçj .. al agT'8..vada l1ão foi 1::2.

lhadE. pelo juizo da certeza, descabenào atacá-la como antae;ôn:i.ca 

ao prtncipio do Juiz na:tural, preocupação mê.is e.prislonada 2.0 cer 

ne da Reclamação ou, inclusive, do neIldado de SeguraI1ça cue 2. en

sejou, cuja resposta definitiva atnda será pro'Jiciada ~elo julga-

mento final. 

?or essa 2s-:Jrei ta, Dele. ,sua natu!'eza e fine.LLdz.de. s.ds-

tri tE. ao temor das conseQUênc2.E'.s ce tumul tua.ria Drovisã.o de deci

soes e julgados, versando 2. c'2nominaçã .. o genérica:: dos nedic8..l'7Jen

tos, com forte impa.eto no -tino do cidad.ão e nesativo reflexo 112 .. 

1Z J9 OTO ZSl4S 
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confiabilldade do Judiciário, apropria instrumentab11idade do 

processo exigia rápida e eficaz orestaçe.o jurisdicional. rIe.is ra

zões: inclusive, por atenção aos fins sociais na aplicação da 

lei, conforme os reclamos do bem: COlllWlB. (art. 52, Lei de Introdu

çao ao Código Civil). 

Percebo que a vedação de execuçao de julgados proferi 

dos nas instâncias ordinárias, equivale ao efe1to suspensivo. ):ão 

obstante. quanto a atividade jurisdicional, conforta-me 2.g1 tar: 

12 J9 010 2BI46 

1i~'Iesmo não sendo o juiz equiparado ao legis
lador, o seu momento de decisão é um momento valo
rativo e, por isso, é preciso que ele vaIare situa 
çoes e fatos trazidos a julgamento de acordo com 
os ~eais sentimentos ce justiça correntes na socie 
dade de que fa.z ~arte e dos que.is ele é leBitt
.';10 canal de comunicação com as situações concretas 
deduzidas em juizo. Ele tem na lei o seu limite, 
não competindo ao Poder Judiciário impor os seus 
proprios cri térios de justiça ou de eoUidaô'e, r.laS 

esses lililites têm valor ~nelativo, 2. saber: sempre 
que os textos comportem mais de uma inter,retação 
razoável, é dever do juiz optar pela (lue élelhor sa 
tisfaça ao sentiMento social âe justj.ça, do Qual 
é portador (é.inda ~ue as pal.avras à.a lei ou a nens 
legis~atoris possam insiguar solução diferente). 
Ele há de interpretar a orova_ e os fê.tos, teJnbéf.1. 
por esse mes~o critério (v. n Q 35.3). 

A efeti vidaàe do processo mostr2-,se 
;Jarticularr.:lente sensível 2...través ela C 2';J8.Ci c.e.c.e , me 
todo sistema tenhe., de ;>~oduzir realr.1.€nte 2S 81-
tuaç3es de justiça desejade.s ge12 ordem soci21, 
polltica e jUridica. A tutela especifica dos direi 
tos, e~~ecução em espécie, obtenção e :c~esul tados 
medie.nte sentenças const1tutivas e el~.J:l~.ne.Çe.o d.e 
óbj.ces e. plena satisi'ação dos direitos (v.g. me-
diante as medidas cautela!'es), são fatores ;:J2ra 2. 
efetividade do processo. !\ tendênci2. do dire].to 
processual ::1oderno é te .. rnbém no sent~_do de conferL~ 
maior utilidade aos :provimentos jurisdj.cionais .... 
(Cândido D1namarco - I:fc Instrunentaliciade do 2ro 
cesso - o. 458 - ~d. ~ev. Tribs. - 1990 - srifos 
origine.is -). 

Construido o 2xcabouço 2...rgu::1en"Ca"Civo, vj.cej2. cue 20 
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decidir abriam-se varie.ntes e deverié'. escolher una delas; as

sim procedi, deferindo a :lim.inar, subordine..ndo-me 2. força ines-

c~utável dos é'ntecedentes da Questão objeto da ?eclaIi1ação e no 

seu e;~ame, ~ixada 8. natureza c.aquela decisã.o, ora agravada, de 

pronto, e. luz do Cê.SO concreto, verifiquei: 

12 J9 010.2B/46 

11 que o elemento c:,iador era maior do aue 
eu imaginara; Que os cruzamentos na estrada. eram 
mais freqUentes e os siné'.is menos completos. ::não 
somos obrigados 2. acredi tar ll , d~z Pound, !:aue eles 
(os juizes) fazem preceitos legais e levantam ins
ti tuições legais independenter.1ente de qualquer orou 
pagem. A não ser como um ato de onipotência, ~ 
criação não significa e. construção de algur:12. coi-
sa tirada do ne.da. A atj.vidade cr:l.adora toma !!late 
riais e dá-lhes forI:1a, de modo Que eles ~ossam ser 
usados ?ara fins aos quais nã.o se 2.de.ptavam. os Oél

teriais informes n • .lUo;uns casos e:dstem, nature.l
mente, er:1 que só há un c8.!1ünho ?ossivel. são os 
casos er~ (1,ue a lei é dete~"mine.da e d.gida. Sobre
lhes em quantidade o que 111es Ia.l ta em interesse. 
Outros casos apresent2..r:1 umé'. verdadei.::-a oportunid.§:. 
de ?are. a escolha n8_0 ent:-e duas decisões, Ur:18. 

das quais pode ser considerada como C',uase 8.bsolut.§; 
mente certa e a outra como quase aosolutamente er
rada mas UD1a escolha de tal :Jlodo ecuilibrê.
da que, uma vez anunciade., :raz sur~tr UQa nOVê, eon 
cepção do que é dlrei to e co que n.9.o o é. n:{ü 
quero com isto dizer, é claro, ~ue ~eSQO nesses c~ 
sos a yreferênci2. seja ces;a ou 2.::,bi t:-é.ria. "'. 'J21an 
:;:2. se inclina, ne.o ?elos Bostos ou ~ela Panté'.s5.2., 
mas pela raze.o. O juiz aue escolhe,2eredit2, com 
lntensid8.de varie.!l.te de convicçe.o, oue escolheu bem 
e sabiaI71ente. Ne.o ol)ste.nte, nes;no e!:1 seu eS'Jiri-
to houve um2. verdadeire. aI terne.ti Vê .• e 02.0 siiT::>!e.,ê. 
~:1en"ce nominal. :--Ie.via d02-s caminhos, ambos 2.bertos, 
embora conduzisser:l a fins diferentes. ,1. encru.zilh2. 
de. no c2.t-:-JinllO não foi neutre.lizada pare. o viajante 
-po:, una b2.!'-.:'eire. 2.travess2.de.. nur:1a de.s rot8..S COfJ o 

ti t;ulo: "T-,,,ânsi to i8gedido lt • Ele deve ;::,euni:: todas 
é_S suas faculdades intelectua:!.s. a!'r:18.1"-se de C02:'a-

3em e é.àiante.l~-se na direção de un C.9ninho ou ele 
outro, .:-:'o;zando 0J--"e esteja. 9.vançando, '1.e.o D2!'2. u:::te. 
emboscade., .;J9.ra UD. ;Jânt2.nO ou Dare. e. escuric.ão, :lOS 
e);j segure.nça, em espaço livre e iluminaco il (Benj~ 
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(Benjamin. Cardozo - iiA Evolução do Direito e os Ee 

todos de Julgamento l1 - pá.gs. 1 e 2 - in A Natureza 
do ?rocesso Judicié.rio - edi tado pela COr.102.nhia :s
di tora Nacional - 1943 -). 

Vincada a motivação, no caso, eompla.cente O pericu1.u. 

in mora eoo vigiliatura do interesse pÚbl..i.co, reiterando os fund.§: 

Dentos c',2 c:.ecisão mal querida pelos recorrentes, voto im.provendo os 

Agravos. 

.i:', o voto. 

'239,01028146 
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AGRAVO RE&DlEH'rAL NA ~O N" 200--8 - D][SfilIro FEDERAL -

Esc1areci.mentos 

o Senhor Iministro ii'Jliliton Luiz Pereira (Relator): - Sr. 

Presidente, preliminarmente, antecipo que, fazendo a tnterpret.§: 

ção do art. 153, parágrafo único, do_nosso Regimento Interno, en

caminharei o relatório e o voto versando, desde logo, o julgame~ 

to dos três agravos por serem absolutamente conexos. ~ 

12 39.010281<6 



Primeira Seção: 30;11;93 

Lúcia 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMACÃO N' 209-8/DF 

o SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO; 

Senhor presidente, acompanho o Ministro-Relatar, por se 

tratar de questão de urna medida liminar em reclamação. Quanto ao 

mérito, reservo-me para me manifestar oportunamente. 

É como voto. 
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CERTIDfiD DE JULGAMENTO 

PRII'IEIRA SECA0 

Nro. Registro: 93/0028815-6 
AGRAVOS REGIMENTAIS EM 
RCL eeeee2e9-8/DF 

EM MESA JULGADO: 30/11/1993 

Relator 
EXMo. Sr. Min. MILTON LUIZ PEREIRA 

Presidente da Sess~o 
['<MO. Sr. Min. AMERICO LUZ 

Subprocurador Geral da Republica 
EXMO. SR. DR. JOSE ARNALDO DA FONSECA 

Secretario (a) 
BEL. JOAO PEREIRA FILHO 

RCLTE 
RCLDO 

. RCLDO 
RCLDO 
RCLDO 
INTERES. 

ADVOGADO 
INTERES. 

ADVOGADO 
INTERES. 
ADVOGADO 

ADVOGADO 
AGRDO 

AUTUACM 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
JUIZ FEDERAL DA 14A VARA - DF 
JUIZ FEDERAL·DA 9A VARA - RJ 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA IA REGIAO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INOUSTRIA FARMACEUTICA -
ABIFARMA 
RUBENS DE BARROS BRISOLLA E OUTROS 
SINDICATO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO ESTADO DE SAO 
PAULO 
RUBENS DE BARROS BRISOLLA 
INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA SCHERING - PLOUGH S/A 
MARCELO FARIA DE MATTOS E OUTROS 

AGRAVO REGIMENTAL 

SINDICATO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO ESTADO DE SAO 
PAULO - SINDUSFARM E OUTROS 
HELOISA MENDONÇA E OUTROS 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

CERTIDfiO 

Certifico que a Egr~gia PRIMEIRA SECA0 ao apreciar o processo 
eM epigrafe~ eM sessio realizada nesta data~ proferiu a seguinte 
d(;\c i são : 

'A Se~ao~ por unaniMjdade~ negou proviMento aos agravos regi
Mentajs~ nos terMOS do voto do Sr. Ministro Relator.' 

Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Garcia Vieira, Pe~anha 
Martins, DeMocrito Reinaldo e HUMberto GOMes de Barros votaraM COM o 
Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, ocasionalMente, os Srs. Ministros Antonio de Padua 
Ribeiro, Jose de Jesus e HeI ia MosiMdnn. f 

Presidiu o julgaMento o Sr. Ministro AMerico Luz. . . 

,-



o referido é verdade. Dou fé. 
Br~silia~ 30 de novembro 


