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somente por meio déste recurso poderia ser motivado o ato de aprovação.
O Sr. Ministro Sampaio Costa - Os
atos administrativos não fazem coisa
julgada ...
O Sr. Ministro Cunha Vasconcelos Tenho visto, sustentado, neste Tribunal,
e adotada, por sua maioria a doutrina
da coisa julgada administrativa.
O Sr. Ministro Sampaio Costa . .. conforme a natureza do ato.
O Sr. Ministro Cunha Vasconcelos Sem discutir essa tese sedutora, mas
eriçada de espinhos, entendo que houve,
pelo despacho da aprovação da concorrência, a definição de um direito que

só poderia ser modificado peJas vias reguIares. Tal não se deu. Entendo, conseqüentemente, que a sentença apreciou
bem a hipótese e eu a mantenho, negando provimento ao recurso ex-officio,
e ao recurso da União.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a'
seguinte:
Por maioria de votos, contra o do Sr.
Ministro Cunha Vasconcelos, deram provimento à apelação, para o efeito de de.cll'rar improcedente a ação. Presidiu o
julgamento o Exmo. Sr. Ministro Sampaio Costa.

ATO ADMINISTRATIVO - REVOGAÇÃO - MILITAR FICAÇÃO EM QUADRO ESPECIAL

CLASSI-

- O ato administratit1o, resultante de êrro, é manifestamente revogável, por ilegitimidade, pela mesma autoridade
que o praticou.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Requerente: Renato Varanda de Azevedo
Mandado de segurança n. o 909 Relator: Sr. Ministro
HAHNEMANN GUIMARÃES
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de mandado de segurança número 909, de São Paulo, acordam, unânimes, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal negar o mandado de segurança
requerido pelo Major médico do Exército, Dr. Renato Varandas de Azevedo,
em conformidade com as notas juntas.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1949.
- Laudo de Camargo, Presidente.
Hahnemann Guimarães, Relator.
RELATÓRIO

o Sr. Ministro Hahnemann Guimarães - O major-médico do Exército,
Dr. Renato Varandas de Azevedo, requer ao Supremo Tnbunal Federal mandado de segurança C(lntra ato manifestamente inconstitucional e ilegal do Senhor Presidente da República, homolo-

gatório de decisão do Sr. Ministro da
Guerra.
O requerente e o Dr. Benedito Péricles Fleury foram prejudicados pela colocação dada no Almanaque do Exército a seus colegas do Quadro "A", em
virtude de despacho presidencial de 5 de
janeiro de 1937.
Obtiveram em juízo o reconhecimento
de seu direito (fls. 11 e 13), e, em conseqüência, para ressarcimento da preterição, foi o requerente promovido ao
pôsto de major, contando antiguidade
desde 25 de dezembro de 1944, do pôsto a que foi promovido por despacho
de 24 de dezembro de 1945 (fls. 15).
O Sr. Ministro da Guerra, entretanto, proferiu o despacho que se lê no Diário Oficial de 26 de novembro de 1947,
págs. 15.641 (fls. 17), retificado no
mesmo órgão, de 10 de dezembro, págs.
15.597 (fls. 18), despacho em que, ale-
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gando êrro na execução da sentença, determina-se conte ao requerente a antiguidade de major desde 25 de junho
de 1947.
À tamanha ilegalidade o impetrante
opôs recurso (fls. 20 e 21), que não tem
efeito suspensivo.
Sucede, porém, que, em decreto publicado no Diário Oficial de 7 de janeiro último, págs. 181 (fls. 19), o Senhor Presidente da República resolveu
mandar contar antiguidade de pôsto ao
requerente desde 25 de junho de 1947.
Com êste decreto, o Govêrno violou
a execução, já satisfeita, da sentença
favorável ao impetrante e por fôrça da
qual o decreto anterior, do Presidente
Linhares, lhe assegurava antiguidade do
pôsto de major-médico a partir de 25
de dezembro de 1944.
Sem falar em princípios gerais, o decreto impugnado desrespeita o art. 141,
§ 3.°, da Constituição, o art. 6. 0 , do decreto-lei n.o 4.657, de 1942, o art. 145,
11, do Código Civil, os arts. 287 e 289
do Código de Processo Civil.
O art. 16, § 2.°, do decreto-lei número
9.698, de 2 de setembro de 1946, não
podia ter eficácia retroativa, e, aliás,
admite r.ue a antiguidade se conte de
outra data que não a da promoção, se
aquela estiver fixada em decreto ou em
ato de autoridade competente.
Espera, assim, o requerente que se
declarem insubsistentes o mencionado
decreto presidencial e, por via de conseqüência, o despacho ministerial.
O pedido foi apresentado à Secretaria em 23 de março último.
Recebi em 16 de abril as informações
que o :Ministério da Guerra remeteu ao
Sr. Presidente da República (fls. 29 a
73).
Conforme o parecer do Consultor J urídico do Mini~tério, Prof. Demóstenes
Madureira de Pinho, o decreto impugnado observou a sentença, dando ao Major Varandas a colocação merecida, por
ordem de antiguidade, mediante correção do êrro cometido no início da execução.
A sentença cancelou o ato de 5 de
janeiro de 1937 e restaurou a situação

anterior. A execução da sentença consistiria em assegurar ao requerente precedência sôbre os oficiais do Quadro
"A" no pôsto de Capitão. O Capitão
Varandas, ainda não tmha direito à
promoção a Major, com antiguidade de
25-12-1944, por ser nessa data, o 10.0
na escala (fls. 34). O decreto de 24-12-1945 preteriu coiegas do requerente
(fls. 35, k a n). Houve, pois, êrro na
execução da sentença, que se corrigiu
pelo decreto censurado (fls. 36).
O Sr. Procurador Geral da República espera que seja negado o mandado,
porque o ato do Poder Executivo visou
a corrigir o êrro do ato anterior, para
perfeita execução do julgado (fls. 75).
VOTO

O SI· . .l1inistro Hahnemalln Guima,rães (Relator) Nenhuma infração
há no decreto constante da publicação
de fls. 19 contra a sentença que passou
em julgado.
Essa decisão cancelou o despacho presidencial de 5 de janeiro de 1937, restabelecendo a situação anterior.
Tal situação consistia em que o requerente gozava de precedência, no pôsto de Capitão, sôbre os oficiais do Quadro "A".
Em errônea interpretação da sentença o decreto de 24 de dezembro de 1945
conferiu precedência ao requerente, na
antiguidade, sôbre seus colegas de quadro e pôsto, entre os quais, em 25 de
dezembro de 1944, era o décimo.
De um ato administratvo contrário à
coisa julgada não podia resultar direito
que proibisse a correção daquele ato.
No pôsto de major, o requerente tem
direito a ver contada sua antiguidade
desde 25 de jUIlho de 1947.
Quando o Estatuto dos ::\:Iilitares, no
art. 16, § 2.°, admitia, por exceção, que
a antiguidade se conte da data fixada
em decreto, pressupõe que êste ato seja
válido, e não resulte de êrro.
E' certo que, em direito civil, a nulidade do ato jurídico por vício resultan-
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te de êrro, não tem efeito antes de julgada por sentença (Cód. Civil, artigo
152).
O ato administrativo ilegítimo pode
ser, entretanto, revogado pela mesma
autoridade que o praticou.
Se o ato administrativo resulta de êrro, é manifestamente revogável, porque
lhe faltou legitimidade.
N ego, pois, o mandado requerido.
DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

o Sr. Ministro José Linhares
nhor Presidente, sou impedido.

Se-

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte: Indeferiram o pedido, unânimemente.
Impedido o Sr. Ministro José Linhares.
Deixarl'lll de comparecer, por se acharem em gôzo de liceTlca, os Srs. Ministros Castrf' Nunes, é rosimbo Nonato e
Goulart dt! O;' \1eira, substituídos respectivamente pelo Exmos. Srs. Ministros Armando Prado, Abner de Vasconcelos e Macedo Ludolf, e por motivo
justificado, os Srs. Ministros Aníbal
Freire e Lafayette de Andrada.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA - REFORMA DENTRO DO QüINQÜÊNIO - CONSTITUCIONALIDADE
- Da lei fundamental da organização judiciária e não
das sucessivas alterações é que começa a correr o prazo de
cinco an' s para a sua reforma, pret'isto no texto constitucional.
Interpretação do art. 124, I, da Constituição.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Paciente: Oscar White
Recurso de habeas-".orpus n. o 30.847 Relator: Sr. Ministro
HAHNEMANN

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos n. o 30.847, do Rio Grande do Norte, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal negar, por maioria
de votos, provimento ao recurso que o
advogado Lauro Pinto opôs à decisão
em que o Tribunal de Justiça recusou
a ordem de habeas-corpus pedida em favor de Oscar White, consoante as notas juntas.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 1949.
- Lauro de Camargo, Presidente.
Hahnemann Guimarães, Relator.
RELATÓRIO

o Sr. Ministro Hahnemann Guimarães - Havendo o Tribunal de Justiça,

GUIMARÃES

em decisão unamme de 25 de abril de
1949 (fls. 7), negado a ordem de habeascorpus requerida em favor de Oscar
White, o advogado Lauro Pinto recorre pela via ordinária, visto que foi excedido o prazo para o encerramento da
instrução, e tomaram parte no julgamento da ordem três juízes cuja presença no Tribunal se verificou imicamente por fôrça da lei n.o 144, de 23
de dezembro de 1948, que é inconstitucional, em face do àisposto no art. 124,
n.o 1, da Constituição estadual de 25 de
novembro de 1947, ~m suas disposições
transitórias dos arts. 20, 21, etc., não
podia reformar a organização judiciária, alterada em 1946. Essa reforma
somente seria admissível, decorridos cinco anos da data da Constituição estadual. Seria ainda nula a jurisdição do

