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ESTABILIDA E PROVIS6RIA DE 

DIRIGENTE SINDICAL 

"Recurso ordi~ár i o n2 44/59. 

Recorrente: Panair do Brasil S/A. 

Recorrido: Juracy Costa . 

PARECER NQ78/59. 

xerce cargo de administração 

do Sindicato, e, consequentemente, go

za de estabilidade provisÓria o dele

gado sindical a que se refere o art. 

523 da Consolidação das Leis do Tra

balho. 

Reconhece a recorrente que dispensou o recorrido 

(fls. lL~ e 34 dos autos). Verificou-se tal dispensa em novembro 

de 1958, quando o recorrido exercia o cargo de Delegado nesta 

cidade do Sindicato Nacional dos Aeroviários , que fÔra credencia

do para ocupar no perÍodo de 1957 a 1959 (fls. 17 e 18). h ore-

corrido um "delegado sindical", designado pela diretoria do Sin

dicato, dentre os associados radj.cados no territÓrio da delega

cia desta cidade, para dirigir a mesma delegacia, na forma do art. 

523 da Consolidação das Leis do Trabalho, integrante da secção I I 

("Da Admin1stração do Sindicato) do Titulo V ("Da Organização Sin

dical") da mesma Consolidação. Constitui atribuição exclusiva da 

diretoria do Sindicato A -e desses delegados "a representaçao e a 

defesa dos interêsses da entidade perante os poderes p1!blicos e 

as emprêsas, salvo mandatário com poderes outorgados por procura-. . 
ção da diretoria, ou associado investido em representação previs-

ta em lei" (parágrafo 3!2 do art. 522 da C.L.T.). 

Não pode, assim, haver dÚvida de que, ao ser despedi

do, exercia o empregado cargo de administração sindical. 
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Reza o art. 543 da CoPsol1dação que 

110 empregado eleito para cargo de adminis

tração si~dical ou representação profissional 

não poderá, por motivo de serviço , ser impedi

do do exerc! cio de suas funç Ões , nem transfe

rido sem causa justificada, a ju!zo do t-1inis

tério do Trabalho, Indústria e Comércio , para 

lugar ou mister que lhe dificulte ou torne im

possivel o desempenho da comissão ou do manda-

to11 • 

E o parágrafo lQ do art . 540 do mesmo estatuto dis-

"Perderá os direitos de associado o sindi-

calizado que por qualquer motivo deixar o e

xercício de atividade ou profissão". 
• A A • Da combinaçao desses t extos legais inferju, unan~me-

mente , a la. turma do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o 

voto do eminente ministro RIBEIRO DA COSTA, que a situação espe -

cial .o empregado "que exerce , como trabalhador sindicalizado , 

cargo efetivo de um Órgão s indicalizado , impÕe o recorfrecimento 
N A 

da condiçao de estabilidade no emprego para í!Ue l ivremente desem-

penhe a investidura do mandato , gevendo , de conse~uente , se demi

tido sem justa causa , ser reintegrado com tÔdas ·as vantagens, co

mo se estabilizado fosse". 

E ainda que: 

"A observância dêsses preceitos entende 
... 

com as garantias de estabilidade do emprego, .. , 
sendo condiçao prec~pua ao desempe~~o do man-

dato ou da comissão , o exerci cio permanente 

de atividade ou profissão , cuja cessação im

porta na perda dos direitos de associado (art. 

540, parágrafo lQ). 

Assim, no caso de despedida i~justa , fica 
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obrigado o empregador a readmitir o empregado 

não apenas, corno parece à agravante, sujeito 

à mera imposição de multa prevista na lei tra

bal1 .!.sta'1 ("Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho", setembro a dezembro ae 1951, pé:g. 23). 

Voltou o Fretório Excelso a acolher a tese de que: 

"Empregado investido leg;almente em manda

to de representação sindiC'al, referente à sua 

categoria profissional, adquire estabilida~ 

provisÓria enquanto durar a investidura, quan

do somente poderá ser destituido por motivo jus

to devidamente comprovado" (Idem, setembro a de

zembro de 1951, p~g. 23). 

Também o Tribunal Superior do Trabalho julgou que "o 

empregado, durante o tempo que durar a investidura em mandato sin

dical, adquire estabilidade provisÓria , somente sendo admissivel 

o rompi !lento de seu contrato de trabalho por parte do empregador 

quando fÔr cometida falta grave devidamente comprovada". E frisou 

ser essa a jurisprudência do iSupremo Tribunal (Idem, janeiro a a

bril de 1951, págs. 99-100). 
- A Desde entao numerosos tem sido os pronunciamentos do 

A 

Tribunal Superior no mesmo sentido. Dentre eles poderemos lembrar 

algQnS. Assim, aprecianao o processo nQ 6.591-49 , aquêle Tribunal 

proclamou que 

"0 trabalhador investido de mandato sindi

cal, se despedido, deverá ser reintegrado com 

tÔdas as vantagens legais" (Relator ~nistro 

JL1LIO B_CU{ATA, .!n Diário da Justiça de 5 de no

vembro de 1951, pág. 3.946). 

Em outro acÓrdão, da lavra do mir1istro EDGARD SANGRES, 

afirmou o Tl'ibunal Superior ser questão pacífica a da estabilida

de do empregado investido de mandato pelo Órgão de classe ( "Traba

lho e Seguro Social", vol. 33 , págs. 183-185). 

Mais recentemente, rejeitando embargos opostos a um 
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aresto da 2a. Turma, o Tribunal Pleno reconheceu a estabilidade 

provisÓria do empregado, quando no exer~icio de r~ndato sindical 

( 11Revista do Tribunal Superior do Trabalho", maio a agÔsto de 

1956 , págs. 82-83). 

~ verdade que uma decisão do Supremo Tribtmal Fe

deral , seguindo o voto do ministro N~LSON HUNGRIA (Diário da Jus

tiça de 5 de setembro de 1955, pág. 3.143), e algumas opiniÕes 

doutrinárias negou a estabilidade provisÓria do dirigente sindi

cal , sob o fundamento de que seria paradoxal ou de que o prÓprio 

art. 543 consolidado admite a despedida do empregado em tal si

tuação , para el,a cominando apenas multa . 

l primeira objeção bem ~espondeu , como relator de 

acÓrdão 'rribunal Superior do Trabalho, que repeliu embargos em 

processo oriundo desta Capital, o ministro D~LIO I~RAlrnAO , afir-

mando, a certa a tura, que 

"Nos têrmos do art. 543 da Consolidação 

o empregado eleito para cargo de administração 

sindical não pode ser impedido do exercício de 

suas funções. Ora , se não pode ser i~pedido , e

videntemente, não poderá o emprega or despedi

lo. E tal proibição outra coisa não significa 

que uma "estabilidade", embora condicionada à 
A 

permanencia do empregado no cargo de represen-

tação sindical. Não vai nisso nenhum absurdo , 

nem lÓgico , nem jurÍ dico. A estabilidade limi

tada no tempo é perfeitamente admissível e ro

de decorrer, i~clusive , do contrato , como no 

caso de garantia de duração mínima , de que tra

ta a doutrina. Juridicamente, estabiliriade quer 

dizer a perda (o que se pode verificar a t!tu

lo transitÓrio) pelo empregador do direito de 

resilição unilateral do contrato" (Diário da 

Justiça de 8 de fevereiro de 1957, pág . 482 do 

apenso).. 
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Quanto á Última objeção, tem sido salientado que o 

art. 543 prevê a multa , sem preju:!zo rla reparacão a que o empre-
- , ~ gado tiver direito. E que essa reparaçao e a reintegraçao . Em a-

cÓrdão do Tribunal Superior , de sua autoria , o ministro TOSTES 

HALTA bem salienta que ociosa, inÚtil, seria a disposição do art. 

543 se a reparação cogitada no parágrafo 3º se traduzisse na in

deniza~ão simples , já assegurada a qualquer empregado injustamen

te dispensado depois de um ano de duração do contrato . Dizer que 

o art. 443 previu a dispensa porque cominou a multa é o mesmo que 

sustentar que o.cumprimento da pena criminal exonera o réu de re

parar o dano , quando a lei dispÕe exatamente o contrário. Não se

ria atingido o fim colimado pelo legisladqr se,- com o pagamento 

da multa de 100 a 5.000 cruzeiros , pudesse o empregador despedir 

o empregado exercente de cargo de administração sindical. 11Se dis

pensado sem falta grave, a reparação há de ser a da reintegração 

ou, excepcionalmente , a da indenização em dÔbro , por fÔrça de sua 

equiparação ao empregado estabilitário 11 ("Conflitos de Trabalho", 

nº 2.97). 

A estabilidade provisÓria do dirigente sinõical vem 

sendo reconhE>cida pelo Supremo Tribunal Federal , em todos os seus 

Últimos pronunciamentos a respeito (2a. urma , recurso extraordi

nário n2 32.969, relator ministro HEJ\iRIQUE D ' Ji VILA; la. Turma , re

curso extraordinário nQ 3.395, relator ministro BARROS BA~~o , e 

relator ministro C IIDIDO r-fOTA FILHO , recurso extraordinário n2 

34.676). 

Gozando o recorrido de estabilidade pro"lisÓria à é

poca da demissão e justa causa não tendo sido alegada na contesta

ção para a mesma , nulo é o ato demissório. E a consequência da 

nuli dade de um ato é a restituição das partes ao estado a êle an

terior , que no caso se obterá com a reintegração do recorrido e o 

pagamento dos salários correspondentes ao per Í odo do seu irregular 

afastamento do emprêgo. 

Ante o exposto, somos de parecer que se negue provi-
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mente ao recurso. 

Salvador, 23 de março de 1959 . 

a) Luiz de Pinho Pedreira da Silva - Procurador Re-

gional.rr 

P.t OC. RR-Z5llJ/59 

~este processo, julgado.em 3-11-59, a 3a. Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à estabilida-
, ... 

de provisoria, com este voto de Tostes Malta: 

"Conheço da revista mas lhe nego provimento. Dada 

a forma eletiva adotada, ratificada a designação pela :ssembléia 

Geral, o Recorrido passou a integrar a administração do Sindica

to, com funções especiais. Se assim é, sua situa~ão não diferia 

da dos demais dirigentes aos quais, data vania dos respeitáveis 

ente~dimentos contrários, assegura a lei a permanência no emprê

go, enquanto urar a investidura. E aqui registro as considera

çÕes que já fiz em outros casos, só havendo modificado o entendi

mento no tocante à indenização, no caso da manifesta incompatibi

li1ade, reconhecendo que deve ser simples. 

São as seguintes as considerações: "Enquanto inves

tido do mandato sindical, o empregado só pode ser dispensado na 

hipÓtese de cometer falta grave (ou, Óbviamente, na de extinção 

da emprêsa). Não há cogitar, data venia de tempo de serviço. E 

ociosa, inÚtil seria a disposição do art. 543 da Consolidação se 

a reparação a que se refere o § 3g se traduzisse na indenização 

simples já assegurada a qualquer empregado injustamente dispensa

do depois de um ano de duração do contrato. ssim, o vocábulo foi 

usado em sentido amplo, genérico, para abranger tÔda.s aquelas hi

pÓteses figuradas: suspensão, rebaixamento, redução, além da des-

pedida. 

O venerando· acÓrdão, depois de invocar a lição dos 
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doutos quanto ás regras de interpretação das leis, conclui que 

tanto o empregado dirigente sindical pode ser dispensado que a 

lei previu a despedida cominando a multa ao empregador ••• ~ms, 

data venia, isso é o mesmo que sustentar que o cumprimento de 

pena criminal exonera o réu de reparar o dano , quando o princí

pio legal é exata,nente, o oposto, sendo um dos efeitos da con

denação o de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causa

do pelo crime (CÓd. Penal, art. 74, nQ I). 

A idéia do legislador foi realmente, a de garantir 
A A , 

ao dirigente sindical a permanencia no emprego , pelo per~odo da 

investidura, de tal modo que continue ativamente vinculado á ca

tegoria, assim melhor inteirado de seus problemas . Por outro la

do , o exerc Í cio da profissão constitui condição de elegibilida

de (Consolidação, artigos 529 e 530). 

E tanto se e~penha o legislador em dar garantias ao 
A 

e~pregado eleito , que i mpede sua transferencia quando torne im-

possí vel o cumprj.mento do mandato. Refere-se o art. 543 ao Minis

tério do Trabalho como o competente para ajuizar da trensferên

cia. ~ bem de ver que o pronttnciamento decisivo é o desta Justi

ça , desde 1946 desligada daquele Ministério e incorporada pela 

Constituição ao Poder Judiciário . 

Vejamos, pois o que dispÕem o art. 543, e seus pará

grafos, sem isolar nenhttm dispositivo, e sem lhes dar interpreta-.. 
çao literal, antes confrontando-os para saber de seu sentido (Le-

gis menti maeis est attendenda quam verbis): 11Art. 543. O em.re

gado eleito ara cargo de administração sindical ou representa

ção profissional não poderá, por motivo de serviço, ser impedido 

do exercí cio das suas funçÕes , nem transferido sem causa justifi

cada, a juÍzo do Hinistério do Trabalho , IndÚstria e Comércio , pa

ra lugar ou mi.ster que lhe dificulte ou torne impossível o desem

penho da comissão ou do mandato . 

§ lQ O empregado perderá o mandato se a transferência 
A A 

for por ele solicitada , ou voluntàriamente aceita. 
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§ 22 Considera-se de licença não remunerada , sal vo 

assentimento do empregado ou cláusula contratual , o tempo em que 

o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das f unções a 
A 

que se refere esta artigo. 

§ 3Q O enpreeador que despedir, suspender ou rebai

xar de categoria o empregado , ou l he r eduzir o salário , para im

pedir que o mesmo se associe a sindicato , organize as sociação sin

di cal ou exerça os direitos i~erentes à condição de sindicalizado , 

fica sujeito à penalidade prevista na al. ~ do art. 553 , sem pre

juÍ zo de reparação a que tiver di reito o empregado . 11 

Essa penalidade é a multa de 100 a 5 . 000 cruzei ros , 
,. 

dobrada na reincidencia. 

Ora , não seria atingido o f i m collmado pelo legis la-
A 

dor , se com esse paeamento pudes se o empregador alijar o empr ega-

co incÔmodo . Que espécie de garantia é essa condicionada à ·vonta-

de do empregador? l 

J. autoridade administrativa incumbe apreciar a moti va

ção do ato para efeito da aplicação da penalidade. Mas , quer sej a 

a mesma imposta , quer não , o direito do empregado , di reito êste a 

ser examinado por esta Justiça , é insofismával , "sem prej uÍ zo da 

reparação a que tiver direit o" . 
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PP~MIO-PRODUCI;O 

NÃO lS LIB&rq[.LIDAD 11 HAS CONTRA-PRESTACÃO 

Ac. da Za. Turma, Relator Ministro Oscar Saraiva -
RR-2071/59, julgado em 5-10-1960: 

A N , 

EH.I~~NTA - ''0 chamado premio de produçao nada mais e 
do que a retribuição daquilo que o trabalhador produz, além do 
que está normalmente obrigado a produzir. 

não se trata, pois, de ato de liberalidade, mas de 

contra prestação do que foi produzido a maior." 

VOTO 11N ' . t ' - o mer~ o porem, meu voto foi para negar-

lhe provimento, na conformidade de pronunciamentos anteriores 

sÔbre matéria semelhante. Em verdade, o chamado prêmio de produ

si2 é a meu ver, um sÔbre-salário pago corno retribuição da maior 

produtividade, ou seja como paga do que o trabalhador produz a

lém do que é normal ou do que está obrigado. Não se trata, pois, 

de ato de liberalidade, mas de contraprestação de trabalho rece

bido a maior. Por outro lado, fixada essa retribuição com base 

na produção de peças, alterou a reclamada êsse ajuste tácito, pa 
- , , ra passar a conceder o adicional com base nao so no numero das 

peças, mas ainda no tempo gasto, o que traduz efetivamente, va

riação unilateral do ajuste salarial, com preju{zo para a empre

gada. Daí, a meu ver, a procedência do julgado recorrido, que en 

contra apoio na regra do art. 468 da C.L.T., e o meu voto, para 
A 

mante-lo, negando provimento ao recurso. 11 
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P. J. • J . T.· TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PRESCRICÃO 

QUANDO COMEÇA A TER EFIC,{CIA 

Ac. do TRT no Proc. 683/59 - que tomou o nQ RR-4356/59 no TST . 

Rel. João Batista de Almeida. 

11!Q'!:Q - Preliminarmente, argu:Íu o primeiro Recorrente 

prescrição. Ocorre que não pode haver prescrição de ato nulo, pra

ticado unilateralmente, com objetivo de fraudar a lei e em prejuÍ

zo do empregado. Mesmo que assim não fÔsse, somente podia ser con

tado o prazo para prescrição quando começou a ter eficácia o ato 

praticado unilateralmente, pois, só com o início da infringência 

ao disposto no art. 468 da C.L.T. é que veio a surgir o direito à 
.. 

açao por parte do empregado, em dezembro de 1953. Houve o ato ar-

bitrário da alteração de critério para promo.ções por antiguidade; 

mas, sómente em 3 de abril de 1958 veio a ter eficácia, concreti-.. 
zando-se os seus efeitos, com a colocaçao do recorrido em 5g lugar 

na lista, Classe C-15, quando sempre esteve em primeiro na lista 

anterior, até aquela data, por direito adquirido e consubstancia

do no critério pelas partes adotado quando da contratação, com vi-
.. 

gencia a vinte anos. Assim, foi em 3 de abril que se iniciou a le-

são aos direitos do empregado por ato nulo, contrariando princí

pios fundamentais contidos no art. 468 da C.L.T., e no art. 145, 

, s ' inciso V do Codigo Civil. o com o nascimento do direito, começou 
.. ' a fluir o prazo prescricional; este, incontestavelmente, despon-

tou com o ato que veio trazer ao empregado o primeiro prejuÍzo, ou 

seja com a sua colocação em lugar inadequado na list!; anteriormen

te havia apenas uma expectativa de violência que somente veio a ser 

positivada com o ato de 3 de abril de 1958. Desta forma, não há que 

falar em p~escrição. Face ao exposto, rejeita-se a prescrição arguí-

da." 

Houve recurso para o TST. Recorrente - Instituto de Res

seguros do Brasil. A la. Turma, rel. Délio Maranhão, não conheceu 

do rec., contra o voto do Min. Romulo Cardim. Pelo não conhecimento: 
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P . J . · .J. T. - .TRIB U N AL S UPER IOR D O T RABA L H O 

Mario Lopes e Serra. Pedi vista. 

Votei pelo conhecimento em face dêste ac. citado. 11li a

tingido pela prescrição o direito de reclamar diminuição de salário 

conseqüente da alteracão contratual que se verificou há mais dois 

.1!121" (Ac. do TST., Rev. Trab., 1950, dez., pág. 680). 

PRESCRICÃO - ATO NULO 

"Ocorre, ainda, que o ato do reclamado, tentando, abu

sivamente, alterar o contrato de trabalho, infringiu o disposto no 

art. 468 da C.L.T. Ora, o art. 90 do mesmo diploma legal preceitua 

que "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objeti

vo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos con

tidos na Consolidação." Declara, portanto, expressamente que serão 

nulos de pleno direito êsses atos. E o art. 145, inciso V, do CÓdi

go Civil, também determina que 11é nulo o ato jurÍdico, quando a lei 

taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito." Ora, "tratando-
• I I • A se de ato nulo, a prescriçao e a ordinaria", conforme decisao JmA-

Jl.!m§. da Primeira Turma do Pretório Excelso, no recurso extraordiná

rio na 38.378. (Diário da Justiç~ de 20/4/59 - pág. 1.775 do Apenso 

ao na 89). E a prescrição, sendo ordinária, tem o prazo de 20 anos, 

quando se trata de direito pessoal, e o caso dos autos o é. 11 

Razões de recorrido do adv. e parte Helio de Carvalho 

Teixeira - RR-4356/59. 
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ATESTADO MeDICO DO SAMDU 

PARA JUSTIFICAR O PAGAHENTO DE DIAS DE AUS.RNCIA AO TRABALHO POR MO

TIVO DE MO~STIA E DO CORRESPO~TDENTE REPOUSO RE~.DO 

AcÓrdãos citados no RR-1147/59: 

"0 primeiro, da lavra do eminente Oscar Saraiva, assen

tando que "a atestação do SAl-IDU atende á ordem de prioridade da lei, 

por se tratar de organização mantida pelas prÓprias instituiçÕes de 

previdência social para o atendimento domiciliar dos respectivos se

gurados. O SAMDU, Órgão oficial de previdência social, corresponde 

em tudo às instituiçÕes que o mantém e das quais é delegado por au

torização legal" (D.Justiça de 7-11-58, pág. 3.928); e o segundo, da 

lavra do ilustre Ministro Delio Maranhão, decidindo igualmente: "Tr,ã 

ta-se de organização que integra o sistema oficial de Previdência, 

não havendo como negar valor aos atestados que fornece, para os fins 

do Decreto-lei nQ 6.905" (Diário citado, pág. 3931) 11 • 

A 2a. Turma, por unanimidade, conheceu e negou provimento 

á revista, de acÔrdo com êste voto do Ministro Oscar Saraiva: 

"Acompanho êsse douto parecer, que adoto como razão de de

cidir, para conhecer da revista, mas lhe negar provimento. A matéria 
, A 

contenciosa, ja se acha, nesta altura, dirimida por este Tribunal, em 

sua composição plena, prevalecendo, para todos os efeitos legais, as 

atestaçÕes do SAMDU, como Órgão delegado que é, e integrante das ins

tituiçÕes de previdência social a que aludem as leis apontadas como 

ofendidas e anteriores à sua criação." 
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P . J.'- J. T. • TRIBUNAL SUPERIOR DO TR ABALHO 

ISENç:o DE CUST TO 

-
"li solicl.n.r iedade do Sindicn. to nas custas na o iTTJ.nede a con-

cessão do benefÍcio requerido pela parte, já que sàr1ente preval,g 

ce quando 11 cevidas" as custas, ~as não quando legal é a isenção , 

pretendida cono um direito iévUviclunl, pessoal da parte . 

a assist~1cia do Si~dicato ao seu associado ~ão obriga o 

ór ~ão rp.ando direi to tem o assistido à isen ~ão das custas na fo.r. 

ma da lei". 

(Pro c . TST -1.:-3267/57 - R e 1 . : Iin. Hj lo e br a 1d o Bisagl i_a - pub . na 

Revista "Legislação do Trabalho" - cÓpia a_'1.exa). 

".n assist~ 1cia ju.r{dica dada pelo Sindicato ao seu associa

do não exclue o ~ir<:'!ito do mes!"lo recla .. ante de ~leite1.r os bene-

fÍcios àa Justic;a Gratuita". 

(::?roc. TST-Im-4049/59 - 3u. T-lrma - ... el . !íinistro :I:il1ebrando Bi-
, , . ) saslia - co:la anex~ • 

2Q - Com efPito, a assist~ncia si~ 1 ical e o direito à gratuidade 

da Justi0a são institutos perfeitamente disti!1tos, co11soante sa

lientou com muito acêrto e propriedade o donto Parecer ãa Procu-

radoria Geral, do qual Vílle transcrever o e.:::.rc>.:>sivo trecho que 

se segue: 

" solidariedade do Ji~dicato é .ais de ordem jur.fdica ou 

de defesa dos direi tos do agremiaél o, e no caso do lll timo não re

~uerer gratuidade da Justiça , ent~o surte a solidaried~de previs

ta no § 52 do art. 789 da Consolidação • .'8 11tretanto , a nossa orga

nização sindical, em tese, não co~dtma com a responsabilidade e-
,., . 

cono .1ca porque centre 1.s prerror;Htivas do Sindicato '"~revistas no 

art. 513 da Consoliã1 ão e dentre seus deveres regulados no art. 
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514, não apresenta-se nenhum que lhe ofereça base econÔLica para 

obrigar-se com seus patrocinados . E o fato de l)Oder impor contri

bui ~ão, nã.o é J. ara o efe~ to de compromissos r!.a natureza do venti

lado , mas apenas para o funciona~ .e'r'lto e custeio ,a prÓ.t-'r :.a exis-
A , -tencia do orgao. 11 · 

ValenG.o, tamhé1., invocar erudito pronunciamento do Li'l.istro 

Délio Nara111g_o , quanrlo .::10 exerc:Ccio ~ Presid~·.cia do Errégio Tri

bunal Regional do ~rabalho 0a la . Rcbi~o: 

11 uanto ao ~1Prito cis_JÕe, realmente , o ~ 5ii. do art. 789, 

da Consolidação , que o SiLuicato que houver intervido no pr.ocesso, 

responderá solid 1..riar ente ~elo paga:nento das custas devidas. Res

salta , poréfl, dos pró·>.rios têrmos da lei , -~ue a rcs'~0'1Sabilirade 

do dind.;c1.to, ~on<1_uanto soli 1 {rj"'~, Á .J~rarnente S'..l.bS.idiária. Como 

ensina Amilcar do Castro, 11 a idéia de Solinariedadr> , não afasta a 

de respo·1sabili' .de subsid:'..ária11 • (Comentários ao CÓdigo de Proces-

sos Civil - vol. v 
"'~' 

~ ág. 44). s:'anto é simplesnente subsidi {r ia a 
H A A 

responsabilidade do dindicato, que ·1ao se compreenderia fosse ele 

executado :•elo pagaHento das custns sem a execução prévia do pró

prio reclanante. !lutatis r:1utandis é o que ocorre no caso do sócio 

sollJárjo , ~uja posição "não é p:oopriamente a do co-devedor, mas 

se·nelhal"J.te a de fiador. 11 C~milcar de Castro, op . c i t.). Or '1 , se 

assi~ é, desaparecida a obri"ação do reclamante , por fÔrça do be

nef:!cio da justiça eratuita, não há como se entender subsistent e 

a obriga 5 ão subsiriária: J.cces.sorinm seq_uitur pri•1cipale. liás , 

o art. 906, do ~Ó~igo Civil estatui CJUe a remiss3.o ortida narum 

"~os devedores a!•rove.i ta aos outros até a corJ.corrência d.a qua.11tia 

relevar' a . 

ITa hii·Ótese, a rlUD.l1uia relevada foi a totalidade da dÍvida . 

E riado o caráter subs i.L.::.á.r :i. o c a responsabilir'ade do 3indicato, 

Ylão há discutir , aqui , se se trata de rer!!iss~o objetiv1. ou subje

tiva: a acd1ssorialiaade ela obrigação do Si!lc'licato iwpede possa 

ela s :t'osi.stir, inde·)endonterrlCnte da obriga~ão principal" . 

(D::sp. do Pres. '1o T~T-la . "Regiião , Jniz Délio Haranhão , no ~g . Fet. 
55 I 1: 9 55 , in D • J • c1 e 7-5- 5 5 ) • n ~ -11 _ ç ~ 
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fRESCRICÃO SAI,ARIAL 

DAS PARCELAS VENCIDAS E Nlo DO DIREITO DB RECLAMAR 

112. Acresce, ainda, que se trata da aplicação de uma lei -

a de nr. 2745 - que continua em plena vigência, e que versa sÔbre 

salários. Se se pudesse levar a sério a tese da Suscitada, de que 
.. 

o simples decurso de dois anos de vigencia de uma lei, fUlmina e 

imobiliza com a prescrição todo o direito nela assegurado, chegaría

mos ao absurdo de admitir que tôda a legislação trabalhista teria a 

vida efêmera e transitÓria de um biênio. A prÓpria Consolidação das 

Leis do Trabalho, desde o ano de 1945, já não poderia mais servir de 

base a qualquer diss!dio, fÔsse individual, plúrimo ou coletivo. 
~ , .. 
A portanto necessario distinguir entre yigencia e prescri-

• A • A 
~ A vigencia nao tem termo resolutivo ou suspensivo pelo simples 

, '1\4 ... decurso do tempo, mas revocatorio. A da essencia do nosso sistema 
' , legal, que somente a nova lei, igual e contraria, revoga a anterior. 

E a lei nr. 2745, não tendo sido revogada, continua em pleno vigor. 

Versando a Lei nr. 2745 sÔbre salários, e sendo o salário 

uma contra-prestação paga pelo empregador de natureza periÓdica, é - , .. evidente que cada prestaçao tem carater autonomo. O fato da Suscita-

da não pagar, cada mês, o salário assegurado pela Lei n. 2745, cons

titui na expressão do Douto Aguiar Dias 11uma série de atos puramente 

negativos, independentes uns dos outros" prescrevendo, cada um, por 

si. 

Pre~critas, estão, portanto, tão somente as prestaçÕes men

sais (diferenças salariais) vencidas há mais de dois anos; jamais o 
' direito de reclamar diferenças salariais, porque êste é 1mprescriptí-

vel pela sua prÓpria natureza e até mesmo por disposição expressa de 

lei, o art. 119 da c.L.T. 

3. Em abono da tese ora sustentada, têm se manifestado êsse 

Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e, por igual, o PretÓrio Ex

celso, verbi gratia: 

a) S.T.F. - Agravo de Instrumento n. 18.130 

AcÓrdão de 16.5.57, publicado no D.J. de 7.10.57, 
j~li'- ç~ -



pg. 2704. 

Ementa: "Suscita-se a caducidade do direito de reclamar 

aumento salarial, fundado em diss!dio coletivo. 

A Justiça do Trabalho entendeu que o direito nuclear per

manecia intacto, abrangendo a prescrição apenas a parte 

relativa a certas prestações salariais. asse é também o 

entendimento do Supremo e dos Tribunais, isto é, prescre-
A -vem somente as prestaçoes." 

b) Recyrso Extraordinário n. 32.716 

AcÓrdão de 18-12.56, publicado -in "Revista Trimestral de 
... 

Jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal", vol. 3, pg. 

70/72. 

Ementa: "Contrato de trabalho - Apreciação do direito de 

reclamar qualquer alteração no contrato abrange os salá

rios reclamados de dois em dois anos e, assim, excluÍdos 

os salários vencidos antes da consumação dêsse prazo e os a 

vencerem. n 

c) Recurso Extraordinário n. 33.191 

AcÓrdão de 9-4.1957, publicado in "Revista Trimestral de 
... 

Jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal", vol. 2, pg. 

112/114. 

Ementa: "Prescrição salarial - SÓ abrange tão sdmente as 

prestações que tiverém nela incorrido e não a totalidade 

do que fÔr devido." 

Face ao exposto, não há, portanto, que se falar em prescri-

-çao, sendo desassistida de fundamento legal e de base jurispruden-

cial a pretensão da Suscitada~ 
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BMPRiGADQ QUI EXl@QI ATIVIDAPE LIGADA .4 AGRICULTURA, PERTENCENDO 

AOS QUAPROS DE EMPMSA COMERCIAL OU INDUSTRIAL 

(Das contra-razões RR-182/60) 

"Não é issG, porém, o que diz, com clareza solar, a letra B 

do art. 7g da Consolidação das Leis do Trabalho: 

- "aos trabalhadores rurais, assim considerados a-

A - \ queles que, exercendo funçoes diretamente ligadas a a-

' , -gricultura e a pecuaria, nao sejam empregados em ativi-

dades que, pelos métodos de execução dos respectivos tra

balhos, ou pela finalidade de suas operaç5es, se classi

fiquem como industriais ou comerciais. 11 -

Comentando o dispositivo legal acima, diz M.V.Russomano, com 

clareza e oportunidade, em sua bem elaborada obra "Comentários à 

Consolidação das Leis do Trabalho", vol. I, p&g. 57: 

- 11Se o trabalhador rural, embora exercendo f'unçÕes 
' , , i , ligadas a lavoura ou a pecuar a, e empregado em ativida-

des classificadas como industriais ou comerciais, terá 

direito a tÔdas as vantagens atribuÍdas aos comerciários 

e aos industriários. 

- O modo de fixar a natureza da atividade em que o 

trabalhador rural é empregado foi estabelecido pelo le

gislador. Interessam o método e a finalidade das suas o

perações. Se um ou outro critério autorizar a classifi-
• A caçao da atividade da empresa como industrial ou comer-

cial, cairá por terra a limitação do art. 7A, alínea B."

Não é outra, também, a orientação da Jurisprudência interpre

tativa do dispositivo legal acima citado, não somente dêsse Excel

so Tribunal Superior, como também do Supremo Tribunal Federal: 

- "Recurso conhecido e provido para, cassando o acórdão 

recorrido, determinar que o Tribunal a quo profira novo 

julgamento, por não ser o recorrente trabalhador rural

Prestando serviços a um estabelecimento dedicado a ati-
3 8'~~ (( 
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vidades nitidamente industriais (FrigorÍfico), seja no 

seu depÓsito de matéria prima, seja em qualquer outra 

dependência, é de se reconhecer ao recorrente a condi

ção de industriário." - (Ac. TST. la. Turma (Proc. BB-

561/56), Rel.: Ministro Oliveira Lima, pub. em aud. de 

1-8-1956. In "Dicionário de Decisões Trabalhistas" de 

B. Calheiros Bomtim, Ed. 1957, pág. 170). 

- 110 reclamante trabalhava no plantio e tratamen-
A 

to de eucaliptos de fazenda pertencente a uma empresa 

industrial. Revista conhecida e provida. Exercendo sua 
• A ocupaçao em atividade rural de empresa industrial e da 

qual é acessÓria, tem o recorrente direito aos benefí

cios completos da legislaçio do trabalho (C.L.T., art. 

7A, b). Ademais, o preceito constitucional alcança in

distintamente, em sua amplitude, trabalhadores rurais 

e industriais, sem quaisquer discriminaç5es. E, como bem 

salientou a Procuradoria, a situação do trabalhador nos 

consórcios industriais está sempre ligada, não a expres-. 

são objetiva de seu serviço prestado, mas ao "status" 

ou à configuraçio jur!dico-econÔmico, que a prÓpria em

prêsa expressa." - (Ac. TST. 2a. Turma (Proc. RR. 712/58), 

Rel.: Ministro Oscar Saraiva, pub. em aud. de 12-11-1958. 

Obr. Cit., Ed. 1959, pág. 245). 

- "Não é a natureza do serviço prestado pelo empre

gado, mas a atividade do empregador a que tal serviço es

tá ligado, que o classifica, ou não, como trabalhador ru

ral." (Ac. TST. 3a. Turma (Proc. RR-1.527/56), Rel.: Mi

nistro Délio Maranhão, pub. em aud. de 22-5-1957. Obr. 

Cit. pág. 245). 

- "Considerando que o reclamante não era trabalha

dor rural, mas sim empregado de emprêsa industrial, ten-

do por finalidade a indÚstria trigor!tica, o acÓrdão re-
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corrido não violou a Consolidação das Leis do Trabalho." 

(Ac. STF, la. Turma (Rec. ext. 34.495), Bel. Min .. Barros 

Barreto, pub. em aud. de 29-1-1958. Obr. Cit. pág. 246). 

- 110 despacho agravado ressaltou que, ao decidir 

que os reclamantes não foram considerados simples tra

balhadores rurais porque executam serviços comprovadamen-
A 

te relacionados com a finalidade industrial da empresa, 
• • A a decisao recorrida observou a tradiçao jurisprudencial 

do Tribunal Superior, na aplicação do art. 70, letra b, 

da Consolidação das Leis do Trabalho. - Agravo a que se 

nega provimento, por não ter havido decisÕes conflitan

tes, nem violaçio da lei." - (A c. STF, la. Turma (Ag. 

inst. 17.967), Bel.: Ministro Mota Filho, pub. em aud. 

de 24-10-1956. In "A Consolidação das Leis do Trabalho 

vista pelo Supremo Tribunal" de B. Calheiros Bomtim, Ed. 

1959, pág. 33). 

- 11Não é trabalhador rural quem presta serviços 

que não estão diretamente ligados à atividade rural." -

(Ac. STF., 2a. Turma (Ag. inst. 13.806), Rel.: Ministro 

Hahnemann Guimarães, "D.J •11 23-11-1950, pág. 3.775. Obr. 

Cit. pág. 32).• 
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COISA JUI,1-:..~ 

. 4) rão há necessidade repis&~ conceitos da coisa juleáda 

para aviventar os conhecimentos dos minentes Julgadores. ilPfltlaS 

para iJ ustração mencionamos acór0ão do Eminente Orozimbo Nonato , 

in verb:!s: 

11 0 instituto àa Coisa Julgado. se integra e tr : s requi-

sitos sendo como reconhec~ os mestres do direito a parte 

mais difÍcil e intrincadà ~~ assQnto a sua determinação . Da-
• 

na a à -t !'icuJ dade dessa det'armina(;ão na .r~rática deve-se ado-

tar a l:tção de Aureliano de Gusmão de que (a tr:!pl ce iclen-

tidart.e e que nos fa an os text.os rorranos 
... 

em substancia 
, 
e 

tudo bem consi erado, funde-se afi1al nuoa e Ú14 ca identida

(e da ~uestão ou a identidade a rela~ão de direito contro

vertida e resolvida; o que tanto iu porta em ac:?itar c, . .:To ex-
• .. 

pressão da verdadeira doutrino. sÔbl'e · a matériH a f ' .t.lla C:.e 

Gogliolo, de que a "excertio rei judicata11 se dá quando a 

relo.<;ão jur Ídica atualn:ente pedida é :t1êntica à relação ju

r {dica já ~ule;ada e ambas nascem do PSIJo fato (~oisa Julga-

da Pb• 68)". (.~;"!ec. Bxtr. 15.546- STF- ... el . }ii:l. Orozimbo 

Jonato D.J. 11-2-57- pg. 515). 

Vale recorclar a lição de doutos: 

11Benef fcio jurÍdico irnediatamente reclamado , e ao qual se 

prete'l e ter r ej.to11 • 

(La Chose Jugée, pg. 246- alinea I). 
-De La. Grasserie, expoe a seguinte regra: 

... ... 
"Todas as vezes que houver sido contestado ou decidido 

certo ponto , entre as mesmas partes jn.rocando a 'rnes..!J@ causa, 

haverá, pois, identidade de objeto". (dé la preuve, 345). 

L i~Útil, indagar, prossegue, J. ~~ericano, sô re a iden

tidade do objeto q_uan o, :)or neio de mna ação se pediu o todo e ora 

se pede a parte . 

Has dentro, da reera de l'arcaclé, o JL{~z decidiu .. ;~r e o 

objeto da de1":a.l1da contradi zenclo a Declsão anteri.or (\.. om. ao t. 13:;1 

• 
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do CÓdigo Civil Francês) • 

.A segunda sentença contradisse a prin1eira , porque senten-
,. 

ciou sobre a mesma cousa de modo diverso. 

A identidade de causa ou relação jurÍdica que, na defj.ni-
.. 

zaçao de Paula Baptista resulta direta ou indiretamente o direito ou 

obrigação. 

João .fonte ir o diz, § 21.+2: 

"A expr0.ssão causa designa aqui o título ou direito de pe

dir, ou por fÔrça do qual o autor pediu - 11 causa petendi11 - e, 

assim como há identidade de cousa quando na segunda demanda 

se pede o mesmo direito que se pediu na prüneira, haverá iden

tidade de causa quando em una e outra demanda fÔr o fundamen

to legal do direito que uma parte faz valer contrH a outra. 
,. .. . lAAs, como o fundamento legal de toda relaçao de dire1to ~ 

tá no fato e na relação que êste mantém com a Lei, que lhe de-
.. ,. 

fine as condiçoes organicas e funcionais, segue-se, que a i-

dentidade e causa ou origem ou título jurÍdico da demanda, 

deve ser procurada, tal como se dá com a RES ou o JUS ou a 

QUkNTITítS, e, ainda, a QUALIT.A. REI . no mesmo direito ourela

ção jurÍdica resolvida". 

e, ainda, adiante, doutrina o mestre jamais excedido: 

"Há identidade de causa, quando na segunda demanda se re

produz a relação jur{dica já resolvida na prineira". 

Ora, no primeiro processo se pleiteou indenização e aviso 

prévto , o que foi negado, e na segttnda denanda se pediu a mesma coisa. 

Note-se que na primeira sentença , negado· o direito á 10enização, não 
.... foi restabelecido o contrato de trabalho nem resguardado o emprego 

que não exerceu posteriormente já que ausente continuou. 

Eis porque a decisão embargada é diaraetralmente -divergente 

de outras, a exemplo das .seguintes: 

"Inexiste coisa jule;ada quando não há identidade de causa 

petendi''. 

(Proc. 1855/55 - Rel. Oscar Saraiva, pub. em aud. de 9-ll-

1955). 



Ora, sendo a mesma a causa petend , pedido de ide~iza

ção por dispensa , ocorreu coisa julgada, na afirmação do aresto di

vergente. 

"Somente os motivos objetjvos que se identifjcam com a 

conclusão da sentença têm fÔrça de coisa julgada". 

(Ac. TôT - Proc. 4.220/55 - ~el. Jonas de Carvalho, pub. 

em aud. de 21-1?-1955). 

Ora, os mottvos objetivos consistiam na alegação r,e dis

pensa, que não provou, e por isso não teve direito ao pedido de in

denização. O~orreu coisa julgada CJ.Ue o acÓrdão embargado negou. 

"0 conceito moderno de coj.sa julgada subor Jina a configu

ração desta à id8ntidade de relação jur{dica. Teoria de Co

gliolo, segundo a qual o fato e a reltção jurÍ ic~ consti

tuem em con~unto, a ea em questio. A sua identifade é bas

tante para criar a identidade de pretensões 11 • 

( "'c. TST - Proc. 2.274/55 - Rel. Oliveira Lü1a, pub. em 

aud. de 25-1-1956). 

E a '1eadem quaestio11 se configurou no caso vertente que 

o acÓrdão embargado neeou. 

(Trecho das razões do adv. Eduardo Cossermeli -Embargos - 2.764/58, . 
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- - . , . PreliminarL.cnte , "lclo cabe 'l.Ço.O resclsorla nesta Jus-

ti~a, consoante iterativas decis~es do Tribunal Superior do Traha-

" lho, sufragadas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, como se ve 

do acórJão que se sceue: 

.1. 

"ar' 

11 0 de:cabincnto da ·.:s ~o resci~Ória na órr.ita da Jus-

tiça Traba:1
; ::;t1., ao contr&:l.o do 0ue sustenta o recorrente, 

n;;o r e sul ta do "hortus co'1clusus '' do art . 393 da Consolida

-são , concernr:mte aos recursos, nois, E::ntre êles, sob o pris

ma téc'1 i co, n3o ode ser i ...... c ., n:Í:da a rescisór i:::t; mas, sj , , 

da cláusula final 'o 1rÓ·'rio ~ .. t. 769. O ·:"rincí io drt cele-

r idade ~"~lle infor:na a )roces SU'"'::. {""Li c a trabalhist...,. é, em tô-
A , - • , • 

~a ev~2c1ri~, inco~]atJvel co~ a açao rescl""or ~, ue ~e~i8, 

como conseqU~ 1cia, a .,..,recar -' edade e insegura 1ça d~.s decis~es 

e 11 tôrno de rcla';Ões jur:Í:0icas y_Ue se r: 1erem vc;r rà idanen-

A • te defini·~.. . ..;, notadanente para tutela dos econo 11ca 1ente fra-

<"!os em face '~os econô ,-·c .. 1ente fortes. A inter.t-'reta~ão do 

Tribw1al S~perior do ~rabalho, n:o de_arando na eb ér~e ca-

so onisso, a reg llar-se por '1.a. agia, mas deliberada e;;:clu

siio or ·)arte c o dire:.:.to trabalhista, é er "eitanente ra: oq

vel" •. c. dTF, la. Tw:·ma (.2"'<"!. e··t. 26.976), .~-el.: .. ·ibeiro 

da Costa, "::::r>Jc'1t{rio Trab l1"ista", c'eze.nb.-195::; . 

Perf'ilhqndo êsse 11esno ponto de v:.:.sta, '!orle 'lOS a:1on-

" "entre outros, ns~es julca~os: 

:;et. lL~. 91P 1, tel.: D .J.' 

c i'1'"'+ llr 0....,7) 1 L · 
-- .J u. . Li- • .1:.; , ~•e • : U~.Z G::!.llotti, D.J., 
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c. smr, 2a. ':::: 1.rrna (.•u• I11.st. J4.937), Re1 . : Lafaiet

te .t~'1.draf1a, T) . J ., J6-3-53, ·· 1. ~~ú; 

c . smF, 2a. Turna ( g. i 11St. 931), ... tel .: fr~'1.:.oCo.§ 

t ~ J 14 o ~~ ~ ' ~ ?661· a,~ .. , -.--)..)' _c.<.u • - ' 

~c. STF, la. TUl'll'l'l (_~ • i.1.st . 14. 90.3,.,, Re1.: Luiz Gal-

lottj , 1573. 

.. ')~ão, :-ortc:uto, n:;o 0eve ser conhecida. 

!;o~ . : - ':'extos das contra-rél?Õ"'s do dvog")_do n Calheiros Bo•nfim, no 

processo de .... e c. Or,. 34159. 





... 
I 3~?1.!; S("~HP.Gf.!-fcira 30 . · (Apenso ao ·n.Q 299) . DIARIO DA JUSTIÇA · . 

DECi t ÃO 

Crimo consta da 'ata, a dc·risão 
5 segumte: JVü, t-ú,uuceram do 
ett7'.~o . Dcc~Dico unrtni'j/;, e. 

. , ~- ~-~~-. · VOTO - ~~~~JNAB ... ~·~··~· ~·-· · -· -·-· VOTO PRELIMINAII ' trecciro~ ~j '. 'cado, dizend•) have-

rem sido In ·ad015 C6 artl!. 38, 91 • 
. A qu~lão de incilJ;J~tit.ucionalidade NM> se ap}j.ca ac ca.soo o a.rt .. 13 da- 165 do . Códi do Froc~llo, que o~e· 

f Ol l é a lei paul.s;a o.• 185 foi, no acó, dão Lel do lnfJUJJmat<J, pou; QUe, oomo nam nulldade da citaça:~ no começc 
re- recorrJà{) , pJHa a margem, cumo já acentuou o a.córdã<J recorrido, <J ·con- da causa e êle não f<>t ~uado; e 1 

fôra pPla s·entença de pr.mej ra ms- juge &L•brevivente e o her deiro loca- seguir diz que o acó~dão violou a 
innci r o 1UP se de~:diu e com tôdn Láno nao rebzdem no imóvel. Nem Constituição F·ederal. DeJXDU d o Ccl'Jl ]13· eccr v Sr. Mi 

Dl5tr{) RG·Cha La.g~ a. p-ot 'noLvo jus
Uic:'ào. 

R E:CUrtSO EXTR f, DR.DINARIO 
N .• 21 2~{) - Sl>O PAULO 

Não há cob;ar '1; pó.' :.o 'ie t.ranr
m~s~cio r::e;· .. v,vc~ na cessão de 
'J..•rr;~~nef~a ú'.J t om:;; e ~·cnda l·&..fn 
c lli;u::.,,: ~ ele s:- 1 ,- ..... ~~!:·r!;.:. • c 
n ão 7n5CTi.~a 
l iurio" . 

Relator: o Sr . 

a razão e. que nenhuma aplicacã·J tamp~t.co se aplJca o art. 17, p oi·s 4ue E transcreve a seguir o voto ven• 
tém ? fSp<>ci e o ?.rt. 1" da ~e1 n." 643. o_ .ré..:orre:r.te Jr _ Godofred>o A<J1aurJ cido do Des. Xavi~; da Veiga, em que 
pois não sf a:):·es-enta pr·Jmessa óe 1i:1bt;ru B:.ker nao era · .sublucatar:o se sustenta não ter havido infrin· 
r.~,mp~a e rf:J-:!a formaiJZAda e im;,- e mmw mtn·os ~?bJ:.catano autor1 - gência do texto constitu~;JODRl; tmns· 
trita com ciáu.,ula de irrevogab;Ji - z_ad·J pela pr:pnetan~-locado;·a, oomo creve ainda o recorrem.e longos tre• 
d~de D·J ··e.~.s~r·' :mabiliári~; de müdc ae!xcu tem a_centuaao a senten\'a ·de chos de Ruy Barbosa sõbre a tra. 
1ue. l'r'e.:;:n~ rdm't'da a ces~ão. nãc pr;meua ms.ancJa de fa:z,er ]ogoma- monia e indepen:iênc1a dos Pode· 
hav.a fch~· -~ ,. em tnn.~mis.são de di - quia para &OfJ:;mar. ~~Iltra a Ie1. É res. 
r~ito r oR ) !":o há viola~;ão, nem cus- j'~Irt.2reen.sJvel 0 acorua·o rec-orrldo. O Estado do Paraná nào recorreu. 
Fld'o jur:sp~·adencial. Naa conheço do recurso. O Dr. Procurador Geral opinou pelQ 

conhecimento e provilllenio: 
DECISÃO I~:. o conheço do recurso. 

DEClSÃO 

l'Illll[;T.a. 
RECOllmte: Fazznda do Et tad.o 

Oomo c:msta da ata , a decisã·o foi 
a segu~nte: Deixaram de co1ihecer, por 

de 1 Com CJo ccnsta da ata, a decisíí.{) foi I vAc.çâo unânime. 
a eegu·. nt!': Nâo tornaram conheci 

"Temof sempre sustentado não ca· 
ber mRndado de segurança para am
parar a pretensão de quem se julgue 
com direito líquido e :::ertJ ao exer
cício de um cargo públicJ, quando 
não j&r cuv1do sôbre o ct~so pessna 
que se julgue com ·gual direito e ~ue, 
como tal, é conhecida do impetrante. 

Sã" P l'Ul·J. 
R cccn;do : Jrmilos s :queira. 

ACÓR!lÃO 

v ·stoo, relnLados e d:Scut:d c,s êstes 
IIULos de H:cmEo exk:w: d.nariJ nú
m eJo 21.896, em que é rec~nente a 
F azenda ch Estado de Sã0 Paul.a e 
rect;riidos l!m'i·:s Slqu·~'Ja acJrda a 
1 " Iurmr~ co Supremo Trlbnn ~t1 Fe
!icral, un?,n:m.~mente . r.5o conhEC·2r 
cl(t dit·o rccUJEC, nn c;...n;-crnjllla~le c.:as 
J:.t.i.·cecH·ntes n~ta~ ta=!ni';'ráf'cas, in
t egr:mt es da or·e.!'cnte dec,<'ilo. 

cn.<1 ~s e.c-?crJc. 
D . .str~to I'r.'.fr:<l 2(1 de rt.o-ô.stn de 

H·51 _ B'f;: rs B~' 7 7CIC. Fresiclcn~e. 
- Nelscn Hu7l~ri:z. Relator. 

RELATÓRIO 

O Sr. Mn;.'tro NC:~on "f!unaria 
A Soc.eci <;rie ClVJl e A;.•cola In>1ãcs 
SJqueü·a era credora 11ipot~ c ária da 
CJa. Ter!'lt-orial Paulista e Lgurc u 
cc·nlo nnt•·ente na vcn~a que 2sta i~z 
do 1móvel h:p:tecado. ber.do c: m;1:·a 
dGn's a Cia. Ed:fcado:a AuxJl'ar dr 
Sá·r> PJUlil e outro . Na esc~·i·, m;l de 
ven:Ja fêz-se constar qm fô:·a cele
brada ent1e a dPvcd:m~ - al:enr.nte e 
a credora h1potecá1ia uma pron:e."sa 
de dDaÇ5·:> fH1 pa!l':lmento. nDs <:ue 
a credora m~1'cava pnD rece':>H a es
~riw:a rs que nestr~ L ~ la<l\:;:n1 c:.mo 
ouwrgacL~ c m:-·rad:ne.s. E:n!rn ·:en c 
Fi~co panlis7a. diant e diss-G c'~e coi:J1·~r 
o Jmcõ."to c'! e 4% de trr n<"m soão in 
ter - vivo.~ relnt.'vo à ce..o.õ'ã-o de pl·o
rn fssa de cc-mpra e venrlR d·.: ac5rdo 
eom R lei r~tadual n .• 185, de 13-11 
ri r 1948 . F ci pago. scrb pr<,~r.:oto. o im 
pô•t.o rx'~i-"o. e a seguir f·:>i aji -z:;c::. 
conha o F;.!'Cr> arão de rPDeiid"·o do 
inc!(bito ~le~:u::Jo a su~oi·a. · socie
d 'ldi' Tn:;§~s Siqueira. qu~ a promes.<a 
de dC·1"~o Pm pa\"amento em auestão 
não f &m fo~·mo 1inda nem ·n.scr!ta 
n o Re"" j."lro TM-ct>iliário. e. além d'.sso 
a lei 1 ~5 i á fôra de>cla rada inconsti 
t.ucic-naJ quer pt'l{1 Tr''Junal pauli.~(". 
quPr pelo SllDremo Trib1mal Federal. 

VE:io a 8~5o a ser julgada proce
dente reC;:mllrcfndo o Dr Ju:z em
bora s<m a:'mitir a an·ü'd'1 'ncon.~ 
tituc'onalirhde. a inexistência de 
p rO!YJt'SSn de rompra e · venda, devida 
mente p?ctPada e registr?.da e res
pectivq rf,<são, trnd·" sido a,.,enas e."C 
abuncln•Jtia a referência que a tal 
prcme.l'~a fizera a P.l'Ciitura de 1·enda. 
H 011ve !1nrhcf,o. mas e.<t.a niío foi pro
'l' ' da, confirmando-se a ~<>ntenca por 
~!;eu~ nróprio.s ftmd'lmPnt~s . Incon
formada . a F~7PPda E.5tadUc1! I ',P;,

com o preoe,17P recurso rxtraordL~a 
rio, que c'liz f'md~do t'8.S letras a e d 
do nrece' to C"nst"nciunal. n-:>is o 
acórclií" rPc~'rricl<) tN~a neçrndo cum
prlm-f'nt~ à ls-i fednr8l n'" r.49 de 49 
e art . 19. JTI. r~ G~nst~•ukão. e PD
trado f'I'T1 di.<;.oidio com are.str,~ de on 
trr ~ Tribnni'l's. 

Foi o recur.•n f!rraz.o~ dt1 P contra
arra?..rado. oficiando n fls. no o Dou
tor Pr<1rur•r'IC)r f'Prfll na Remíblica 
que oDina pelo n'io co:1hcc:mento do 
!f€1"1ll'SO. 

· E ' o relatório. 
"' 

m ento. p'Jr decisão unüni 

Nú -

Relat-c1·; O Senh8r Ministro Nelson 
Hcmgria . . 

R ecér;-ente: Es;ólio dv Dr. Carlos 
Medeiros J an!:en Ferreira e outros. 

R:cc·rri:ia: A Sociedade Sul Rio 
G: a!lder..~e. 

ACÓRDÃO 

Vistvs, relatad,~s e discutidos estes 
aut-os de "'e~~l!'SO eJ;trc.~rdinário nú 
mer..:; z:. 951, em que sãJ recorrente~ 
o Es;.ól:o de c:ulos de Medeiros Jan
sen Fer:·eira e ~ut:·cs e recGrrkla a 
t:xie:l: cie Sul R: o Grandense. ac·::>r
da a 1 H r:.~nna d·~ supremo Tril:m
nai Fedêral. unânimement€ não co
nhe~er dJ di' J te~u:'l'J . em kDnf.crmr
dade das p:·e<(dentes notas t aquigrá
flca.~. ir.te;::mtf':s da presente dec.isão. 

custa.-: c:r-lcge. 
D~str!to Pede:·aJ. 10 de a gôs to de 

195q. - B1rros Barreto, Presidem.e 
- Nelsc.n Hungria, Relato1·. 

RELATÓRIO 

O Sr. !VIini.stro Nelson Hunyrt.a: 
Tendo falec:dJ o Dr. Carlas de Me
deil·os J ansen Peneira, que era loca 
iá:·io de du::1s :;::Jlas do edifício da so
ciedade SUl R,:ogranderu.e. à Avenida 
Rio Branco n.> 183, nesta C~pital, 
onde tlnha in.s!alado escritório de ad
voca:ia. ~na ,·!úYa, pJr si e c<Jmo re
pre~entante de sua filha menor, e o 
Dr. G·:Jdof~edo 'l.maury Rjbeiro B a
ker, que se diz EócJo do dit<J escritó
rio, pretenderam que a. êles se havia 
transmitido a l::>cacf>.o: mas, como a 
proprietária-locadora nãa concordas
se com iss') e oe recusasse a receber 
os alugue,·es . u:-opuseram contra eh 
ação de c:Jnsignaçã-o. F'Oi esta ;ulga
da. irnmocedente. e recusado o le
vantamento do depositum pleiteado 
pela r?, a títulJ de indenização pela 
continua ocupaç.á<J das salas p.or par
te dJS autcres. Houve apelação ab 
ntraque parte. e a sentença foi c·on
firmada quanto à improcedência da 
c:Jnsignação. mas re!ormaàR quanto 
à recusa de levantamento da. quan
tia comignada . 

RECURSO E~TRAORDINARIO 
N.0 22.003 - PARANA 

(Mandado de Segurança) 

dai não é possível submeter a tro 
peces. não expressos em lei. a m<3-
cZ:CJ.:z ené;·gim para reparaç:io sn· 
marí~~ima rln rlireito violado. 

As con.<cquências que o resta
belec!7!'ll'r.to ào direito vwlarw 
t rouxerem. co patrimônio de teT· 
ceiro serão aprecia.las por açüo 
própria. 

Relator: O Sr. Ministro Afrânio 
Aníônio da Costa. 

E contràriamente a êsse noss.o en
tendimento foi a decisão recorrida 
que importou em destituir o Iter.or~ 
rente do cargo que exf'rcia sPm ser 
ouvido no respectivo processo de 
mandado de segurança. 

Aesim e ate:1dendo d::lS fundamen
tos do recurso do Recorrente (fô:has 
48-57), somos, pelo conhecimento e 
provimento do recurso, ressal"RDdo
se, porém, ao Recorrido 1l'l pleitear, 
em ação própria, em que Re 1Jo.>Ssa ck
fen::ler o Rcc:Jrrente, o que con~cgum 
i.negularmente nêste processo". 

VOTO PRELlMlNAR '.'!\ 

Quanto à nulidade do processo por 
falia de citação do recorrente: não 
dou por ela . 

O mandado de segurança e remédio 
especifico contra ato arbitrário da 
autoridade. 

R(x:orrente: Otaviano 
tos. 

A segurança é contra o abnsJ prati
cado por quem exerce o Poder Públi· 
co e dêle se utiliza para compnmir 

Teixeira Sa.n- I ilegalmente direito de qualqtler ci

R.ecorrid:o: Francisco de Sá Ribas. 
dadão. O juiz tomando con,;ecimen
to do pedido, convoca a autr,r'dade 
coatora para dar-lhe exüw:açf'es do 

AcóRniio · I seu ato. Tal como no hu'Jeas •. orpus, 
ninguém mais, deve ;;e,- •brlgatória

Vistos, etc. Acordam os. juízes da 

1 

mente convocado. Pode o juiz admi-
2.a Turma do Supremo Tnbunal Fe- tiT. nos têrmoS do art. 19 da Lei 
deral, à unanimidade, n ão conhecer 1 . 533, que alguto1 interessado mter
clo recur~o c::lnforme o relatóno e r,o- venha, na causa. como asSJ!-tente lar-
tas taquigráficas . iigo 93 do Cod. do Processo) . ou, 

CustaE' pelo recorrente. achando necessário, ordenar a cita-
Rio, 23, junho de 1953. - Orosim - ção de terce;ro para integrar a con

bo Nonato, Pre<idente. - Alrâmo testação. Mas, nem o juiz Pntenclfu 
Antônio da Costa, R-elator. necessário, nem foi provoc :o•do a fa

zê-lo. 
RELATÓRIO Nem seria possivel subordinar a 

tropeços não expressos na 1e1, a me
O Sr. Ministro Afrânio Antônio da I di da enérgica para reparacão su

Costa - Francisco de Sá Ribas, l'fi - j :narlssima do direito viobdo P ol·
cial do Reg . de Imóveis ::ie Cleve- ' que é de fácil percepção a que oro
lândia, desde 14 de novembro o e I C;rastmar;ões conduziriam as convo-
1929 requereu mandado de seguran- cações de interessados, med1ante ci
ça contra o Governador do a:~; R do do tações por precatória. quando o ter
Paraná, por haver nomeado nterina- ceiro estivesse transitónam•nte au
mente cfkial do 2 ° Oficio Otaviano sente e ainda a série de ~xpedientes 
Teixeira dos Santos. o ato lesivo '[ para dilatar concessão de segurança. 
segundo impetrnr•e aSS'im &e ca- Acresce e isto é o principal. que a 
ract.erizou: o 'I'L :Junal apre:>entara lesào decorre ·diretamente do ato da 
uma proposta para. reorganização ~u- autoridade pública, contra ~le é con
diciária do Estado e nela con~erva- c€dida a ordem, para fazê-lo cessar 
ra o Reg. de Imóveis de Ctcvpl~ndia imt'diatamente. 
com um só Ofício a Assembléia Es- O ressarcimento dos preluizos pa
tad~nl alterando a propost\1, com a : trimoniais é reclamado por ação pró
Lei 315, de 19 dei deze!nbro de 1949 ! pria dirigida contra o Est:ct j cJ 

Dal, o p:·esente recurso extraordi- art. 334 nY lV, criou o 2.0 ..)fícw. sen - P or tais ftmdamentos dP.sp<·ez:> a 
nário, por p:·ate d{)S autores, com do para êle nomeado ·Jito Dt:iviano preliminar. 
pretend1do fundamento na letra a do Teixeira dos Santos. Foi 3lt>gada <u!- . -
permissiv0 ccm.<titucional. alel?'ando-s~ neraçüo do art. 124 n.o I da Cons- N:o conl:eç? do . recurso. · ~ . 
violaçã{) dos arts. 1.0 , 13 e 17 da le1 tituinão Federal· 1. ) O 01a r econ.ent~ Oravran::l Tei-
do inquilinat-o . '" · xe;ra. dos Santos Já 1mpecrar.1 man-

• • .. 
0 

• n , • _ A segurança foi concedid;'l pelo , dado de segurança con~ra o ato do 
Fiar o recu.,o :nrazo ... do e oon.Ial' Tribunal que declarou inconsti1ucJO· J Governador que dera cumprimento 

razoado, e a fl.<. 10'0 foi ouvrdo 0.IJ?u- \nal a lei tendo 0 Governador embar- 1à decisão recorrida tendo sido inde
tor Pr?curadD!" G_eral ela ~epubll ca. gado foram o< "nlbar~os despnza - 1ferido o pedido no's t<'TmLF uo acór
~ueu;.'f~n::>u peJ.9 na·o conhec1mento do dos. otavian o ~Sa;tos, nomeado p::m .. \ díin por certidão a f~ . 62. 
1 
ec - · \exercer interinamente o 2.0 Of!do. : Dêsse a cordão, p ,,!'tanlfl · é . que ca-
lt o relr.tório-L \veio com r ecurso cxtracrdinário, com0 ,beria ou cabe recurso ord:nárb; 
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· · . pleitei.a.m e se colo cujo nascimento ocorreu antes tência de direito pessoal ou 11~ ca~o \ re-1 mhecldos, . c~ foram, pelo d'e-' 
ahum dJCett.o ao Q.lle · • ·t d 1· · d glstt· c1·v·1t na Ita'lia que de sociedade de fato r V<.dor c?uenusta, zepresentant eles ~~ t . e.wem ta,l siireito llitAna prucn o. a et o re o · · , d 

1
· ·d . .i 

• 1V • • "- art 178 § li" v e 1 1{) é de 18S6 a certidão foi extra ida d'os Não conheço de am\Jos os recur..,-,)S. h as J:qUl as e cenas. • 
I:IOS têrmos ......, .. · i · • ' livros dá "Chiesa cattedrale di . Mas o . que a embar~ad~ procurou 
Jl..o VIII, do Cod_Igo .C: vil . . be Ad ·ia" com o visto do "officiale ~tll1!1!.;;;· . DECISÃO ~ ·-~~{ r,., l'~r iot o saldo constgHado no 
· QUia.ntoo 

810 
pllmewo rc;cun_~- _m dei~ Stato Civile" cu'a firma foi · · · · · · ex1~ra~o de conta corremc, na quan-

dec-idilu, a IW.Ss-o ~-~~ef V doA~~·~. ai. ~~2 "le:alizada" pelo pretdr da Adria, Como consta da ata, a deci~ão foi Lia de C; r$ .l.J. 1!26-00, ~oma q~e (,tm corn~~ •. pots. o P - to . l ado que por sua vez, teve sua fu·ma le- . te· Não t maram conheGi- a?-ta. de maiço de 19o le nao está 
d.o Cocugo Civil, nao pode &er a?_ tc . r' ad n "Ministerio di Grazia e a segwn . o ", . . . - a.:>smaaa, nelu, por qualquer mooo. 
M>.m.~ preten<lem os autores. f.'...-.•e at- ga tzt. ~ .. o men.to de ambos os r ,cursso, de>c~sao re·couhcc da pelo deveo.or ""'........, . - x1 0 Gms tzta . ui · e • · 
tigo ~ve ser entendido de a.cor 0 c m o valor probante ele tal certidão, u? mm • Logo, e de ver que t..ma conta cor-
os a.rt.s .. 510 e 511 do mesmo S>?<l1go, desde que se trate de nascimento an-

0 
rentt_ de&;a natureza, orgau1zacta à 

como diSse, em parece.r, 
0 em~u~ e terior a 1866, é plenamente reconhe- N. r·evella rio deveúor, que a não conte-

saudoso profe.s80r Alfredo ~et nat ~es cido . pela própria lei italiana sôbre a nu nem rec?nheceu. na o pode ser 
("Rev. de Dtr. ", v?L 88, pag · 49uJ • registro civil. Nem é exato que se cousHiera.da tttu.o de dlV1da nqutda e 
verbis: O nosso Codtgo Ctvtl segmu faz necessária a prova de Jegitimi- certa, para funaamemar· uma cob!·au-
as nn1·mas do dhl·etto mode1·no, repu- clade da filiação, mediante certidão ça por via ex<ocutiva. 
tan.du o possuidor da hHan_ç__a que a de casamento dos pa;s. Por êste motivo, e adotados ainda 
tem de restituir em oonseq'!enc"'" da Somente no caso 1~ ser contes tada . . como razoes de decidir, toao~ os 1un~ 
execução da sen cença em açao . d" pe- a legitimidade da filiação, constgn a- Relator: O S enhor 1\ llll clamentos do voto divergente : 
tiçã.o de hera.nça. a<J mo P CJ<S:S~tdor de da _no :·egistro de _:1ascim.ento. ou de bo Nonato. . . . Acoroa o TribunHJ ae Justiça da 
boa jé. e portan to, com d11e1to aos mdtcaçao de pa1 'ftverso e q•;e se faz Reconente: Cta. Paulista de S z- Paratba, em reunião plena e ptlr malo
fnttos Der'cebtdos, anteriorment~ a /.- mistér a \}rodução tia cert idãiJ d(! re- gur os. rh dô vo.cs, dar pruvunemo aos em
taçâo da dita ação C?~ di-:>po~m os gls tro do mat ricr.ônic ~os pais como Recorridos: ~Ort!·e FL::tr.d.Jco Elihi- bargoo. para, reformar.do 

0 
acórdu o 

arts . 510 e 511 do Código CJ\II · . se. depreende .to ensmall' entn dos m as e sua rnuh1:!r. unb::ue..-~o •c, em coa~ z.quén<:.~a s. 
Aliás. 0 a.córdão nã o negou o pnn. propno~ au í:<Jres ctt~dos pela re , em sentença p~r êle oonfirmao.a, juÍgar 

cipi.o ccn ;ido Il<J art . 1.692, do ref:- comentáno a l~i 1t a 1ana. . . _ ACÓRDíi.o Im proceden te a ação, ticando, porwt, 
rido Código, conforme. se vêo de _fo- . Fl~~lmente .. e ce··t o 9ue ~ acc;_t da~ . • r€ .>salvacto ~o credor 

0 
direi to de pro-

lhas 197, ma s apltcotH> ~ endo em VISt a t ecoi ndo e~tta .em dtsstdlO , ~~m " \~8 Vis tos. relatados e discut tdos est: s mover a coorança peia via ord;nãna. 
os elementos infoo·ma t1vos do pro- tos de ?utt cs ~nbunaiS. l.:tC ~li.:. lv~ <L~ autos . de r-ecu.-~J e;,. or aord iuàrio n." .. Ctl.5•as pela emba rgada . que não es
cesso . 

Quan to w recurso da Ordem d~s 
D()minicanos, o acótdã.o demonstrou 
exaustiva e brilhante mente que "' pro
va de pa1-entesco fei ta pelos autores é 
p1eniss ima e o imóvel ObJet o desla 
ação perte.ncente a-os r ecorridos BóS
ooto e outras como legatários colate
t•ais de Alexand·re P-Oss-olo. faee j evi
dente nulidade do legado a C!1ndôm:no. 
:feita por D. Thereza Boscolo . 

Essa dt'Cisão, como é curíal, não en
s·eja o apêl.o extraor dinário, ;:-om.o não 
o enseja <a in terpretaçw da cláusula 
testamentária. não ocorrendo, por ou
tro !.a.do, no c-aso, a alegada p:-es:·ri
ção, oom-o bem demonstrou tg'laimen
te o V. Acórdão recorrid(). 

Opinamos em OC>nseqüêncla, pelo 
não ccnhedmenw dos rerUt'SOs. ou, 
se conhecidi(}S, peLo seu n ão pt'Jvi
m-ento" . 

E' o relatórkl . 

VMO PRELI'MIHA!l: 

te Supt emo Tubunal qu anr.? dtz qu ~ 21.63.5, reccrren.e Cia . .:.•:.u!i&ta ae •a SUj :Ctto ao p agamento de honora
embora reconhecJda. a soc . c:ct~~e d: Seguros e recoiT>d~ Jorge Francb- r~ os ele advc,gado, dada a inexistên
!~tgose~~~ ~~~~::r~~~H~O: g~Ins n~r e!l;~- co Elihimas e . sua muiher. c1~ d~ qu:J !que:· das hipó ~e": es pi"ev13. 
vel adquirido pelo tra'Jalho df' .. tmb''s ~corda 0 ~UP• emo 'lnbun~l . Fe- ~~ n~~~ a~;s .. ~3 e G4 c! o Códig·o de 
não é co-proprie~a de entre êles m~s de: al, segunaa t~una, ll1kolaJ:lU..:l • Ou~~.~·?., 0.~11 ,:._, . 
do domínio exclustvo daqueles em CUJ0 ue~te o relatono r-etro e na como, - . :'\. ,Ja. -e ~enut~.;.a 111o ~e curvou ao 
n-ome foi mscri to 110 registro imobi- n!tdade das_ no tas , t: q u.I gr"1JC~s p_r'>- ~~:.gawen to, e veto. com 0 presente 
Hário restan d-o ao outro ~penas um c,dentes, nao ccnn,cçr do 1ecwso. , ~~cmsa ex,raordmarw, com funda-
direitO pPssoal ou de crédito . Custa3 na forma àa U:i. :n: nto ua letra "a". o acórdão, 110 Em caso idêntico, ·a.J;sim cJecidiu a . Rfo, 23 de jUnho de l!l<J3, - Oro-

1 

entender do requerenze, caminhou do 
egrégia 2a Turma dêstf" Tribunal, snnoo Nonacu. pr.:!s:d ~nte e relawr. lad'? opost.o ao do art. 121 do Código 
apoiaado o voto do Sr. Minls~ro Oro- I Ctvd. 
zimbo Nonato: _ RELA:róRru O reco-rrido contra arr 

00 
f 

Quant o . ao_ art . 530, 11.• I .. n~o. t;te- 85. stEtentandJ u 
0 

~-z· ~· a ls. 
gou o acordao ser modo ongm::tnos o Sr. Min~stro Orosimbo Nowzco lei se <tJtl'lta va :; e d . u~er,lt.o da 
de aquisição da propriedade imóvel (Relator) - Traca-se de recurso ex.- j :JtJ.<l. :xrv do Cód 'o d~P~ .. 0 no art. 
a transcrição de título de transle- traordinário sõbre ar(>rdão proft·rido . vil. · ;g-u ' F' ocesso 01-
rência no r-egistro do imóvel. pelo dout() Tribu11a1 da Paraíba, que ' 

Ap-enas considerou que o de cujus se encontra a fôl!1a,; 75 dos autos e o .. ilustre Procurador-Geral da R e-
adquiriu o.s imóveis para a sociedade é d.o teor segumte : pub,Ica, a fls. 94, di;:.;~:, o;ülan.<io L:Jelo 
de fato que formou com F'.elícia Mar- "Vist.os, reta ta<.tcs e discutidos ês- nâl} oorthectmento do recurso: 
tini. e a jurisprudência; e~ tais casos tes auto~ de emba1 gos iniring~n·;.es C.•.) "A Comp.anhia Pauli.:ta de 8eJrur 

. ou em casos sem.elhaV'ets. ass1m o jU!gaao. •na ap21açao c1ve1 n. 2.245, propo C>Jntr· Re . .., .. . <1 . o os 
tem admitido, para .evitar ini<!Uidades da comarca da Capit al. nos qua~s ' ex.ecuttva C<~m 0 fun~~r.t ot unta ação 
de enriquecimentos sem causa. são embargantes Jorg e FranclSco Ell- ~ 293 no XCV .<i Cóclmen ° no art. 

De resto, ~- presunção que o artigo himas e sua mulher, cendo embarga- Civ'u ~ CQrnerc?al : 1.6? ~e PrL~Cesso 
Ao determ.inar Ql;l~ os. frutos rrce= citado estab~lece, é vendve!. e legis da a Companhia Pauli~la de S~guros. : Sil ~ do de c~ntd c~ 

1
?a1t tecebe!· um 

t.ido.s_ oo im_ove! retVm~~~ando ~e~c tann~m . ~ não constitL~i obstáculo !n- Com fun~a:mento no ar::. 2H~ •. n.0 1 . .. _ r e~ e. 
te sao d~v!<l'?S a patt!~ ~a ~ {ri- venctvel a dem'Onstruçao da oconen- XIV, do CodJ.go_de f'r oces,o Ctvll, u . C: V ne,_a"d o_ acordao recorri<lG. de 
inictal, na o vwlou o ~cordao . 1

.eoo cia da scciedade de fa to e seria tor- I Com~:anhta PaUliSta de Seguros, ora 
1 

fi::· ~ -7G, JUc;5l :> OJ ~! ~P- O<:eden:oe a 
do o art. L692 do C.õdlgo Ctll, ma.<; ticeiro deixar da reconhecer que " os 1 embarg·act.a. prop ôs contra Jorge · a<;a:J P .:r C .:Jn~idt>ra r que .a conta coc
interpret-cu -o, rawave!~\en e. ef' b:ons resul t.ant:es .do esfôrço comum Franci.sco Elihimas e mulher urna J 1·ente apr-esen Gada · não podena ,;.>_r 
combin~,ão com .o ~rt . 0~· si?~e~ sãiJ bens comuns". Adiro. integral- a<;ão executiva para cobrar a impor- J conszcterada ti~u :o de aí vida líqui<lú e 
G qual o possutdor de . a e fru mente a ê.ste critério de decisão. tància de trel.e mil e oitocentos ~ ce~tC> para fundrrcn~ntar uma ac;i<t 
direito. enquanto ela dlll ar, aOtS - ' vinte e cinco cruz~:iros . . ... . . . . ...... j açao en:ecu-'iva, de vt:z que nã e't 
tos percebidos", - regra que nadta A mulher ou concubina dêsde que (Cr$ 13 . 825 001 saldo de uma cont a 1 va reconll e:zct a Pe'o a·e"'d .0 te" da-·at'vel com o nrrr.e1 ·O h ·d · d d d f - ' · • · • - ot n () tem de mcomp l _ .... d d recon ect a a socte a -e e ato, nao corrente que disse estar devidamente · srcto o:·c'?nizada à sua rev, 1;a 
do ref.erido art .. l.ô92. nao P0 e.n ~ fiem a!}enas um direito pes&Oal ou de reconheci-da.. j ~ • -- · 
êste ser . e~tendtdo como gar~u~ld~! crédi to; é co-propr~e~ária. pouco lm- o. !Jedido foi julgado procedent-e. j d/~cssatv~~: aquele Veneran::lo a:~ól'
de . um dtr~tto a,bsoiuto. subversiVfé portan-do a transcnçao dos bens em tendo a sentença sido confirmada por I ao 0 _du ,.z '0 de credor .. d? f}romover 
pro;:ma tu~ei'a <13; posse ~e boa e.c~r- nome exclusivo do amante ou ma- acót·dão da Primeira Câmara, datado I a co-b~_ança Pl>r Via <Jr:lmat·ía. 

Incensuravel. e, ta~lbem. 0 
· · rido. de 6 de maio do corrente ano e pro- j At?Ot·.ida a Venl'randa dec:são re-

dão ao repelir e. argUld« prel!mmar . ., ' corncta na prova dos autos d~ 
d .· "o da vez que 03 autores M~ o l'eJ'eitada nom~ reJ"eito a tese rendo contla o voto do Exmo. De- a ]' • >- . • -'lC3be, 

e prescllça . ~ ,. . · ""' · ~ " • ba ·a d Flodoa ·d d 8 -1 · a j • -·o ver. o z-ecur-o mre··uost n Ih · tte "'ram a~s invffit lí•·tos_ dcs do a-o'rdão recorrt'do e•n contraste Sf'm t,a or 1 0 a 1 Vetr · 7r com an.~ · 
11 

· ' · o a · 
a etQS q ' " v •• • J " ' • A ess· a t < • t- ll "~1 'J na a, rrea a do pr-"cet'to es!)Ólio.s de Alexandre e Tereza Bos- com a da sent-ença de primeira ins- e _ res 0 opu: o am, e~ ao .. os . ccmstitu~•ona.l . ' 

1 n- necessitav~~,m, sequer. de tància não ob3tant.e tê-la inicla!- ex_ecutado, - apelan,es en;thaigos m- ~ . ~~ular~ reivindicatória com a aç:;-o mente' mantido 0 acórdão. por estar frmgen.tes, recurso por Vla d~ qual . Ov mamos. a~im, nela não oonhe-
d-e nulidade ct3.s sentenc~s de. adíud! · certa (tirante a extensão 110 tempo, pretenaen~ a reforma do JUlga~o r;_e- ~ cimento do n.cur.so·•.' 
caç!W proferida.> nos dtt-os mventa- do direito aos fruto.5 percebidos). i> la prevale~cl~o dos mottvos expos.os E' o relatório 
rios. que se apres-enta é o seguinte: no voto diveioente. ·• . 

I<>ualmente não mereee reparo o . t . . d Reexaminada, pois, a espécie, fôrç-a 
acó~d~o l)Or t·er atribuído decisivo _va- ~ I_e~ a~ele~unenta da sen:_:nça ~ é convir q~e. a solw:ão da causa. se- .. 
lor probante aos documentos extbtdos pnmeua J.r.stancna, qu.e JUloou de gundo o dtretto e a prova documen. 0 Sr. Mm~gtrq Orosimbn No,ato 

V-OTO Pllf:LIMi:lfAit 

las 9Utores em d'!>-n-onstra~ão de mostrad@, et~ face das_ prov.?::! <JU>e tal _existence nos auto~. se encontra. !H.e?atGI I - Tem razão .. ~t>m dú•rda, ~a qualidacl.e de irmão e sobrinhos, a Tereza B~coio. nfn tnventa~ 10h d-e efetivamente. no voto di~cre}lante. 0 emmc.!lte Senhor Procuradot-· Geral 
resoectiva.mente, de Alexandre Bós- Alexandr-e ~~0• oram_ aqum oa- que jul.g'ou tmprocedentc a ação. da Rzpuhllca. 

I . 1 dQs bens <!Ue até ultrapas_;,anam sua A exequent.e or~ embar"ada t'ns-
1 

-co o . . . _ . · · " ,.., , ' caso n . , -
Trata-se de certi(icD.ti, form~li~a .. ,-cota de socta: to~~ os móvets e se - truiu a inicial ~a at;ão cnm dois ba .. 

1 
rM. ao compor.a o ap<!ln extre-~ 

d011 e autenticados segundo o dtre1t.o 1 moven~<!s. uma. oft_c~na de . se;ralhet~o lancetes da rece1ta e dPspesas. e mais 
italiano e. de aoordo com es~. p!e-j' e. o _u...~fruto vttaltcw do tmovel ret- um extrato de cor.: a corrente. ~ses O tribuna! paraibano entendeu que 
111m.en~ aptos "ad accertar~ 1! falto vmdtcado (de .que e1a ~ozou durante balancetes. que se referf'rn ao mês de a !'<'C.Jrren !;e não Pudra se servir da 
enuncia to fino a querela di ~also": 5 ano:s ) · julho de 1947, ~gistram . saLd-o a seu açao !'"??!liiva nos têrr.:os do referido 

Sd.a docu~len~s. ''caracten~ant~ Quer adc<ada a tese do acórdão I favor. um na tmpnrtãn::~a de . . . . . . 9ft . 29!1, xrv, do Código do Processo 
dall'~P:sere n!aac;att da., ~un~o:m:~ j (que, aliá-s. reconhec-eu !leria T-ereza c!:$ 29.825 OI! e_ outro na de ·- ~.: .. . . Ct~'il. 
p~bllct. in base. a ctocum:nti dl uffl I recebid•a valores sup-eriores ao seu C.$ 5 028.40. P~ tan<lo ambos asma. I n hioót~se não a e.· . 
c1o, pm· determt!Jato SOO{)I. com~. por I crédito) quer a adotada pela s<>ntenca dos pelo de~edor . 0 que não ocorreu do art · qSB YI . c b !La. na prev1fio 
exemnl<>, os destmaàos "a J>revate che 1 . ' . . - . · cum 0 menctonado .extrato · u. • ~ V de Códrgo de Pra-e intervenuto u.n atto (!Uahmque dt>ll-o de, pnmerra. mstãnCi_!i· .0 resul_t~do · ce.o..so Crv1l, po-r auseaci

9 
df' reeonhe-

4ltata civ.ile (na:ocita matrimonio.l s;;ra o _mesu1o; procedene1:1. da re1vm- P~·etende~e a embaJ·gada receber rtmen.t_o da parcela cobrada por ria 
morte. et,c.;, e a d'ntcstrare to J>t.ato I dl~atóna . . • 9ua.quer ~esses s~l~os ou ambos ~o~- (Xerui!VIl. 
di faml~lú.l." (Spallanzini, in "Nuovo! Perde, ~m: rele~o, dentro ,rns au- J~nta~ence. e duv!-<b alguma extBtl- Asst~. não cabia 0 recurso de que 
Dig'e6to rtatiaua" vem. "certifica- 1 too da re<VIUdlCatóna. o argu,d.g dts- n~ sobre o seu dtret to de cobrá-los se ~ervm a !Jartf' nncida. 
tl';). Quanto ao autor VHtorJ.o B61-tsidi9 jurisprudencial em t;)I.·GO ~ e&:la- P'Dt meio de ação executiva. E' que, . Não 00.'1h~ço oo aoêlo e.x:tramQ,., 
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çar novo prommcíamcnto do direito 
,em tese. 

A não se admitir essa concei~ua
ção, muitas vêzes terá o Tribunal di
vergido acêrca da aplicação do di
rei to processual e nem por isso será 
atingido o escopo do recurso de vis
ta, que atenci'e, preliminarme::1te, a 
unificação do asseu to jurisprudenciíll, 
em tod os os Tribunais do. País, ce-
dendo-se, ao contrário, a uma inter
pr:~acão restrita. inamcldável ao fim 
da lei, à sua ra7iio social eminente
mente cli~s:pador::t dos males advin
dos de um des:sual tratamento em 
face da lei. ' 

Acompanho, com êsse pensar. o 
voto do emin~mte Sr. Mi:1istro Re
lator. 

VOTO 

O Sr. · Mini.~tro Barros Barreto -
Estou de inteirn arôrdo com o voto 
do e..'!lincnte Mini tro Relator. 

DECISÃO 

'(Apenso ao n.ç 299f DIARIO DA JUST!Ç~ 

REQURSO EXTRAORDINARIO 
N' 20.494 - PERNAMBUCO 

Indenização d 
d propriedade pn 
lação amotinada; 
te - Responsab· a 
Fazenda Públic di 
plena, irretor 
foram. adotCI s ejici 
das ele 1·epressão - ,·escrição; 
questão snperada - Ne -se pro
vimento ao recurso extraordind.
rio. 

Relator: O 
Barreto. 

Recorrente: 
Recorridos: 

& Cia. 

Sr. Ministro 

Estado de Pernambuco. 
J. Pessôa de Queiroz 

ACÓRDÃO 

Vist·:)S relatados e discm1aos estes 
d.Utos de rPcurso extraordinário ml
mero 20.494 sendo recorrente o Es
tado de P?rnambnco e recorridos J. 
Pessôa _de Queiroz & Cocmpanhla: • 

sistindo na prescrição da ação anula
tória. 

Do recurso, que tomou o n• 17.682 
não conheceu, preliminarmente, por 
incabh·el, o Egrégio Suprem:) Tribu
nal Federal, pela sua douta 1• Turma 
em acórdf.o unânime de 28 de malo 
último, de que roi relator o eminen
te ll.iinist 10 Luiz Gallottl. 

Rescindida a desistência, requereu 
a recorrida, então autora-apelada, o 
prosseguimento da ação de inaen!za
ção. em segm;da instância, restitui
das· as partes a>J estado em que an
tes se achavam <ns. 398 2• volume). 

Deferido o pedido, dêu-se vista dos 
auto~ à Procuradoria Geral do Es
tado para dizer sõbre a apelação, -
situação em que o feito se encontra
va, em 7 de junho de 1940, quando 
sobreveio a desistência, posteriormen
te rescindidc\, 

.- Dezembro de 1957 

Regulannente processada, por via: 
de conseqüência ,a apelação, apare
ceu o aresto de fls. 445. f:ste, rejei
tando a preliminar de prescrição da 
ação. manteve no mérito, a sentença, 
proferida a fls. 349v, que havia aco
lhido a postulação e condenado o 
réu a pa:!ar aos autores todos os pre
juizos soflidos e decorrentes do mo
vimento revolucionário cm1forme. afi
nal, se liquidasse na execução, inclu
sive jmos moratórios e honorários ad
vocatfcios. 

Não há como levar em linha <le 
conta a argüição de prescrição, feita 
pelo recorrente, questão superada e, 
agora. de manifesta impertinência, 
em face do mencionado julgamento 
da ação anulatória da desistência •. 
Daí, carecer ele qualquer fundamento 
a pretensa contrariedade do Decreto 
n• 20.010, de 6 de janeiro de 1932, e 
do Decreto-lei n• 4.597, de 19 de 
agõsto de 1942. 

Invoc8ndc decisões da Egrégi.á 

Como r.rmsta da ata a decisão fel 
a se~uini": - Conheceffim e de1~m Acórdam os Ministro do Supremo 
provimfnta. conh·'t o voto do Sr. Mt- Tribunal Federal, em 1• Turma, co
nistro NPlson Hungria, proferido a nhecer do recnrso e negar-lhe proví-
16 elo corrente. m-:>nto, por unânimidade de votos. 

O ven. acórd1\o recorrido. em pro
nunciamento unânime, rejeitou a prt'
liminar de perscrição suscitada pelo 
Ministério Público e confirmou, no 
mérito, a sentença de primeira Ins
tância <fls. 349. 1• vol.), julgando 
procedente a açã-J, para condenar o 
réu ora recorrente, a compôr os pre-. 
juizo~ sofridos pela autora em con
seqüência de movimento multitudlná
rio ,ante a indüerença. das autorida
des policials, que, consoante a farta 
prova produzida, teriam mesmo au
to~·izado o saqne da propriedade d:;~ 
recorrida. que se prolongou durante 
alguns dias, sem que o Govêrno do 
Estado que ftmcionava regularmen
te, empregasse os meios ao seu al
cance para evitá-lo. 

Côrte Suprema. sustentou a justiça 
local a obrigação de o Estado inde
nizar os danos causados a particula
res pela multidão; desenvolveu con
siderações a respeito e salientou que, 
embora funcionando regularmente o 
Govêrno. deixaram de ser emprega
dos pelo poder público os meios ao 
seu alcance, para evitar as depreda
ções e o saque à propriedade dos 
ora recorridos. 

Au~entes. por motivo justificado. o 
Sr . Ministro N·el~on Hu:Jgria, e por 
lice>n-ça, nara tr"hment0 de sAúde, 
o Sr. Ministro Mario Guimarães. 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

O Sr. Ministro Nelson Hungria 
Sr .. Pres'clêntP quando foi do pr!
meJro JUlgamento do Recurso F.xL!'a
ordinário n° 20.336, em 16 de n.l:>ril 
corrente. a::J proferir voto laborei 
num e'IUÍVOCO num "JapSUS mentiS", 

Estava entranhnd"tme:1te conven
cido de que o acó"clão recorrido 
sustent:ara t~se que coincidia com 
meu ponto de vista. Para essa con
Vicção cr111correu. aliás, o ao:ute cme 
me foi clad::J n-ela e'11inente. M!nirh·o 
Relator Luiz G:tl!rtti: ouando e>u in. 
vocava . Pm favor d't ·"!linha tese a 
jurisl')rl'cl'nrla d'll11innnte. respondeu 
S . .@v." 0" 0 :nii.o hov'a tal f> oue a 
matéria ainda era mu'to co::1trorer
tida. 

Out.ros ar:>.rtes se seJTuiram e, ao 
chegar l.l C'1PnJu~ão do meu \'Oto 
convicto de nue o acórdão adotar~ 
pont.o de v!!'+'\ id'êntico ao me>u ne
guei nrovimento ao recurso. Só· pos
terJ~rm ont.o. em face da~< pró;n·ias 
razoes Ol'e reroh; nor pa:·te do ac1vo -

"'J gado. é r110 Prifi.~l'P\ meu eno·t.:JO , 
... é que m~> r'P.L C'lTJt.n de que o acórdãc 

~r'IDtnra "i~~" r"th~r;!,.·a à minh'l. As
s ih a conrlpo" o d'l meu voto. ne
!l'a.ndo nro,.;!11""+o 80 recurso ficou 
COJnDleh"Y~f'J'~f' f'!Yl d 00f1('Ô~d0 COm OS 
arr:t'm<?r.t:Js que e:· e:-~rli. 

D2se'::. pois. declar~r que. se es
tiveooe nr--s:'rta à o.~~.<>ão ~>nterior do 
dia ?f\ oe flr'·il Pm o11e c0nt.inuou e 
tPrllliJ1~'.1 o .iul,.~n;ent~ elo feito te
ria ro~ifir8 ri'l men voto, nroferido no 
dia 16 ,.. flCOrt1fJ:1"h:>n~ o prrnuncirl
Menh rlo eP1in~nte 1'1''1'~t~·o R::lntor 
r.0 S"ntido de c·u provimento ao re~ 
curs:>. 

De :·r~to. ~>ota •·rtifir~d.o do meu 
voto em nq-la a,."r~rb ·o resultado 
do iul~'lmc:Jt·'l r1o feit-o: al}enas o re
cu_r!'a terü• ~:dn tlt''lV;~1o ·por nnani
rmdade Pm V07 rle o Se!!' por maioria 
contra o meu v::>tr . ' 

Drsejn que a presente dechração 
conste das autos. 

DECISÃO 

Como C<"·nsta da ata. d'epois da re
tificação do vor I :lo Ex mo. Sr. Mi~ 
nistro Nc•scn I<. rngria. a decisiio foi 
a seo:ninte: - Conheceram e deram 
provimento, unanimemente. 

Ausente, por licença para trata
m~mt<> cl.P S'111 de o Exmo. Sr. MI
nistro Mario Guimarãe.!. 

O relatório do feito e as razões de 
decidir constam das notas dactilográ
fíc~.s 11ue prrcedem. 

Cmtas na fórma da lei. 
Rio outnbro 15 de 1953. - Barros 

Barreto, Presidente e Relator. 

RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Barros Barreto -
Do acórdão junto a fls. 445-449v e;n 
que. à unânimidade de vot>Js, o Tri
bunal de Justiça de Pernambuco con
firmou, por seus jurídicos fundamen
tos. a sent.enc:a da L'lferior instância 
cJ:mdo pela procf'dência da ação or
dinária de indenização, proposta 
conf ra o F.~ ta do de Pernambuco, por 
J . Pessi\a de Queiroz & Comp .. rela
tivamente a danos causados pela po
pulação amotinada - a parte ven
cida socorreu -se, simultâneamente. do 
remédio extraordinário e do recurso 
de revista .Dêste não se tom-Ju co
nhecimento <fls . 461), processando-se 
aquele que buscará amparo na Cons~ 
titnição Federal. art. 101, n• UI, le
tra~ al e dl. ut petição a fls. 451, 
quE' passo a ler: (lêl 

Os contendores apresentaram ra
zões e contra-razões (fls. 463 e 489). 

No prazo Jpp;al. subiram os autos 
no Surremo Tribunal Fecleral onde 
exaron o seguinte parecer o eminente 
Dr. Procurador Geral da República: 

Em assim decidido, o ven. acórdão 
de fls. 445-9 não contrariou os dispo• 
sitivos legais invocados pelo recor
rente. nem divergiu das decisões In
dicadas na petição de fls. 451-~. re
IBtivamente à inteligência nos artigos 
15, 159 e 1.523 do Código Civil, antes 
se limitou a aplicar a lei. em funç!i::> 
da prova concernente à matéria de 
fato. que não pode ser reexaminada 
em a pé lo extraordinário. 

Aliás. a prescrição argüida ~ de 
todo impertinente, uma vez que se 
dirige contra a ação anulatória da 
desistência, na qual a rejeitou a Jus
tiça local, em decisão que adquiriu 
trânsito em julgado. nã>J tendo o 
Egrégio Supremo Tribunal conhecido 
por incabível, como se disse. do re
curso extraordinário n• 17.682. em 
que se pretendeu trazer a matéria au 
seu reexame. 

Não houve ofensa aos arts. 196 e 
206 do Códigü de P rocesso Civil, pols, 
anulada a desistência, teve prossegui
mento a ação de indenização. em se
gunda instância. dando-se vista dos 
autos ao Dr. Procurador Geral do 

Reiteradamente e na conformidade 
dos acórd~,os trazidos à colação, te
nho votado que o Estado não póde 
ser compelido a ressarcir danos cau
sados à propriedade privada, durante 
rebelião ou motins populares, nos 
têrmos dos arts. 15, 159 e 1. 523 do 
Código Civil. A responsabilidade ci
vil da Fazenda Pública depende de 
prova plena irreb:)rquível, de que1 
estando ao alcance das autoridades 
constituídas Oü dos seus agentes im
pedir os assaltos e depredações não 
foram, para êsse efeito, adotadas 
medidas de repressão eficientes. 

Conheço, pois, do recurso, a fim: 
de guardar C:)erência com pronun
ciamentos a11teriores. De meritis, 
como, no caso em tela, a prova emer
gente dos autos mostra a inércia ou 
falta de diligência do Govêrno d:> 
Estado, para restabelecimento da 
ordem e conter os demandes da massa. 
popular encolerizada. 

VOTO 

O Sr. Ministro Afrânio ,tntônio da 
Costa: Sr. Presidente, ccnbeç0 do re
curso pela letra d e no mérito estou 
de acôrdo com V. Ex.a, porque, Il3al
mente, está demonstrada u. responsa
bilidade do Estado. 

"0 recurso foi manifestado. opor- Eotado, que. em seu parecer de fls. 
tunamente, ~ob invoração das allneas 436-40, argüiu a preliminar de pres- Pelo mecanismo administrativo to
a e d do preceito constitucional. ale- crição e impugnou o direito postulado dos contribuem para que seja Jossí
gand•:) o recorrente que, sôbre haver pela autora apelada. vel entre os cidadãos manter a pro
vulnemr:o os arts. 5• e 9• do Decretn Tendo-o pois, por incabível, opino, priedade e uma boa harmonia. Ora, 
n• 20.910 de 6 de janeiro de 1932. e preliminarmente. pelo não conheci- no caso dê.sses movimentos multitu
os arts. 196 e 206 do CódJgo de Pro- mento do recurso. dinárics, com destruição da proprie
cesso Civil o ven. acórdão recorrido Distrit<> Federal, 25 de junho de dade privada, cabe ao Estado não 
diver~<iu de decisões de outros tribu- 1953. - Oscar Corrêa Pina. Procura- Bó a responsalJilidade por sua repres-
nais do pais, relativamente à Intel!- dor da República." são como )elos danos consequcntes 
r-ência dos arts. 15, 159 e 153 do que não dtv'€111 ~er suportados apenas 
Córligo Civil (fls. 451-3). VOTO pelas vítimas dos atentados, mas, dis-

Trata-se de ação de incle!llzaçll.o. tribuidos pela massa dos cidadãos. 
11ue foi julgada procedente, em prl- o sr. Ministro Barros Barreto (Re- No caso vertente, verificou-se, até, 
meira in~tâncla. por sentença de 11 !ator) _ Uma vez anulada, como fi- como salientou o eminente advogado, 
rle março de 1940 (1• volume, fls. cou. sem possfvel dúvida e com trân- da tribuna, que, em notas oficiais, a 
349) · sito em julgado, a 'desistência da ação polícia do Estado declarava que df3 

Subindo os autos, em apelaQii.o e de indenização, movida por .J. Pes- "tal data em diante•', cessaria a dl.l!
recurso ex-of!icto, ao conhec!mentJ sõa de Queiroz & comp., contra 0 tribuição de fazendas saqueadas a 
do Colendo Tribunal de Justiça, a au- Estado de Pernambuco (vide acór- casa comercial da firma recorrida. 
tora apelada desistiu da ação. - de- dão n-J recurso extraordinário núme- Parece que esta prova é exub-erante 
sietência que foi homologada por ro 17.682, de 28 de maio do corrente para determinar a n:sponsabilidade 
acórd8.o de 9 de setembro de 1940 ano, sendo relator o eminente Minis- do Estado. 
rfJs. 392 e 397). tro Luis Gallotti) restituíram-se as Nego provimento ao recurso. 

Alegando ter assim procedido em partes litigantes ao estado em que VOTO 
conseqüência de coação exercida pelo se encontravam, quando. tendo su- O Sr. Ministro Nelson Hungria: 
Govêrno do Estado, propôs a atual bido os autos oo Tribunal de Per- Sr. Presidente, desde que considerada 
re~orrida uma ação de rescisão, que nambuco, em grau de apelação vo.. provada, em face dos autos, a culpa 
frn julgada procedente nas duas lns- luntána e recurso ex-ofjicio, vieram do Estaclo, isto é, sua omissão, sua 
tânrias tendo sido anulada a desis- os apel~dos vencedores com desistên- negligência, sua desídia, posso dizer 
têncla _de fls. 392. ela da dita ação, o que fôra homolo- mesmo sua inércia oonivente, sua 

Mamfestou então o Estado de Per- gado !Xlr acórdão de fls 397, datado atitude de mera contemplação em face 
nambuco recurso extraordinário, in- 1 de 9 de julho de 1940. · ,dos distúrbios, das depredações pra-



SegL:nda-feira 

SUPREMO TRIBUNAL 
FEDE !1AL 

RECU,,_RSO EXTRAORDI NARIO 
N.0 20.335 - S. P AULO 

(Apenso ao n.o 299) DIÁRIO DA JUSTiÇA 

J .-URISPRUDÊNCIA 
DIARIO DA JUSTIÇA 

Oezom!Jro ó 19G7 3317 

I a.córdE.o.s dâste mesmo Egré;io Tri
!>un al 

O Sr. Mmistro Luóz GaUot ti (H.e
l:?. t ul'! - Aqui, no sur•·Pmo 11'lOU
:1al, achJ que. a n ·.o ~er o se nil.c r 
1\:~r:i..sc':J PA~-~l~er.te L·.n.i.1a~es. tü d<Js 
:.s C::::::·::-!s 1\~!1:~:--l:lO.S ent: ·de·.n· ql..ée ce 

o r ecursa extraordin:írio é ad-\ .· . , nr> a ... -~o ~·· _ o , , c~n-;'d2r~ "t~:c':0o f'n1l". ou("r J·~ra 
missível, mesmo da dcc<são que Ail O XXII - APENSO AO N. "'~9 - S~çunda-fm. a , 30 ~~ dezv;..llh. o d~ 1:1 J. e'2E:J c 3 rc·cu:TJ c'~ nv:Jta Ju:o r 
n t1o põe fim ao pleito. se esta I ::~:·:~ e_fé to à~ r~~ll s.J "X~"àrrdiná-!o, 
r ~G'Ve em deji;dtiVO sem 1UCl?S 1 

* • . . . • :lJ.O S? aC!Uel:l Oe~ ,:11 ~ a O ."l1~!'1l 0 
e.,;., o"_·r··iário un~a àetermi- \ são jmal, nJ sentido em que e:n;Jre- é ou rn_o fzn·.~l. p.1:·a o e!~_~:_o_ de. car-1- ,,:,_ s. :L:::la oue o::~!!::O. ,r r r:'"mp!J ' 

r _uoo ·'-" • - t " .. , d Co ' • d , ... •'e 1''\';-t <• ., ·- · ' "'d ':t>l/':0 ga e~a expressao o 3.!' • oDtJ {) I - · l!len,:) o !et.: .... !o! ... v. c ·'-'a a r.J.- 3JJ~·p a '):'e.~c:lr 2, ~·)b:·e l'iJ1~ :JfF" li -

n-óa 71'{~:;;;1"0 ·o ~orre , no tocan!§ aigo dt ProcesEo. . _ !ci.~i:.J ~~.;2 r~jfita a. ~-e ~~;t:nar a: n~o :~;mr c_~, n•J!iC?:·e et~ De~:la q\te 
ao reêv 1.80 de revzSid que e . Re ... t!mente, p3..~.a o V. Acord:::t'J Se!- 1 Cvtlhevun~11LJ de .. a1 ... ela~ .... J, ent .. J.!"l\.:/) .. ~._.~J. n .. -~ . cr..b~:'· 1_ J recurs1 nrin1 r:_ ... 
-tf ij.l/lf/ieine aU:m;ss•vel em l al rla. de"!Sc o tma! pa;·a o efc.t"l de no m~rrc,mento a:t cat.~a _ . r;o. a de~::::àe> e f~nnl p!ra aqw':les 

\ 
revista a 'knd; aquela que a~~ e~·· >•ll· Svst2nta o Vcn. A ~c;:-a, o recor"l- ~fc:tJ.s. 

~ do o r,1el~·~imento c::r C:lUSà, põe t2J- 'd:J de fls. 55, que t9l dócis:?.'l n'o o S". J,-[i"r:istro Ne1SO?I Hungria -
p ol•t . 0 Sr. Mi:-~istro Luiz Gal- I mo ao IItJ~,o. atsolvend:> ou COlide- e _final. cct:10 o e"{ige o art 653 . •\::! V. "'<.a ;ncsrr..1 o ··2~cJ:'1e"u 

lo';ti·.--' .r· . ln:tndo o :·eu .• , , . , Codtgo d~ :Pr_:Jco:sso ,?·v1!, p·o_r ts!:> ~nte;1ao. ~~e ~ s?!\~'>'J il::~a. a~~-r -
R" n .. ,tes: vc3pasiano Junque.m De n_1a 11fe~~oc en,Ietanto. que "' que_ po~slblLtou ? _1ul.,am.nto a e ap~· t~.h. razoa' ~1. e a.•,l. Ja acL;,Hda ... d -
.' ~:::ou er~ mulher e ou L• cs ~:;:Jress>lo d~oC78ao jm:cl, usada pt"lo laç2.o no ssu me·Jto. onnal a q1:0. 

F!~~:~. ~~o .. João Bas.sit. e 'su:ot mu- légis.ad:>r processual no citad.J ar.. A ncsso ver, decidiu com a~êrto o O Sr: HiniEtro J.u;z G!l'intti m e-
h .~vvlll "· ' ~ko 853, não p.Jde ter o mesmo S€!J. Ven. Acórdão impug:J:tC:'J. como 1e- ht·Jr\ - l'.!: ·ts né:o foi e-ssa que o Tri· 

" 1 · Acén~Ão tido que se empresta às locuçõ"s monslraram os reco:ric}cs com aoun- b:.•rn11 a qw' a ·c0ton 
" decisão definitiva e deeiçáo inter lo- dante citação de doutrina e ju: i~- O Sr. Llinió~ro r:elson H7mrtri[t -

Vistos, relat:?.dos e discu~idcs ês
tes ai.t:}S de r ccw·so extraordinário 
):1.0 2U 336, em que s3.o rec:rrentcs 
iVe.s:)a 'ia no Junqacira FranoJ, sua 
mulh..,.r e oulros e recorridos João 
;B:>.s5i6t e sua mu'her, decide o Bu
pnrno Tribun~l Feder~! em 1.a Tur
p1a, conhoc2r do recuno e ã~r-lhe 
provin:~nto, unênirnemer.te, de acõr
cto cem as ~~·Jt" .S junt::~s. 

D. F. , 23~4-19~3. - Barr~s Ba'~'
eto. P:esid<mte. - Luiz GaZlotti, Re

lato,·. 
RELAtÓRIO 

O Sr. Minist.·o Luiz G~tllotti 
V~~::)G.Slil!.1J Junqt:.fl:ir:t Franco SU:L 
mulher e ce,;-os. co)no at~ehd::>s pe
rantP o Tribunal de Si'\o· Paulo. sus
tentaram a nuL<i:l:le da a:~elqêCc:> in
terposta dt.:rant~ as féri's. 

O Tribun"'l. por m~i · r' a de ,·otDB, 
fOnheceu d::r ape!ação. e, un5.n:me
mente, lhe d·~u pro\·im<·nto. I Da p:·imeira parte do acó~dJ.o em 
flUe hcuve di\"l'g}nria, os vencid·:s 
~-ecorreram p:Jr meio de embarg·os 
dnfringe:Ites. 

Os embar"os faram r~jeitados . 
I nterpuseram então, recurso rie 

revista. ap:ntando a··e:;tos de outra• 
Câmar!'.S do mesmo Tribunal que 
concluiram pP'a nulidade das apela· 
ções int~rp'Jsta n::rs férias e del?.s 
não conhec~ra.-n. 

Os recorr'dos nc;saram a dive:·gên-
cia. 

O Tribunal de São Paulo não co
nheceu da revista. porque a decisão 
recorrida, que re.ieitou a preliminar 
de :1ão se <::onhecer da apelação nito 
é final, qu:ll o exige o art. 8:>3 do 
Cód igo de Processo. E tanto não é 
final que. a seguir, exatamente por 
fôrça des..~a crecisiio, a turma iulga
dora passou a apreciar o mereci
men to da apelação. 
da apelação. 

Foi relatcr o ilustre Desembarga-
dor Teodomiro Dias. 

Houve vários votos vencidos en
tre os quai<; o s~~uinte, fund:nnen· 
tado, do ilustre D~sembargador Bar· 
ro.s Monteiro (fls. 57): 

" Ousei dive!·gir da maioria vence
dora, "repelindo B prell:ninar susrit'1· 
da na assentad'l do .iul;:(amento de 
n ão ser fi:::~al a de::lsJo deconi1b na 
,parte em que repeliu a prelimin'1r dt' 
n ão conhecimento do recurso. 

P ara decidir por aquela forma. 
1 o V. Acó:·diio a decisão recor
em duas partes, considerando-a 
delas final e a outra não. 

Não seri~ final a decisão reco:·~l
da, para efeito de interposição do 
recw·so de revista, na parte em rpe 
r ejeitou a preliminar de não conhe
cimento d'a apelação. Final seria na 
parte em que, exatame::Jte por fôrça 
dessa decis'io, passou a turma julga
dora a apreciar o merecimento da 
apelação. 

Sõbre não ser isento de crítica pro· 
cindir-se a decisão recorrida, 
do-se a cada uma de suas 
efeitos diversos parece-me 

ia, por demais r estrito o 
que faz o julgado de dect -

cutória com fôrça de definitiva. prudência, em ab:mo da tese nêle f\cl1 :J q>H~. ra?.cà,·elmrnh rio se po-
Diz Seal;m. Fagundes, com sua se· ãefendioa. j c e ar·;~21' o "~ntic'" rr~•,··t:> 

gurança de sem:xe, que o uso da- Não pode ser con~'de"a::o· fir.::!, O Sr. Ui7•;çt·~ [.ui: r•·'7"'t~i IRe
quela expressão, nova na ternlin ol:J. para o deito de Pnrni~_o;ibJlid<~de do 1

1

I::rtcrl - S:"l•'do :2~····':> ~c c!o 
gia do proce~so civil br3~'leiro ex- recurso de r2vist:>. a· clC'~is:.;o ot.~:. 1C:'>"c!~o recon·'·h o ~·':rcF 0 reco~r 
nrime a insPficiilncia d2sbs outrn..~ •·eJ:;elmdJ a prehl'ina·· de n .. t1 •:o·· n~o e que ~n:~:odp ,..,~,,., """~is'i~ fi
;t traduzir o intuito da lei, c. por isso nh~cimento ~~ ap-:laç8n o·J :19:''fl>J. "'.~1" só p ·-d'e re1· a q:.te ju';ca 0 r.d! 
me::mo não deve ser confundida co n JUlgou o merzto do recurso inter- n"::>. 
estas, nem delimitado o seu âmbitc ~osto. O Sr. ~-linist•o Ncr·~,~ .JI··n'1ria -
pelo delas. Tem-se, oG:s, de fldmi- Como ensina Po:1tes de Mirar(Ja. S~nh~r P:·esid: nte, r:"::;o prcvim rmt.n 
tir, com o eo::Jsagr:!tdo jur;s1 :1. aue citado pelos reco rridos. o q112 a lei ao recur,<;o. 

V ISTA 

"decbíc final no sentido fm aue a nog1tou foJ de cr~ci~Õ"s Ln<l'J 'j\le 
menciona o ~rt. do c P. Civil é importem em term'nativi.i~de cl.o 
tõda aquela que re~olve el'l dPfin•- iul;;;ad:'._ n2o oo terminativicbd': .bs . 
tivo. termin::rtivamel?-te sf:;·'l m~~s re- ,.,lspcslçoes qt:e. ~ inte;rrrm ro~111 a O Sr. l.l'nó·fri'J R'lv;rn r.!l' r: n.ota _ 
curso, uma d~termm:J.da que~tao de d~quPla que re1eüoa o cl~~f'"lt-·:np·,•o !"ie:~hor Pr:::;iden;e, !'é'Ç:J v·sta dos 
direito. d1 recurso qu2 a motivou l("··.,.,.on!á· aut:Js. 

Não importa que seja terminativa rios ao Códino d~ P"0Cesso Ch·:I. v::Jl. 
do feito, ou que lhe determine o 1 V, fls. 294 e seguint"sl . 
nro~seguimentn" <"Dos Recursos Or· Ter:am ra~ãn cs RPCOJ':·ontc· se ti
êlinários em Matéria Ciril". n. 0 438, veJ;e sido arr1lhid1 :t T''''Jiminar de 
pat;. 432>. n'::> conhecin-:en+o do rf'rtJrEo. c~oo 

De acõrdo com essa orientac?.o em qne, embm''l n'i.::> jl'l"'1l1d'1 o mé
cita o mesmo Seabra Fagundes o rito, a deci<:ão ter'a DC'•tn +"'"mo ao 
Acórdão dêste Trtbun:o~l estampr.ch feito. deé:idir.do definit:vame:;.te a 
na Revista dos Tribunais, vol. 14'J. preliminar. 
pags. 214. c:::~ de s<> decidiu o seguir!· Decidindo, pois. comG c'e:·id'u. •? 

te: "Finnl. no sentido do art. 853 V:en. Acé.rdã0 de fls 5'3 n;;:1 o')n•Ja
c!o C. P. Civil. é a de::is'io oue uõe nou o art. 85~ d'l Códi<>'C1 de P .,.,~·es
fim a detPrminada controvérsia Pode so Civil. não cabEnd,., a!'sim n ro:Pr
não pô;· f'rn ao pleito. mas é final ~o pelo invocado fnnd·n.,en'" àa !e
desde que decida. definitivamente, •ra ~ do preceito con~t'tuPií'r.".l. 
qualquer dns questões nPla a~'it.aclas. Opmamos. por ccm·?e-Pinte. pelo 

DECIS\0 

Como ccnsta da 8h, a d"c'"á<1 fot 
a S"e;u:nte: - Ari'o1:io. •JOr .TJI'd!do de 
vis:'a rio Sr. Min;strn In·e.'"o da Cos
ta. d?.vois c''ls V'Jtos c!rç Srs. Mi"'1>1: -. 
tros Lui.~ Callo:ti ITicht!lrl. r'fln 1tfl 

c"·ndo e d'1.7"lo nrr.:h"'P'Jio e '!l!r /.~on 
Hungria. qz•e coni'lnc·a da recurso e 
Ih e nZtaava prov!7'"·n to 

Deh:cu d~ C:J'll!J .~r2n'r 1~or motivo 
iusHfic:~c'o, o Sr. l'.~b:s~ro ::'.!ario 
Gu.imarúe.s. 

VOTO como por exemnlo. se re7)ele ou :1.~- nã1 conhecime:Jto do prezente re 
mite uma exce"ão") . Na mesma R e- I cu:·".o extraordinário. ~; .• _ . 
vista vol. 189. pag . 896, conbePeu . D1stnto Federal. 2?. elo de?.Pl!'b''O O f}r. Ih .metro Rl~ezro. da Costa _, 
esta · F~:-égia Seção Civil, por ex-1 de 1>133. - Pli>z;" de Freit~• Tm?'(L~- A clausul:l, -. de"13ao fznt{!.,_ empre
p.ressiva rnaioria de votos. de recur- -~os .. ; Pr0CU!'~d?r Geral da RepúbliGa." f5ada pelo,. -~;1shdor .n:J texto .. do art . 
so de revista interposto de d~:;p~chc 1 E o relatono. 853 do C~d."o de P1 ocess_o Cu!, deve 
que absolveu o réu da instânci::t nPio voTo se\ conceituada em sent1d_o peculiar 
não comnarecimento do autor à au- . Embora os recorrentes só tenb~m a mdole do recu:so de reviSta. 
diêno::ia d'e instrução e julgamento. ;nvo_r:::cto. a _alínea a .. a ex'stP.YJria '!"I Por êste remédio jurídico provo~ 'l.-

Na _espécie .. norta::Jto. des?e que [I ~.:SS!d lO )Ul'lSpruder:-;;aJ. ~U!' é. no.~o- I se contra a decisão final na causa, 
maténa relativa ao conhPc1ment" 1'111. 110· está reconhecida ~"le ~s Pl ópuos I o novo pronunciamento d'o direito e.."ll 
apelação constituiu obieto do iui!'r:- recorndos em 5:'a.~ razoes·.. . tese, em face ela diverg~ncia verlfi
rpento como prelimin<J.r do Ponh<'C!- E a meS!J?-a du:rJdn. aue E'. oh1eto da cada com decisão de outra ou oul·ras 
menta d~ mérito. se fl turma i1l1!!:1· ore.~ente d•scu<'~ao. te!'11 s•cl'o sus.:i- turmas ou câmaras isoladas ou ; eu
dora n•Jreciou em defin~tivo tern-·1· ~a da no. Sup•·emo T"Jbunal qu~n;.o nidas do mesmo Tribunal. (vide Jor
native.-nente. s~m mais rerm>o a ~- sabGr ·;~efbe .~ ~cu:·;o e";_tr'lnt:dma- ge America:::Jo - Comentários ao c . 
matérh cte dirPit:J que ela compcr .. 11~, da d_·,lS .. o 0 •" r.ao POP f."'! a'- P. C., vol. 4°., pag. 97). 
t n·o encC1nt,·ei motivos nara n?o nL,t.o. _mas rrocJvp. ~m dPfJmt·vo . . . _ • .. 
r~v~:d ~ar fin~l a referida d~'ci><io -~em _JU[1!S recur.<:11 ordt:Iar;o, uma de- O! a. o _duezto _em tese sobre CUJa 

ru 1 ,e ' ·t · -de molde a 1n,tnri7:n tcrmmada questf.". d~nrgçncJa autor111a o recurso de re-
naoue a pa1 .. e. .. ' · · E t d · d 1 d' v1sta o ov pro " · t d · · t r ~ir~ o do r"'cur•o ele rrv'•t<t . _em pre omma ., <' fn :en •.m•:n- , · n o n_ncJamen o o Tn-
a JZ;s:s n~')tivrs pel~s ou<~is em rc- to afn·mativo de que cabe 0 r!:'cnr- uunal. tanto pod~ 1n1rgir na decisão 
_ ._ · · _ ha , d 1.av'sta " · so. em harmJn:a p"J·hnto ccr:1 o defmJtJVa. fmal. ac:êrca do mérito da 
t~o. c. n c. a c .. · vo' · 1 d D cat'<" c 1,., od d · 'd · V~ "i Tun!'fu<>ira F''8 ncn ~, 11 .o V2ncJc::> ::1 ~se,.,··~"gnelw P1r- • '~"· o "o p e. sem uv1 a, mam -
·o·•!;~~a~e a~~1 t,.'0~ int~rnusE'~am 'recnr- ros. Mo~teiro e a.~ C1!J~n'ií"< ele Mário f_0star .. se n~ mcidente relativo a uma 
•o · e~d··rorc~inório. com ftm.i~""lent.o Gu·m_araes e Od1Zon de Anr!raie. 1_elaçã?. p1oce.~sua_1. de que. tc:>mou 
;· J n"nea v ch art 101 UI da cons- Asstm, conheço do pres('nte recur- conheCimento o Tubunal, prelinunar
tltuÍ~ão · · ' · , so e lhe do!J provimen~-D . na r~ que 0 mente .. a~olhendo-a ou Fe;}eita!ldo-a. 
· Nas razõt>s 03 recorrentes invor?!'Yl 'Colendo Tn~u~al de S·1o P;w!1. afa.s- N~ pmne1ro caso. a de~rsao nao vai 
cls í,l":r.!ões ~n noos(J E'minen+<' w:e-j tada ~ prellm,J:ar c'.'n m:e se hPS~'Hl alemo do ~s~ecto rrel!f!J:nar, to!nan· 
-·~;. Minis•r.J Mário Guimará"ç r.o ,o acóidao _de fls. 56, jul5ue a reviSta do-.s~, P;~\ 1sso ,. defmltwo o JUI!)a-
,:,_u c··:"cll'n~ 2 livro sõbre 0 rrc,:•·•o ·,como ele dueito. mento a~~-m res.nto àquela r ela.ç4o •. 
d·' r.:\·:~ta e do ilustre Pr?f. Odzlon . No S;)gunáo, se a preliminar tJ re-
de Ar.ira:l•?. no come::JtârJO P_ü art. I ' o To pelida, passa-se à apreciação das 
853 do Cócli:ro de Proc<>sso C1vll questões de mérito. 

Os rc~··rrridns ,r.ptr~·arr"ZC":·am d- I O Sr. Min_istro Nelson lfu.ngria - Mas. nem por e<'sa r azão ter-se-á 
1. ~não p Y•tes de• Miranda. Pmto do I Senhor Presidente, data v~ma do re- por não final, e definitiva Ígualmen
A.nwrc:7 c.~,·v~71w Sal'! tos. Br:rqes da I nhur ~tlnJStro ~elak1·, entendo, como t~. a decisão que 0 Tribuna] profe
Rosa, c e Placulo e S1lva e l!1voca•·:-J sempre e!lten d1, em s~ntldo nmplo J nu, antes, acêrca da relaçã~ procea
do a jn:-isnrudência dos nc~sos Tr!-\ a expressao "decisão final", da lei sua!. Dirimindo-a. deu-lhe inconte.s
bunais, "em Sl?lt maior número de p:oce-:c:.sual civil. tàve!me:1te, r-emate final ' e últ imo. 
jul gados" (fls. 69). I A~1m, a meu va.r, o acórdão re· Assim, ou cabem sôbre êS.se inciden .. 

o eminente ProGn:·ncúY Geral da cvrr1do adotou a solução j:usta, ra- te, embargos de' nulidade e infrin-
República opinou ma. 8l-2l : zoável, que t em, em seu amparo, gentes do juigado ou se há de admi-

" A t ese dlsc:-rtida no preeent.e r e · I como já se ac~ntuou n ão só, n a sua 1 tir, cie.sde logo. a ~evista , com 0 prea
eurs-o extr!'.crd1:1árlo é a de saber se ~rande maioria, os doutores, corr1o !BUJI!H;to da diver gência, para alcan•:,( 
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tucionais Transitórias, combinado Deixou de comparecer, por motivo A citação dos herdeii·os se fez ~- de algum modo espoliadora, que há 
com os arts. 185 e 141, I 1.0 da alu- justificado, o Exmo. Sr. Ministro Ro- gularmente e nenhuma dúvida cds- de ser usada nos têrmos cautelosos 
dida Consti.uição <fls. 69 a 71). Sr- cha Lagoa. · tia quanto ao fa lecimento da lnven- da lei. Do preceito contido no artigo 
gundo consta dcs autos, propôs o tariada. 676, do Código de Processo Civil -vê-se 
recorrido uma ação ordiná:'ia, contra RECURSO EXTP..AORDINARIO Opino, pois, preliminarment':!, pelo que incide o arresto sôbre os bens 
a recorrente, com a:;sento no cita- N.o 20.596 - MINAS GERAIS n!to conhecimento do recurso. do devedor. Os bens arrestados, 
do art . 24, a fim de lhe ser reco- Distrito F<:deral, 9 de junhú de 1913. como acentua cem veemencia o agra-
nhecido o di:·zito à disponibilidade Embargos ·a s t - Oscar Corrêa Pina, Procurador da vado, já saíram do patrimônio do seu 
remunerada, a partir de 18 de se- 839 do Código d Processo Ci-czl Repüblica. comprador para o de Luis Cabral. 
tembro de 1946, no cargo de 1.• te- _ Arrecadar.:ão e E' o relatório. v Não é, pois, admissível a m~dida em-
nente d<!ntista do Corpo de B:;m- cânc;a _ R.ecU1 so pregada. Na inicial, em que o agra-
beiros e Soco:-ros Públicos, da Pre- sem cabimento VOTO PRELI!ItiN.\R vado postula o arresto, b:1sca apoiar-
fe itura Municipal de Salvador, que · sa no preceito do art. 106, do Código 
eJ_tercia, em :_arãt,c1~ efet'vo.\ na vi- Recor~nte: Eunice candida de o art. 839 do Código de Processo Civll, que cuida da fraude c?::1~r~" cre-
gencJa da Con,tJtu,ç-t:o d

1
e 19.>4~ cum:_,t- Jesus. Civil não tem a vêr com 0 priõs~nte uo:es. Em se:nelha':te h.~oL~e, a 

latrvamente com. o de c.1efe ne <eçao Rccnrrida: União Federal. recurso pois os embargos da ora re- a.ç~o competen.e pa1a anular os. atos 
da Impren;:;a :)fJcJal do Estado,_ pe!o ccrren·;3 foram conhecid-:Js e rejeita- lesJVo~ prat1cados por _deve~Ol· mes-
qua.l optou, ex ,n do .~·3cr~to lei nu- ACÓRllÃo dos _pela sentença de fls. 38 a 41. cr:!pu,oso, Jraudulento, ~. a que se re-
mei o 24,_ de 29 de no.embiO de 1937. Nao conseguiu a recorrente demons - feio. o arv. 109, do ~~digo nCivil •. a 
- Co_nf;!·manC.o, em pronunciarnen- Vistos, relatados e discutidos estea trar quz essa sentença, deixando de paulla_na ou ,renovatona- qu~ . co.po 
to unan.me, a sentença de fls. 41-3, • . . • . . , .. · anular 0 process h . t. . d a defme Plan,ol, é a açao que tem 
que J·u!g:Jl''l. p"oceden e a ação de- ~tutos ue recurso ex,raord,nallo nu- . . o, aJa con rana o os credo"es para obte" a r~vcgação 

. . · · '-. - ' . • '· 20 5"6 em qu~ e' r·ecor·rent~ a letra da 1e1. • • " cidJU o V aco"da recorndo que mt-Io · ~ • " " · - dos atos do devedor em fraude dos 
· ' 0 • ~ ·1.- c d'd "' J ' · co1·rr·da Ass11n nao conrf'"O do recnrso não pod:a o Prefeito Municipal de .c;mrm_ ano'. a .... e.,;('.,~ e ~~- - ' ---~ · seus direitos. 

Salvado: nEgar cumprimento ao ato a, Umao, ct~cJde. () :;:t:p,rmo Iubunal ~ Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 
do Interventor· Federal que, ante~·Ol:- c .. m, .::S notas a J1' 11 ""8 • - , DECISAO 1952. _ Baptista de Oli"~;eirÇt, Presi-
mente à pi'cr.nul.,.acão da Const1tu1- Ped-r.,l, em 1· Tun~a, na o c:.mh~cer d t - Costa Silva Relator. 
ção• do E;ta:.o, deferira o pedido à ao :e.curso, un?.~!me;n;:nte, de- acorctu Como. consta ~a. ata, a decis~o !oi e~r~Úminarment~, não' c~nhecia do 
disponibilicle.de f·;;ito pelo autor- D!Sonto FedE!al, 31 dt~ agosto de a &egumte: unanzmemente, nao to- ec r•o O único despacho referente 

·apelado, bem como que, acumulando' l!l33 . ,-:- I!arros. Ba.rre!o, Presidente. mararn conheczm.ento . ~o ~r~résto solicitado é de seis de no-
de acôrdo com o es~atutos de 1934; - Luzz Gallottl, Relaoor vembro e dêle, forçosam:mte, tivera!ll 
o exerck:o ele u:n cargo técnico e RECUR,SO noticia os agra\·ente.s, pois, em nove 
um ad~li!listrat: ·;o, estava o recor- RELATÓRIO N.o 20 · G02 dêsse mês, como se verifica da certi-
rido amparado p.'lo citad.o art. 21 . . . dão de fls. 35, procedeu-se à diligên-
do Ato das Di~po;içôes Co'.lstitucio- Relator: O Sr. Mm:stro Luiz Gal·· R_ecurso extraordzn cia e, se bem não conste expressa-
n a:S Tran~itó"ias de 18 de ~et>cmbro lottl. nac cabe pelas mente não é possível que a ignoras-
de 1946. - O exame de primeira ale- O Sr. ll.fir..istro Lu!~ . Getll.ot~!= . O m·t. 101 n.o III sem Ós donos das coisas arrestadas. 
gação revestc-.>e npenas de in erês- r€presentaate d.o Mnusteno Puol!c:>, DêEsarte, int.er{:osto o agravo em 22 
se academico, s<:m alcance prático à I em Andrad~s, requereu em _13-12-1944 Relator: O Sr. Rocha de novembro foi tanliamente. Acres<: e 
solução ela contrové:·sja, uma vez que a arrecadaç!t:> dos be-;;s deixados p:)l' Lagc.a; . que no caso, não houve o processo 
foi reconhecido o direito postulado na D. Mana Joa~a,. a frm dt~ que, de- R~corrente: Ch:~·e Said D.lguer; regulado no Art. 685, de cuja decisão 
inicial. - Julga!1CO procedente a açüo cretada a vacanc1a dos mesmos fos- R.ecorrrd.üs: Lms Alves Cabra-l e cabe o a6ravo previsto no art. 842 
decidiu o colendo TI'ibunal de Jus· sem e.1tregues à Umao. . outro . III, todos no Código de Proc~so Ci-
tiça que 0 citado art. 24, d'..sposição Procedeu-se à arrecaê\ação em .. · AcóRDÃO vil. _ J. Beníczo, - Newton Luz". 
de natureza trans:tória não es' á su- 17-9-1945. . Veio o agravado com recurso ex-
bordinado a no:rna permanente do Foi I_lOmeado depositário e felta a Vistos etc. Acórdam os juízes da traordinário. com fundamento no ar-
a''t. 185 -..l cmr;titu!r;ão, que proíbe aval!açao (Cr$ 2 · 000,00) • 2.a turma do Supr-emo Tribmal Fe- tigo 101, alínea III, letras a e d da 
a acurnulaçüo de c:J.rgos públicos e 0 Juiz fez publicar edEais, com 0 dera!, por maioria, não _c~nhfX!2r de Oonstituição, arguindo violação d~s 
indica os casos e:n que excepcional- prazo de 6 meses. rec~·so conforme o relatonJ e notas arts. 675, n.0 II, e. ~76, n.0 II, 

0
dO Co

mente a a~.mite. - No lll;esmo sen- Em 19_11_1946, 0 Juiz julgou por taq~1grafadas. C~sta~ pel~ :ecorrente. di~o de Proces?o Crvll. 129, n; _4, do 
t rdo se pronu'1cl0u o Preõor!O Excel- sentença vacantes os bens da he- . R!o, 20 s"y~mbro. ae 19~3. - f:!r~- CodJgo Comen:1al e _1~4 do Cod1go, e 
so, em r·~t!n:§o plena, ao ju!gnr o rança jacente devolvendo-os à União. szm.~c Nonct.o, P_resJcl.-cnt;. -- -~franw alegando que a dec1sao re~orrrd~ di
m:>.r:cl~do den sezn:·an'!a, n.0 143~. em i Emilla Cândlc.a de Jesus ofereceu An~onzo ela,. c;os,a, Rela,or desig-nado ve~ge abenamen~e .da JUnsprud;ncJa 
acord.'<l de ~8 de agc..:;.o de 19ol, de embalgos à sente;1ça, que foram apm- para o acó.dao. umforme dos Tnbuna1s, no to.ante 
que foi rel::t cr u eminente Minist~o~ ciados e t·ejeitados. . a~ arresto de b_eJ~s quando, embo~·a 
Luiz Gallotti, contra o voto do em1- Dai 0 pr·2sente recurso extraordl- R t:LATORio nao vencida a diVId::-. é _a m~ma re-
nente M:ni~tro Nelson Hungria <Ju- nário sob invocaçã.o das alíneas a presentada por obngaçao J~qu1da . e 
1·isprudência, a:~cxo ao "Diário da' e b :..__ lê. o Sr. Ministro Rocha Lu.:;ra - o ~erta, e no qre tange _a s1mulaçao 
Justiça" n .0 21, d·a 25 de janeiro de ~ . acóxd~o recorrido, do Tl'ii:unal de fraudulenta, quand_? ad_m1te qne p~rn. 
1952, p:íg . 4~7 >. - Decidiu na mes-1 A d:uta Procuraclona G~ral opinou Ju(t!ça de Mir..o.s Gerais, 1asou-se a sua cararter1zaçao simples mmc1os 
ma cor,formidade a co!enda 2.a Tu:·- <fl. 59J: nestes têrmos: e conjecturas. 
ma, 2.0 jci!·pr o recurso extraordiná-\ "O recurso foi_ manif_cstado, opor.. "Vistos, expostos e discutidos êstes · voTo 
r :o no 18 G77. em acórdão unânime tuname~te, eo_b mvocaçao. da aliru~a autos de agravo n.0 4.081, da c·Om3rcs Pxeceltua 0 invocado art. 675, in-
de 27 de novembro de 1931. do qual I a do a!spos;tJv:> const1tucwnal, ale- de Viçosa, agravantEs Luís Alves Ca- . . II d Códi"'o de Processo Civil 
foi r~lntcr o uuil:ente Mi;üs~ro La- gando a recorrente tena a respWá: bral e .. outro e agravado Olticre Said ~~~ 0 'jUJ~ pode~·á determinar pr?vi~ 
fay~t e· G•e Andrac.a. -:- A . VISta d_ol vel senten?a de fls. :!.~. "':,. 41 contra_ Dagu21. dênclas para acautelar o interesse 
exposto;,, tenct_o-o por mcab_wel, op1- nado o.~ t. 159 d~ llcdrso à.e Pro "Acoroam os juízes da Turma, em das part~s, quando, _antes da decisão, 
1_10 pre."n na11nente, pelo nao conhe- cesso CIVIl (fls. 42 3) • sessf,o d~ "-'eo:unda Câmara Cível do fór provavel a ocorrenc1a de atos ca-
cJment~ dn recurs_o · . r.~" Trata-se dz arrecadação ela beran- Tribunal" C!~ "'Justiça por maioria dE pazes de causar lesões, de difícil e in-

' Rw ~c J~.ne!l'?· .. 19 de maiO de 19<.>.. ça jacente de Maria Joana. que f_?i vows, c:mhecer do recuxso ~. por lllla- cerLa reparação, ao dlre;to ~e !Jma. 
\ É 0 .elateno. d2Clf,rada vacant~ e defenda à Umao nim!dade, dar- lhe provim~nt~ para das partes: ~· por su~ vez, a1spoe _o 

Fede1·al pela sentença de fls. 25, cassar a decisão recorrida, pagas as art. 676, mcrso Il~ desse mesmo dl-
. voro PRLIMINAR contra a qual oterec> u a recorrente custas pelo agravado. ploma, que _a medida .. preventiva ~-

( - os embargos infringentes (fls. 28-9 ) , Ch;.cre Said Daguer requere1,1 m:m- derá consistir em sequestro de co1s:t 
Na conformidade do pal'zce_-r· que rejeitados pela sentença recorrida. dac'o de aresto em b~ns do "Bar e móvel ou imóvel. _ 

acaba de ser l1do, voto pelo nao co- o recurso é evidentemente incaàt- C<~nfe'taria BTasil", que vendera a Tais normas, entretanto, nao ~o-
n~?-ec:mento do recmso, pois _o que o vel . , Geraldo da Silva Viana. alegando que ram· postergadas. pelo aresto recorrt~o 
tnbunal da Bahia decldlU fo1 ocorrer\ . o f:~?! a, !Ylrque dito Geral rio que 0 que, cem o se vm, cassou a decsiao 
decisão administrativa, que vinculava O ar~. 8~9 do Código de _Processo c~r:':-;r!'l 1· 1 ' a créé!ito_ . 0 havi;j 'tr:::.nsfe- que concebera o .. arres~o, porque os 
10 suceswr do Interven:or, uma vez Clvll, mV'Ovand~ co.mo fun~tarr:_ento rido ao seu cunh::.do J;,..ufs Alves ca.- bens arrestados Ja havram saldo Jo 
que a Const"tuiçoo já se acha\ a pro- · dos embargos, nao tm~ut, apl!caçao à l)ral e se rfcusa·:a n ofer.'!cer garan- patrimônio do devedor. De resto, o 
mulgada e não poder o ato adminis- hipótese dos autos, pü!S da. sentença tias p1r:1. a solução d.J débiên restante. invocado inciso II do art. 676 não tem 
ti·ativo de que resulte direito subje- que JUlga v_acante . a herança, qual- No pedido t!i'! aresto, at)ontou 0 agra- aplicação ao caso dos autos, que é 
tlvo do particular ser a0 nut0 dO quer que seja o va,o: dos bens, cabe vado várias atitndes dos og·!·::tv!J.ntes de arresto, enquanto que aquêle pre-
govêrno, revogado. o recurso de apelaçao, CUJO ~0nl1o- que, ~/) s-eu pqrecer, denuncia~·am ma- ceito se refere a sequestro. 

cimento compete ao colend!l Tnbunal no bras fraudul?ntas contra credores. Também foi arguído de violado o 
lt tese que está lc;mge de ofender Federal de Recursos. q11~nd:> m:e- 1 O sr. Juf.~ d~ Direito dderiu o pedido art . 104 elo Código Civil, segundo o 

qualquer te--;> to de le1. e. ante.s. nma r{'ssada a Fazenc'a N >cion3l !Con.stl- e mandDU arre~tar rs móve;s e ,1tensí- qual tendo havido intuíto de prejudi-
cam prestigiosa dnut:-I~a · _ tuição Federal, art. 104. II, a) . li"s do ~lu:'ido "Bn e ccnfei:llTia ca.r a terceiros, ou infringir preceito 
. A meu ver. a dec1sao nao em•olve Aliás .. seg~ndo dispõe o art. 1. 5~4 Bra,il". com :1poio no art. 842, III, de lei, nada poderão alegar, ou re-
ofensa da lei. d.o Ccd1go Cl'/tl, com _a nova ~edaçao do cé>cti·•o d€ Pr<:'C~sso Civ;l. diJ ct~s- querer, os contraen·es e:n juízo quanto 
li E, quanto ao mais, o v!'nerando dada pelo Dccre}o-lel n.o 8.:J07, ~"' pacho, agra\·aram Luiz Alves e Ge- à simulação do ato em litígio de nm 
nre.sto orna com a jurisprud.'::nc'a. 122 de z:ov~mbr; ue 1945,_ a ~eclaraç::~o r:Jldo v:r-:r~. lVTwteve o Dr. Juiz contra o outro, ou contra terceir'JS. 

. Preliminarmen ce não conheço do ele _ vacanc1a nr•o preJudJ~ar:l. '7~ her- a. fi7'<l 1 •.leci•~o nroferirta. N§.o prde, Mas, para ser llplicável essa regra, 
I a;.;curso. ' : den·cs que l~galmentl ~~ habtlltarem. , "'1trehnto, sub~istir. No~ autos re- f ar-se-ia mister que a justiça local _ I Por outro lado, ri .e!la::do. cs em- l S1.tlta one o comnrador do "Bar" ora houvesse r::conhccido e proclamado 

_ tr:CISAO bargos de fls. 23-9, a re,p~ltavel sen- i fu•rav~do o alienara ao agravante a existêncl.l de simularão, o que se 
tença recorrida não C8ntrariou o ar-· LÍJfs Alves e, com êste. coÍl<tituira não ve:·ificou na espécie. O mesmo 

Corno. ciJnst.a _da ata, a decisão foi 
1
_ tig_ú 159 do Códi.o:o . de PrtJC~'SS) C!Vll, I como ~oriedade de canital e indt:_~~t.rir~ I ocorre em relarfto ao anontado artigo 

a segumtc : Na o conheceram do r e- poiS, as falhas mdJcadas ~~1:1 rccor-1 cn.io oontrnto se encontra nronivodo 129, n.0 4, do Código. Comercial, que 
ourso. O iftlr,a;r:cn!o foi tomado per• ren t() não comprometem a \al!dade na Junta Comercial. Como sabido. ê considera nulos os contratos comer
tmanimidade de votos. I do processo. I o arrrsto medida violenta, ve:mtóri::t, ciais que f01·em convcncidcs de fraude, 
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tlcadas pela multidão, não bá dú
vld~<. que se tem de reconhecer a 
sua responsabilidadt~ pelo cta.no so
frido. 

Acompanho o voto de v. Excia. 

DECISÃO 

Como co11Sta da. ata, a decisão foi 
a seguinte: Unânimemente, conhece
ram do recurso e lhe negaram pro
vimento. 

Não comparewu, por se 'tch8.r afas
tado, em exercício no T;ibunal Su
perior El-eitoral, o Sr. Ministro Luiz 
Gal!otti , sendo substituído pelo Sr. 
Ministro Afrânio Costa. 

RECURSO EXTRAORDINARIO 
N.0 20 .515 - Bahia 

,l Ato administrativo de que re
sulte direito subjetivo do pa1·tieu

.._ lar não pode ser revogado ao 
nuto do Govêrno. Descabimento 
do apêlo. 

RelabJr: O Senhor Ministro Oro
simbo Nonato. 

Recorrente: Prefeitura Municipal 
de Salvador. 

Recorrido: José de Azevedo Borro. 

A CORDÃO 

Vistos relatados e discutidos êstes 
autos de recurso exlraordiná:·io nú
mero 20 515, recorrente Prefeitura 
Municipal do Salvador, recorrido Jo
sil de Azevedo Borba. 

Acorda o Supremo Tribunal Fede
ral, segunda turma, integtando nes
te o relatório e na conformidade das 
notas taquigráficas precedentes, não 
conhecer do recurso, pagas as custas 
na. fo~·ma da lei. 

Rio, 23 de junho d-e 1953. Orosimbo 
Nonato, presidente e relator. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Orosimbo Nonato -
O pPasente recurso extraordinário vi
sa a reforma do a.cordão de fls. 66, 
nestes têrrnos: 

"A Prefei~ura Municipal do Sal
vador, por seu Procurador infra-as
sinado. incorfo:-vnada, data ven_ia, com 
o Acord§.o proferido no julgamento 
da Apelação Civel n.0 770, desta Ca
pital, que, pt::>r unanimidade de vo
ws e confirmando sentença. de 1.8 

instância. julgou procedente a açf1o 
ordinária intentada contra a Supli
cante, perante o Juízo privativo dos 
Feitos da Fazenda Municipal, por José 
de Azevedo Borba, quer interpor, pa
ra o Nobilíssimo Supremo Tribunal 
Federal, dentro no prazo legal CCód . 
de PToc. Civ. a rt. 864 e 32). da referida 
decisão. cujas conclusões foram publi
cadas no órglo oficial do Estado de 
4 de Dezembro cto ano corrente, o ca
bível Recurso Extraordinário. 

II - :E:ste recurso, que a Supte. o~a 
m:J.nifesta . funda -se na letra "a", da 
al. III do art. 101, da Constituição 
Federal, de 18 de Setembro de 194ü, 
de vez que. CJ:>nfoin1e o demonstrará 
aqui. sucintamente, e na onortunida
de em que sustentar a pertinência do 
remédio de que se socorre. tão lo
go seja êle admitido por V. Exc!a 
violado fni pelo decisório rec,1nido. 
não só o principio COI1Stitucional eon
subs'anciado .1a alínea II do art . 28 
da invocada Const:tuição, que asse
gura a autonomia dos Município a 
sua própi·ia administração, no que 
possa consernir ao seu p~culiar in
terê•~e. cccno ainda o disposto no art. 
24 do Ato das Disposiçõe~ Constitu
cionais TrmlSitórias, combinado cem 
os arts. 1E5 e 141 - § 1.0 da mesma 
CoPs:·ituiçíio. 

III - Segundo se pode infer1r da 
leitu"a df'l v. acórdão reCJ1n'do; tem
se que Egrégio Tribunal de .Ju~tiça 
:ia Bahia, atr8.vés julgamento unâ
nime da sua Co~znda 2.8 Câmara 

Cível, deu pela procedência da de- c:·ático, de feição administrativa, expediente. - . Cabia, dêsse despacho, 
manda de que cuidam os auws, em exercido em repartição P<íbllca esta- recurso para o Pres:dente da Rcpú
fa<:e aos pressupostos se.5Uü1tes: dual, pelo qual vc:u a optar. - Por hLca, desde ~ue ainda n:'!o havia si-

a> consistir coisa jurgacia admi- outro lado, ainda em prol da te;;e do priJmulgt•.da a Constituiç:l.o do 
nistrativa, passível de ineiucável cum- sustentada, há aincia a p::mderar-se Estado. - l'fão tc::J.do sido interpô,to 
pr.men,o, a decisàJJ int>Jl'Vt.Htorial que o art. 24 do A. D. C. T . só- no prazo d1, 10 dirrs, previsto no l"'R.· 
que a~egur"ra ao reconroo Jose de mente pode e deve 'Ser eatenditlo em rár;rafo ún: .. -o do a:'t. 12 das Dispo
Azeveao Horoa a reaQmlssZlJ, em drs- ilarmonia cem o art. 185 da Consti- sições TmllsLórias da Constituiçt:o 
ponibiíidade remune:ada, ao cargo 

1 

tuiçuo Federal, que, segundo Temis- Federal, jfl. n'\o e:t. mais possivel ao 
de 1.0 Tenente Denti.;ta do CJrpo ae tocles Brandão Cavalcanti, vedando, Prefeito t!ei'KaL· de cumprir o que es
BJ;nnbei~·os e Soconos Públicos, que em te&~, a acn::nulaçün de quaisquer tava so!::eranamcnte decidido pclJ 
pelo mesmo era ocupado aD tempo cargo.s, só exeepciona as hipó,e;;cs Intervent.Jr Fcder::ü. au"oridade cn
em que, exercendo e1e !unção ouro- seguintes: t iio compete~1te p:ua o julgament? 
crática, tipicamente de carai-cr ad- 1 - a prevista no art. 96, I. da do alud'do p~oce:;~c.,. - No Acórdiio. 
minkLrativo, fôra obrigado a ueo;a- Constituiçào, istiJ é, o ca~·go de Ju1z citado pelo apeb~~o c publicado 111l 
cumular 0ptando pelo &:!gunlio, ante e o mugi.stério &ecundál'io e SUJJer:or vol. 1, pág. í74 da Revista de Di· 
impe<a,ivo.; da CollsLICU!Çao ú•-:! 1:JJ • e 1 e os casos previStos na Constüuição; rei;o Ac:1nini>t·.ativo. decidiu o Su-
do Decreto-lei n.0 24, ae 29 de No- 2 - dois cargos de magistéri:J; premo Tribw.:a!: "O.s :?.tos adminis-
vembro também de 1937; 3 - um c:~,rgo de magisténo corr. trativos .particularlJlcntc aqueles de 

b) estender-se a ncrma excepcional, ou;ro técmoo ou cientíüco, d•csde que 
1

. que rasulta uma ~itu~~ão individml. 
de caráter benéfico, contida no dr.:>· haja correlação de matéria e c~m- nã'J pcde.:n r.er reVIJg:tdas pela própria 
J:OSW no art. 24 do A.D.T.C. cte patibilidade de ho;·ário - (Consti-~ac·m·nishaçiio". - E quando a.<;sim 
1'946, também ao funcionário que, tu:ç5.o Fedelal Comentada - vol. não fôs~e. não se justificava o in-
mc;,mo e:>erccndo cargo Admm~.:;tra- IV - pág, .150). dera·a:,..nh -;o 1:'r·''. ··· ,. """ têr7l~-..~ 
tivo, houvessz desacumulado, manifes- . • ~ " . . {'{l:<c se lêsm às fls. 13. diante dos !un-
tando opção, por fõrça das ex1gé:1- .?0

,
115,entane ... r~en~"· · pors .. a~~1d\ ~m I drm;;ntos b:o'11. convi" ·eeLes dos p:~

cias estabelecidas na Car.a Cons- oL.~d.cr.~Ia a Pl~!lClP:~ ~e. 11 -· G~~-·~u- recerrs. de que nos dãn conh~cimento 
t1tucional de 19:!7 e citado Decreto- tlca, ha que "'~ , e~H~nael ? a.,~;.; 24 rs dJcs. de fl>. 10v. a 11. UJ a 10 e 
lei n.O 24 também de 1937. ~o Ato das . Dispo..,rçues T_r anslvor.as 55. e. pr!ncho.hnrme, em face da cir
mento e,;1 que se alicerçou . o V. ?ons.rJucwna~ em"_ consoi~·~.11c:a c_::.:11 cuia:· do Presid~n 1 e da República. 

IV - Quanto ao pnmeiro funaa- ~o mv cacto al t. }~J da \_,_n~cttu • .,ao, :-;t?.da pela scn'ença, o:~·zlada, a qual 
acórdão recorr:do . p. a!·a empre:;tar ·~ b . ~~na lle seo VIl a adlill.t .. r 0 fa.w I "ord.·enando o imediD.to cumprimento 
acolhimen to à pretensno de José. de faa ywpua co.n~trtUJçao ve~ar .. acur.';u-· do r}'t. 24 cty, D. T., referiu-se. as 
Azevedo Borba, avuHa a in .e:ra 1m- .. çao ?e c~~. g.o .admu:rst~a"'' 0 ~,:-m fu_n?Jes _ex~r~rdas anda Ctue tuncio
pronedência do mesmo diante da ~~rgo ae m .. ,LSLeuo,. te~111 -0 ou c.~n-~ narzos ac~nzmstra~ivos desde que hou
circ~ns,ância precípua, 'incontrov()r;;a tlfr~~ .p_:.ra dr .erm.~:;acto ~rup::~ .. de ,..,:,se ~om)a ' ibilid~se · d·3 ~erviços". -
nos pre.,entes autos, de que a auto- ~':lV.ú~Ie.,, e ~ '1 pw,l. .. Ja P"!mttn a N:1o h~ c{'mo se. possa negar ao fun
ridade municipal que negou cu:npri- e,tr~n ~· e onomala cncu~.>t:"ncJa de c1onarw bui·1~crat;~D, que perdeu o 
mento à decisão. interventorial. ne- out~ . ~ u~o ,·de. ~unc.~nauos se be- c~rgo em V1rtu.:Je dn desacumula 
nhuma oceQiêncta aevia a tal deci- ~~Iclard d_ dtuaç':'~ opnsta, {Jors ~ue Ç:J.o estabe1eci.da na Coc>stituição de 
sã!J não só porque já ent5.o em Lô:ia . ' a emaJS, . Vllla a vu .. elar 0 lf137. o dtre,.to p:·cv stn no artigo 
a ;ua. plen:tude, v'igia a CÓnstituição propno prmc!pio, ele ig_ualda.de peran- 2~· dr.s D. T. C·. de 1~46. - Insu· ... 
Estadual, estando plenamente a.:;se- ieo) a lei. (Constrturçao art. l41, § giU-."•3 o P~·efeJt.o contra a decis~o 
gurado aos Municípios o principio de · · _ . ,n . do Intervrm or Fe:ieral. autor:ctade 
sua autonomia no sentido primordial v.~~ ,~vJdtnc.".d.~_de.>t~ :0.1.~na, que co11petente ps ra . ordenar, ro:no or
de se darem a si mesmo administ!·a- 0 -~spe •. ave acm ao IeeorLdo te- denau. CJt!e, dsp01s de sati.sf~itas as 
ção prÓpna, enmo, por outro lado, a 1•1~ nos mvocado~ dt,pOsitrvo;; c.ons- formal~d~c'cs le~~-i.~. Ee procedesse ao 
ilegalidade, ou melhor, a. in-;onstL u- '1 "~_v~o:l~LS, tem's.~, a .:.~c~e~ade, 0 ne7eso~no expe:hent~. no ~en ti~o de 
cionalidade, de tal decisão em eviden- ~a 11"?.-11 0 . do presente . iecul so, que sm ba,xa~o o at.'> a e readmts~ao ou 
te t•o's que verd-,dei ramonte o tex- Eevera me}ecer 0 acollmuento de V. '·emtrgr?çao do o:·a anelado no cargo 
td do. art '24 da:· A.D.'T.c.,' jamais: •xcra., a •1.m de que &~Ja pro.::e3 ~ C•J lo Tenente-TJen~l~f::t d'1 Co:·po de 
cogilou d~ beneficiar a funcionários I dl a .de acmdo com as formalrdau.cs f':'J':'lbei•·r.s e. s~"v'c:~~ Púhlicos. · · I ega!s. L-ct l'1e S"r· a d' ....... 1 que houvessEm exel'OidJJ funçoes ad- N t t• . , : 'o_ ~ - _. . - aco.~.-o com a e-

. . es es enno, "-'~c~o en''" 3 em v'o·"r re ministrativas . CL?. C..IJ~CO!Te!1Cl::t COm p . deferimen!JJ, r;~~o·~ ·'· . n·;-"'' .. . ·" . . COTrPr 
cargo de magrsteno, tecmco o~ c:en- , . , · ··>:;t. de.,r .ao P-.i:J. o Pn~srdente da 
~ífico sendo. ademais, de notar que •. ~ 0 • ares,o se desenvolveu nestes i Repu>::ht:!a. no ,Jrazo de 10 dias Nã~ 
o p:Óprio Excel>o Supremo, já deci- l ce~.m~. ,

0 
_ • ,. • 

0 tendo f·cJt.a .. cu·n;:Jna-lhc. evicten
diu que a Adm:nistração pode rever , t·" VlSto.s, r~latado~- e drscuordo.s es- tcmen~e. r 9sr;zttar a d2cis~n do In· 
até revogar ato seu indep;:;ndcnte- t-~ aUJ·os

77
ge ape.açao c!vel da Cap:- terv:_r.or. h:>'"":?ntio o ato de reinte

~ente de autor.·ização le6isla"rva, des- 1 0':l J n. d 'n~111.,~que sao apelan;es. graçao do fnnc;oná"i0 af:?.~tado de 
. . . t' d . , .1 • UJZ . e ae1vu da Vara dos .fiel- seu C":·go P2''1 r~o-~ ... , .. ,· ~~· 0 C!'~"''· 

d~lid~~e hrl~. s~~o ~~;r~:;o aT~t~.a !'!e~. I t?s. ~umcrpais e a Prefeitura do Sal- ~ulsó_:·ia. _ A cte~ol:J.ed'ência a esoo. 
~ in Rev de Dir . Administrativo \a<~O., e apelado - José Azevedo t:.·3c!sao forc:;u o '\nelr:do a ;>!Opor a 
- vol I P. á"'S 179-184 seg·und·J ci-/ Bm?~· -;- .nu Novembro de 1937, nrc;;en'e a~Z::> ordinér'a. Jt,sto não 

· ' " · • excrcra .,ose de Az,ovedo Bor·b o sena q' e t' e .. "'I d h taç!i.o em parecer do Dr. Francisco ."' d " - _ a s . . u .JV s.,p ~ e e paf(ar os 0-
Ne Tão de Lima mesma Revista vol. C~l oos e .. Cl;efe de Se~pao da Im- noran'ls. do advcg~do. qu~ tPve rle 
16 g_ págs. 283 - item 6) . Ora pa- ~~~n.~at Oficial ~ o de 1.o Tenente co."strturr po;•·a. a- dr~esa do seu di
tenteada a ilegalidade de que s~ re- se:1'·LS a. pd?b1°01 ?.0 de Bomben,Js. e reJhJ. - O Aco!'d:·'J d~ SnJJremo Tri-

~ . _ . eiV!ÇOS U IC08 . - Em ob~dlen- bunn.! Fe"'-'"al en1 o < - p'e · ·j vestiu a deeLSao intervento:·Jal re- · à c · ·t . - - . . ·: . "- , " ,,(' sa'l · na1 a, 
legada pela autoridade autônoma do Cbi~ dons"1 Uiçao de 10 de Nova'l!- certifiCado. ?:'' fl.s. 57 a f 8, dec!diu. 

ro, aquele ano que PI'Olb·o a. ]'·'>r Ulla'1'mt·'~"'P '" t Prefeito Municipal torna-se eviden- 1 - ' - ·~ - · · · .'' . .-'e V'1 cs . em re-
t nenhuma c~isa 'uJcrada admi- a.cumu.aça~ de funçoes, remunera - :.urso cxtraord!'1'1.r:o, um r:a<o abf'O· 
neisti·~iiva pode ser opo~·a" tal como das, pr ~fer.m o ora apelado c:ontinuar l•lt~"JJente it'c~nt:"o P'1 ctPotes au~os: 

, _ ' • . no exer cicro do car"'o que que o•e• "N"''l sE> tra• d " 1 ...,.1 d pretende o V. acordao recorndo. · E t d ?. ~x :- .. . · . a e ~eu Da r:u.,co o o 
era no s a o, ,a . Chefe de Seçao Poder Publico. mas de conPJ7eto res-

V - E no que co:_~cerne ao segun- da Impr.ensa 01ic~al'.' ._ - Entrando sarci:~1ent~. ~c pr-:-.iu'zos. A ação. 0 
do fundamento desse mesmo V. em vrgor a Cnnstrtmçao Federal de nror:es~o JUI' 'Cial. tn1z desncsas que 
acórdão recorrido, ainda mais sobre- 1 9~8. ql!e! no art ... 24 das Disposições. ncvfm ser p:t -:;qs p0r qu•'m prr)vocl1u 
leva a sua inconstitucionalidade. - É rransltO;:JaS, C0!1Siúcrou em disponi- I o r0curw a jmt:ç~ ". - Po·· êstPs fun-
0 que o art. 24 do Ato das D:sposi- ::ltdade .l'(!munerana. até que fôssem cb~nentns. - Ar<.,..cl~m. em 2 a câ .. 
ções T~·ansi~ór·ias Constitucionais (A. terprovertadas, .sem ct:reito aos ven- l"'~.D Cível <lo ~ril:''m::tl de JHfi ' ica 
D. T .C.), sendo dispositivo de cará- crr.1ent~ ante.:·wres à data da pro- do Es•ado c' a B~' ' in, P"" 1mn'1imi
t;er tipicamente benéfico, há que ser mulgRç:J.o do d!t.o Ato '!" fu l',;jonários dnrJ" 9e vof'os. n<>r· 1 r )J;'t.JVim~nto à 
interpretac;o, segu~;do regra de her- que pela . desac\l':r.ulaç.:c•J, pe:·deram ~·J::<"'C~0 'l'l''a confbn ~r a s"nten
menêut!ca, de maneira rigor o;;~ 11en-~ oq~ .'J0 ejet~po, de fm:çoe.s. no mngis- r a r.p~ '. ~ .. 'h e ~on. ~'~~~~r :1 apelante
te c~t,·Jta. - Logo. se tal di~nosrt:- ~eno, tecn.cos ou CJeiiLifJco.s. r·erne- '18~ cu:'l as - Publ;q•lf•-sc" 
vo não cogi ~ ou absoluta:n~nte. de I eu ~ .ape!~do~ ao enlã!J Preftilo, a I 0 P•·o~ ,. ri' . , n . 1 . fa_c~ltar nenhum benefício a fl.mcio 4 su~ remteg1aç~:o no ca1:g·J que per- 0 ~~~ ~r,..:~::· D 1,. ,~ a R,;:m~l.~~a. Dr. 
nanas administrativos, 110rquaeJtu so•, de, a com a de~1C'umulaçl"o de 1° Te· o · .. c:t • l .a. no P .• ecer de 
m2:1te cuidou, fazen~lo, aliás, expres- nente - Dené!sta do CoqJo de B.lfTl- 1 ~:; •.• ~ 11lr!v.,:c'o .~em .. ·~ c_o:~corool'r.l:l do 
sa mencão dos funcion:tr:os qne hou•it:;e·ros e S?~uranç:J. Pú"''ica. - A'~ . , S .. n.: P,N>PR or G'-rAl da 

. - I Pr·o cul·~-o·. 1\" . 1 . I ?]1 '1 -1 c~ Pt"''O ,.,1"''!nOO"!o ~llte!l vessem acumulado funçoPs de lVfa- · ' . •.u · Ja ·•Ull iC 'P'l Q"ll pa"ecer 1 • .'. •• ·nn' : .. ,, ' 1'' · '" ~ • 
gi.stério, Técnicas e cie;Jtíficas, ela•/ fa~?ravcl. - F'o"n"l] ouv·ctos o n~- c.P0 "-1 •. !11 ·. I); · . 0 rc-~~::;~'1. 
··o que n:'ío pô.de .estender o 3eu f:.m-; ~~~ · f!I~Jent;> do .sen1çn Púhlic0 e_ 0 1 

1 tl''';:t· .cer a.uddo gt.a. "a ê.ie con-
brt:J de pre\·alenc a ao casa presentn, ·. !OCUladoi GeJf.IJ dn E.<t~do. ']ue na0 · 
pois qu•e, é incontrove:·so e p;~cífic'l dt<cordar ·m daat'"le p1reccr. ~Cl'do 1 "O 1cCli''<<:J f Ji mr·~<f, ta-'0 onor
que o recmTido J-osé de Azered() "Ubmet ido o pe(licts a de ri;;:'\ o do In- tP•1' mc;1te ~';l:J in''<>r~ ,-, 1!:1' al!nea 
Borba, ao tempn em que de'acun-:•1· t•c;·~entor Fe':e;·31_ a Cl""m. ent,'o. 1 a do prccoi'o c :·~Jstitu~lm•~l. Rle.
lou, era titular de carr;o de c.:tr:í.lcr cana a c'nnp~Lcr:c:a p~ra juü>;~~·~-rr. r;-. 8 rPc r:·,..nt" rme '1,)7. n·órd·õ? 
técnico. municipal (1° Tenente Den- ta<s prcc~ssO.·~ adr:1in'stratiros. - Dr-- c!n fl~. r,g .. ~ n,.,n!:·' i<"l o "l't. 28, 
tista do Corpo de Bn.nb~iros e so- feriu o InteJ·;·"I''or > reélt~c·t'~r.en ·.~ e ~r r1~ r-.. ,~t<>,;,-~- "''nr .. ~J r , 11 ,.t 
corras Púb;:cos), ti! de outro buro- 1 or;!enou se proce.:iessf.- ao neccs~ár~:J ~4 do JUo d:t> D>p:>s!ç5es ~n:Etl~ 
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merit~$, . qu~ os au_tores não xandre BOO<:olo e Tereza Bóscolo. ·produto de seu trabalho (Rev. Fo-
üham direito a sucessao de Ale- m' s reconhece ao mesmo l:iempo que rense, vol. 75, p . 131) ; que havm so
:>I:4r'ê B.:;>colo, CUJO testamento. Tf\reza "recebetU mt>e~ralmente a ciedade de fato entre Alexandre Bós
ito em 1927. apenas quis obedecer PRt'te que me cabia como sócia" in- coLo e Tereza Bõ.scolo 1 ma.nte.s a 

. vocação hereditária prescrita pelo do daí à conclusão de que, não ten- princípio, depois cônjug€s com sepa
reito brasüciro, e veio a ser alte- do Tereza recebido menos do que Ih~ ração de bens; para daí irem à con·
.do pelo casamento do te ttador com cabia, o ]egado do sócio Alexa,ndr" clusão de que. dada a existência de 
:;-eza, celebrado em 1938, e. ainda. a s·eus colaterais deve ser integrai- semelhante sociedade, pelo menos me
-~ assim não fôss·a, o imóvel rei- mente respeitado. tade da casa eivindicada pertencia a 
ndicando fôra adquirido com o Por essa razão, a apelante, a fls-. Tereza Bóscozo. 
cduto do trabalho comum ou da 16'Jv.. não sabendo o que J\lexan- Mas êssoa modo de argumentar en-

. ciedade de fato entre Tereza e dre em vida retirou da· sociedade. volve tremenda confusão de direito 
.. lçxandre. cal:Ycl~do a cada, um me- supõe qu•e só num encontro de con- pessoal com direito real, e não arma 

:·z do patrimônio. tas, em processo próprio, se pode ao efeit•o: dada a existência de se
No dspacho saneador, de que hou- sab-er qual seja a parte de Terez·A. melhante sociedade, Tereza pod-eria 

; ~ agravo no auto do p1ocesso. foi Mas. a questão, assim. foi tão mal ter, ou l'!ão, contra seu sócio Alexan-
... prezada a preliminar de prescri- posta pela sent_ença, quanto mal dis- dr-e dzrezto pesroal de exigir o valor 
o, por não se tratar no caso. de cutida pelas partes: em primeiro lu- do produto de seu trabalho; isto é, 

:áo de nulidade de partilha. nem gar, porque a questão da sociedade Tereza terta crédito oponível a Ale
! ação rescisória. ' d•e fato é matéria que não podia te!' xandre ou a seus herdeiros. Nada 
E decidind·o ~ , dnal, o Dr. Juiz. sid•o alegada em contestação de ação m!!-i~ do que isso .. ~ar':ce mesmo in-

'<-;;ois de reco:.necer provado o pa- de reivindicafão. . - tmtlVo que, da eXJSl:iêncJa de uma 8<: -
:-ltesco qu;,- se atribuem os autores Na espécie sub-judice, nem mesmo cledade 9e fato en,tr-e. Al-exan<!J"e e 
admitir -á' alegada sociedad•z de fato em reconvenção poderia ter sido Tereza nao &e pode n· a conclusao de 

ltre _Alexandre e T-ereza, entendeu al-egada em face do disposto nos ar- que a ?.netade dos . imóveis em espécie, 
' :1e, :com a morte do primeiro; a se- tigos 190 e 192 ns. v e XI, do Códi- transcr_1tos exclusivrupente em. I?-Ome 

.. lida recebera vantajosament>e a go de Processo CiviL d:o _sóc10 Alexandl'e sao ~o dom-znw da 
.. -'rte que lhe cabia. isto é. todos os Em contestação à reivindicação. o soc~a T_ereza; nem mwto menos à 

1óveis e semoventes. uma. oficina réu só pode alegar as matél'ias enu- oonclusao de qu-e a Ordem dos Do
.,;) serralheiro e o usufruto vitalício meraclas ·por Corrêa Telles em sua rnmJCanos de _Dberaba, mera legatá-

.:~re o imóvel reivindicado, e con- "Doutrina das Ações", parágrafo 70. r1a d~ um Jmove~, IJ?Ssa opor crédz~o 
.um pela procedência ela reivindi- E precisamente por isso foi que o de terem aos:.. he!d-eu_os d-e A)e~_andre 
. _;_oria, dE-Clarada a nulidade da agudo senso jurídico do ilustre advo- e'f!_z contestaçao a açao _de rezvmdzca-
.judkação do imóvel a Tereza e gado da apelante a fls. 16v .. deparou ç~ A_byssu~ f!byssum mvoc_at · . 
J 1~-gado e subsequente adjudicaçã·o c8m a necessidade de wn encontro r it dn dommw com ~le15~çao de dl-
Re, devendo esta. com a J'estitui- de conte.s em processo próprio," para e D pess~al de terce_u~ .. é tudo 

-·omente para que os frutos ou r·endi- se apurar o saldo de cada um dos quaJito _ha de me,Js JlUidicamente 
. -:::ntos e danos causados, desde o dois sócios na data do 'falecimenw de m~~~~"S~~~~ria 

0 
supost réd' to de 

..: lec1men-ro dz Tereza. Alexandre. Tereza converter-se em 
0d~mí~o do 

Foi interposta apek·;ão, mas esta Mas é claro que os- apelados não prédio reivindicado? - Mistéiios; pu-
J em parte foi provida. isto é tão rem nenhuma necessidade dêsse men- ro mistério. 

- Lnent•a ara que, os frutos ou r~ndi- cionado processo porque nada estão Veja-se bem que a ligação única 
.cntos percebidos e indenizações se cobrando da apelante com base na- da Ordem dos Domi?icanos de Ube-

;t.ntassem a partir da citação inicial. quela suposta. sociedade de fatio. Co- raba com Tereza Bosco1o se encon- _ 
::ela e reconhzdda, boa fé da aoe- mo então a apelante vem reclamar tra no testamento de fls. 21; se a 
-•lte. Quanto ao mais. negado pÍ·o- proc~so espec~l par~ se apm·ar a tes_tadora ti~esse, no . wdo, ou em 
.nento ao agravo no auto do pro- ex1Stenc1a e a llqmdaçao da 1magma- Pai te, o. <;JOrni?IO ~ p~·edio que le~ou, 

1.:sso, foi rejeitada a aragumentação d~ sociedade de fato, com demonstra~ a lega~ana so tena . du·e1to de exigrr, 
.. pendida contra. a s·zntença, assim ç!!-o_ preclSa do saldo pertencente a no toa o, ou. em par te. ~ entrega da 
e pronunciando 0 Tribunal minei- socia Tereza? DDlsa legada, mas é coiSa lndiscut!-
J em acardão do que foi· ·relator 0 V . b 1 d vel, porque clara demais nestes autos, · ~ eJa-se em que os ape a os se T · te t · .esembaragad<.:Jr Amilcar de castro· '-~- . d . _ d- _to que ereza nunca ve, nem no oao, 

· ~e1am apenas em omm10 . t n'€1 nem em parte, domínio do prédio le-
"0 al-agado defeito dos ce1·tijicati 1 e~]) • enquanto a apela~Ite e quem gado, que é o reivindicadJo, muito sim
ccruequentemente também a supos- pretende I~lar e:n l~cros suposta-· plesmente porque êsse prédio, que se 
íalta de leglt imutzo ad cauwrn dos I mente_ obtlQos por Tereza em supos- encontrava transcrito n0 registro de 

.Jtores não existam- por.·que como I ta sociedade d·e. fato (du·elto pessoal) · imóveis exclusivamente em nome de 
,'2rn demonstrou o E.-xmo. s{·. p;·o- E _como pouera a ape_Iante com um Al{!xandre, no momento da morte 

_; rador Geral do Estado a fls. 192. CI~edlto ·de - Terez~ . Boscolo, _ou dos dêste, passou ex-vi legis para o domí
,;rn-se a fls. 22 pwva perfeita de I hd·den·os desta. Illdu· o domuuo _que nio dos apelados . São claríssimas as 

- Je- Vitorio B Jscolo era irmão de os apelados adqmnram. pelo faleci- diSpOsiQõ-es lega.is observáveis: 
.wxandre Boscolo e é suficrente a le- mento d; Alexand1'7 Bosc<;>lo? . "La sucessio.ne Se apreal mom-ento 

.• twnatio ad causam de um só d·as Em sebundo lugal, a. eXIste.:Jcia _de della morte. nel luogo dell'ultimo do
'lteres quando, como no caso dos sal~o nes~a suposta. socJ~dade de a- micílio del defunto <art. 45ii). 
ut.Gs. o direito dos litiscons<Jrtes ~ o to e mateyia que so podia ser <~.lega- "L'ei-editã si acquista con J.caceta
.~smo. E' bastan te que um só dos da em açuo .pessoal m-o:'lda cor;~ra os zione. L'effetto de ll'acceta~ione risa
J.t<>r~s seja colateral do fale·ido apel.adlJs por r:ereza Boscolo ou seus le al momento nol qual e Sl é aperta 
Jexaiidr·e Boscolo - ~ sucessores a titulo unzversal, qaando la succesione (art 459 del Códice , para que nao s" ~Delant - · · t t 1 · - · · )vssa ma.:s sentir falta do direito a. ~· . e nao e _sucessora a 1 l ° Civlle Itahano dal '16 marzo 1942, que 
o ação umveisal, e Slrn Simplesmente lega- entrou em vigor em abril do mesmo 
~ . · _ tál'ia de coisa certa: o prédio rei_vin- ano, combinado com 0 art . 14 da a~-
0 _du·eüo dJs autores não nsu'i dicado. e portanto su~ess<;>ra a titulo tiga Introdução <!õ Código Civil bra-

,.. •. ~~cnto, ]:mqu.·e n.ão re trata de sm~ular . de Tereza Bosco, o. slleiro). 
çao <;!e nulid ade de partilha. nem · ~ ill';!It0 ~bido_ qua~do nada POl:- Tereza BóscDlo, ocultando o 'tes-

- ~ açao resclSoria aa s·cntença. ou qu-~ esta expr~sso em lei, qu~ o dn·_CJ- tnmento de Alexandre Bõ.scolo, e fa
. .I:ulatória de ato judi::J:::.l, como su- tJ d·~ legatan?, sucessor. a utulo sm- talmente declarando-se casada com 
-oe a apelante a ils. 85v. E' sabi- gula!, se restnnge a P~d!r a ~oisa le- o mesmo pelo regime da comunhão 
... .;,simo que o prccesw de inventá- gad_a (art. L69ú. do Codigo CIVil bra- conseguiu a adjudicação de fls. 50, 
uo não aproveita, nem prejudica ter- Silerro, c:ombmado com _o art . 10 da e a transcriçã.o de fls. 51, mas ;)S.Sa 
· ciros qu•e não • foram citados: res n~v~ LeJ_ de . Introduçan &O mesmo adjud.icação e essa transCJição são 
<~·ter atios acta aliis non nocet e Codigo CIVIl) - . . . inoperantes re,lativamente aos auto
videntemcnte os autores _ aoéla- VaJ.e di~er: se o dommJO da COisa res apelados ou inoponíveis a êstes. 

,03, tod<.:Js domicillados e residêntes leg.ad!l _. na~ pertence ao _testadDr, o In-o.perantes e impossíve-is porque, 
.. a Italia. que nao !oram citados para leg~tauo fi?- a ver navws. E Pur ,..elo f~l~ci~~nb de ~lE;xand~-~ B9sco
os inventários dos espólios de Ale- n;~~or que osse . . o saldo de Tereza lo. o domm10 do predw reivmdlCap.
.;andre Boscolo e de 1'cre . B · -- 1 nc.s~a suposta s~cJedade de .f~to nlll!-- do passou a ser deles. apelados· o 
lão podem o·~r P"~J· d- zad osr.olo. ca se convertena em dommm; sena que importa dizer que Tereza Bósc'olo 

• ~v ~~~ U !C a OS 1'1€ O e · d'. 't ]· d · · -''t - ' ' r,u·e se haja decidido nessas proceSsos .s mEpret lleJ 0 pessoa • e cre,:J o. nem na qualidade de mulher nem na 
.. j a 0 que fôr. ' ' m ercelr.o lugar, . C?rn? dizer-se_ qualidade de sócia. nem na qualidade 

que :netade da casa re1vmdrcada per- de herdeira de Alexandl'e Bóscoio 
Os apelad•os não têm mesmo ne- tencra à testadora Tereza Bóscolo, não podia ter adol!irido 0 domín-io d~ 

''~"bidaue, ntm t;, certo que, depois se es$3. casa, na. data do fale::'mento prédio reivindicando. trapscrioo no re
ue haver . fe1to e.s·e testamento, AI- d~- Alexandre Bosco lo,. e.st~va tran.~- glsto de imóveis exclusivamente em 
,_a.n dre Boscolo se casou com essa cute. no registro de llllÓVi!IS exclu?z- nome de Alexanru·e Bóscolo. porque 
'~ma.nte pelo rezime de sep!!raçãu de vamente em nome de Alernndr-3 Bos- êsse domfnio foi transferido aos au
·Jens: mas é clam que o testamento colo? _ . . wres- apelados, por fôrça de. lei e 
.ontJnuou de pé. porque o ca.samen- Is.o;o nao f•DJ exp'llcado P~lo Exmo . do testamento de Alexandre Bóscolo 
w, pela lei italiana, não é indício de Sr · ~~·ocurador Geral do Estad;> em em 27 de maio de 1947... ' 
revogação tácita do testamento <ar- seu bulhante parece:r · Em quarto lugar, e .lã agora super
Ligas 679 e .687 del Codice Civile) 0 que 0 apelante e o Kxmo. Se- fluamente, &e Alexandre foi am::nte 

A sentença apelada J'eeonhr-- te~ Ilhor Procura-d•or Geral pretendem \de Tereza. e depois casado com sepe.-

ha.vido so~Iedr.·de de fato enu
1
-.. Al- ~~t;;a~al.:, é ;:e ~:-ul~ c~~~t, co~ 1 ;;ei!~a d~e~~~; d~ ~~e~:~~~-0 ~~~) 

se sabemos com segm·ança que Tere
za ficou com tudo que deixou Alexan
dJ·e; em face dos depoimentos eJ.o• 
quentes a fls . 132 e. 133, secw1dactos 
pelos de fls. 125 e 127, n[W ~e pode 
saber com que fundamento afil·m,t a. 
apelante que Tereza, além do que -
recebeu em vida e depois 1a morte d!!t 
suposto sócioo Alexandre, amcta devia 
necessàriamente ter crédito equiva
lente p·elo menos à metade do valo:r 
da casa reivindicanda, já que as úni
cas testemunhas que aludem a ati • 
vidades econômicas de Tereza sào 
Amad-eu Alonso e Gabriel Toti e pe-
lo que dizem, tais atividades n:lo !o
ram tão produtivas, como mpóe a. 
apelante, nem proporcionais a seu 
otimismo. 

·· ' I 
Mas ainda que o fôssem. Jsso não 

viria ao caso dos auws, corno ficou 
demonstrado. 

Ambas as partes interpuseram re
curso extraordinário com pretendido 
fundamento nas letras a e d do pre
ceito constituciona.J, alegando os au
tores violação dos arts. 1.690 e 1.692 
do Código Civil, bem como dissídio 
jurisprudencial, e a Ré, i:Jfringência 
dos arts. 178, § 6.0 , V, c § 10, VIII, 
e 1. 603, III, do Cód'igo Civil, 289 e 
673 do Código de Processo Civil, 330 
do Código Comercial e 13 da Lei de 
Introdução ao Código Civil, e t~m
bém divergência de julg-ados. 

Argumentam os primeiros recorren
tes que o seu direito aos frutos do 
legado não é elidível peia bOa fé do 
possuidor: a questão não se resolve 
na órbita do direito das coisas. mas 
na do direito sucessório. li: como le
gatária que à Ordem dos bominica
nos de Ubaraba, chamada a uma su
cessão, responde também pelos fru
tos, desde a morte de Teresa Boscolo, 
porque se nulo o legado da coisa 
alheia (C. Civil, art. 1.678), os pri
meiros recorrentes se tornaram se
nhores plenos do legado, desde o .mo
mento do abertura da sucessão da 
dita de cujus. 

Por sua vez, a segunda recorre:Jte. 
sustenta em resumo, o seguinte: 

a) que a reivindicatória depende
ria de anulação das sentenças de ad
judicação em favor de Teresa Bós
colo e dela, recorrente, é a ação de 
nulidade ou a rescisória já estavam 
prescritas; 

b) que cs autores não provaram a 
qualidade q0 ue se atribuem, pois Vit
torio Bóscolo não provou que descen
de legitimamente d'o mes:no casamen
to que Alexandre Bõ.scolo, e os outros 
limitaram -se a juntar certifica ti q]4e 
não são a prova específica exigida, 
na espécie, da lei italia:Ja; 

c) que reconhecida a so~iedade ãe 
fato entre Tere-za e Alexandre 0 di· 
reLto daquêle, em relaçã.o aos bens 
deixadQs por êste, não era pess'Oal, 
mas real, isto é, domínio sôbre a me.
tade dêsses bens; 

d) que é ineXJa.to tenha Tercz;a re
receb,d-o a sua parte quando do in
ventári,) de Aiexa.nd1•e, pois os móvc:is 
semoventes e usufruto que recebeu 
foi a LJtulo a-e legatária, e não de ~ó
cia do de ct,Jus; 

e) que, C('rno única soluçãD do caso, 
a dita socieaade teria de ser decla
rada diss<Jlvida, para subseqüente par~ 
tilha d•os bens, nã0 Se admitindo r ei
vindicatória de condômino contra 
condômino. 

A fls. 257 ofioiou o Dr. Procurador 
Geral da Repúbli::.a, qu.e assim opina: 

"Irresignados com o V. Acórdão de 
fls. 197-201. dêle recon-eram extre.or~
dinàriamente tanto os autores Vitt~
ria Buscolo e outros <fls. 203), como 
a ré, Ordem dns Dominicanos i e Ube
raba (fls. 205), os primeiros sob a 
alegaçao de que perte•ncendo ·lo lega,
tário, desde o dita da morte do t esta
dor, a coisa legada com os frutos que 
produziu (art. 1. 6$•2, dto Código Oi~ 
vil) , não havia como admitir-se a co• 
brança dos frutos, rendimentos e ' in
denizações a que se refere a sentença. 
de P instância, a partir d!!- citaçlo 
inicial, coano foi decidido, dada a boa 
fé com que agiu a Ordem; e esta por 
enten:de1· que os a utores nâ.o t-êm ~(t~ 
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dôlo ou simulação. Seria n ecessârio 
que se provasse a ocorrência de tais 
circunstâncias, o que não teve- lugar 
no caso em aprêço . 

Quanto ao dissídio de arestos, ale
gado pelo recorrente versaram as de
cisões trazidas à colocação hipótese~ 
C:iversas. pelo que não é de ser conhe
cido o recurso por êsse fund'amento. 

Em face do exposto, conheço do 
mesmo recurso sómente pela letra a 
mas negQ-lhe provimento. 

VOTO PRELIMINAR 

cia, conforme se apurou em vistoria. 
ad perpetuam rei memoriam . 

Foi o autor julgado cu.;,ce::ior de 
ação, ante a ausência de J'tisconsorte 
passivo necessário a c\lUnicipalidaJe 
da capital de São Paulo a cUja 
guarda estavam confiados os c~rros, 
tendo ocorr'do as depredações quanao 
o empr::gado mcumbido da vigllancia 
do local. se ausentara momentânea
mente. Ressalvado ficou, entretanto, 
o direito de propor nov0 ple.to com a 
presença de todas os interessados- Re
novada a demanda nos me.:;mos autos 
da pl·il:neira ação,. após o ~r:;\:J.~lto e1u 
julgado da de~1são nela preterida, fo; 

O Sr. Ministro Afrânio Ar..•!ônio afinal julgada procedente a aç:to, 
da Costa - Sr. Presidente, o emi- condenadas as Fazendas do Estado e 
:nente Sr. Ministro Relator examinou do Munic:pio da Capital, como res
um a um os casos apontado scomo de pousáveis soEdarias a pagar ao autor 
violações à letra da lei e demonstrou pousáveis soi:darias a pagar ao autor, 
GUe essa violação não foi praticada a título de. indenização, a quant.::t Cle 
em qualquer das hipóteses. Pelos ·noventa m1l cruzeiros, arbitr:J.da em 
fundamentos do voto de S. Excia, eu laudo pene a!, acrescida c~os JUl'Os da 
:não conheço do recurso, data venia. ~ora, das custas em propnr~ões e d::t 

vorba de vmte .por cento sôbre o to 

VOTO PRELDMINAR 

O Sr. Ministro Hahnemann Gui-
1narães - Sr. Presidente, não co
nheço do recurso, data venia do emi
nente Sr. Ministro Relator. 

VOTO PRELIMINAR 

O Sr. Ministro Lajayette de An
drada - Sr. Presidente, não conheço 
do recurso, data venia do eminente 
Sr , Ministro Relator, 

VOTO PRELDMINAR 

O Sr. Ministro Orostmbo 
(Presidente) - Não conheço 
t:urso, data venia do eminente 
Ministro Relator. 

DECISÃO 

Nonato 
do re
Senhor 

Como consta da ata, a decisão foi 
a seguinte: Deixaram de conhecer 
do recurso, divergindo o Sr. Ministro 
Relator. 

Deixou de comparecer o Exmo. Se
nhor Ministro Edgard Costa, por ~e 
achar afastado em exercício no Tri
bunal Superior Eleitoral, sendo subs
Utu!do pelo Exmo. Sr, Ministro Afrâ
nio Costa. -

RECURSO EXTRAORDINARIO 
N.0 21.023 - Sio Paulo 

Recurso extraordinária <letras 
A e Dl: não deve ser conheoiclo 
quand0 inedstente vu!nrnaçlio à 
lei ou diss!dia com a jur1sprud~n
cia. 

Relator: O Sr. Ministro Rocha La
goa. 

Prefeitura Municipal Recorrente: 
de &ão Paulo .. 

Recorr'do: Centro Aca1cnüco XI 
de Agõsto. 

ACÓRDÃO 

Vistos, etc. Acordam C3 juizes da 
2.a turma do Supremo Tribunal Fe
deral, por maioria, não conhecer do 
•:ecurso, conforme o relatól'!O e notas 
taquigrafadas. 

Custas pela recorrenre. 
Rio, 26 de dezembro de 1952. -

Drosirnbo Nonato, Presidente, - Ajrâ
'l.io Antônia da Costa. designado para 
l> acórdão. 

!\ELA TÓRIO 

tal da condenação a titulo de h uno
rá.J.·ias de advogado do autor. Houve 
recUiso '· excofficio" e o voluntário de 
ambas as Fazendas. aos quais foi 
ne-'ado provimento pela Segund,t Câ
mara Civ:l do Tribunal :le Justiça de 
São Paulo. 

Inconformada, manifestou a Fazen_ 
da Municipal de São Paul:>, recurso 
extraordinário, com fundamento na.~ 
letras a b" e d do preceito constitu
c'cnal, árguindo violação do art . 194 
da Constituiçf.o e dos arts. 159, 896 
e 1.251 do Código Civil e alegando 
que a d~ cisão recorrida oiverg u de 
arestos de outros Tribun::ns, inch:.s,
v~ dêste Supremo Tribun!l.l, no y_ue 
d'z respeito à atribuição da culpa por 
fato de terceiro . 

o ·ilustre Di·. Pl'cicutadO!' Gerai da 
República opinou desta :forma: 

1 - "0 recurso foi nl::tmfestado, 
oportunamente, com ~nvocaçào do 
fundàmento das alíneas a b e d do 
preceito const:tuc!Ona1, 'ilegan.lo-se 
que sôbre haver contrariado o arti
go 194 da Constituição Fecteral c os 
arts. 159, 893 e 1.251 do Cóoigo Civil, 
o venerando acórdão re,:::>n'do diver
giu de julsados de ouí.1·os tribunais 
do pafs, relativamente à atribUIÇão 
de culpa por fato de teceil·::~ tfôlllas 
256 a :!63) • 

2 - Confirmando, em pronuncia
mento unânime, a sentença de pri
meira instância, que ju.guu pr.:Jcecten
te a açllo ajUizada (fls. <104;11), de
cid;u o venerando acórdão de fôlhas 
252;4 que a recorrente responctl,1 ·so
lidàriamente com a Fazencl:t do Es
tado pela reparação do dano sofrido 
pelo autor recorrido em cvnsequência 
da destrUição de d'versos carros ale
góricos, que se encontravam sob a 
gum·da de agentes da po:lcia e servi
dores municipais, -.os quais, segun
do· a prova produZ!da, proceacnao 
como culpa in ornittendoJ teriam con
tribuído pai·a o evento danoso. 

3 - Adotou o venerando acórdão 
recorrido a teoriá clássica, dominan
te em nosso d!reito, consoante a ju
risprudência do Egrégio SUJHemo TI'Í
bunal Federal. teoria que subordina a 
responsabilidade civil do Estado à 
existência de culp.a no pl'Ocedimento 
de seus prepostos, 

4 - "Em a.:;sim decidindo, o vene
rando acórdão de fls. 252-4 n1\0 con
trar!ou o art. 194 'da Constittüçã'J Fe
deral e os dipositivos de lei oroinária. 
invocados, que, de-resto, apreciaram 
relação de direito diversa da de que 
ne,stes autos se co·;ita. 

V O 'f O 

Sem nenhuma consistência a ale
gada ofensa do art. 194 ·.1~ l<li ma,or, 
segunao o qual as pesso.l.S Jlll'td.i :as 
de dir,ito público mteruo sao Clvil
meme res~on.sáveis pelos cBnos que 
oS seus funcionános, nessa qua1;aau .. 
causem a terceil'os. Entendetl o ~ór
dão r,corr:do, frente a,Ds elemen•us 
de convicção prcduz1aos, "'st a1· vel'fei
tamente caracterizaaa a culpa m 
n1mttendo dos prepostos d& reeunen
te na ocorrencta do event·) aan,;:,o. 
Delmeada como ficou a . de-;t<La aos 
mesmos definida está a responsao!ll
dade civil de quem os eicgeu, nos 
p>ee,soS e expres.sus termos du prec~I
to constituciOnal arg ui do a e ;;olpea
do. 

aahar afastado em exerlír:o c\o -~·ibU• 
nal Su]:erior El. it oral. sendo subs• 
t'tuldo pelo Sr. M:nis~r0 Afràmo 
Costa. 

RECURSO F.XTRAORDINARIO 
N . • 21.348 - .MIN AS GERAIS 

s~cess'io de cola:erais. Açdo 
revindic .. ·tória de be?zs aa;udlca
d.bs em inventciriu a que foram 
alheios os reivind;ca?t~es. Prova. 
idônea ela Jjualidade de herdeiros) 
em face do di:·eito italiano. so
ciedade de tato ent·re ·marido e 
mulher, casarlos pelo regime de 
separaçcv. Direito da mulher à 

metade dos bens; é real e nllo 
pó'SSOal otL. teja e direitO ú"e 
co-proprietária. Falecido o mart-~ 

d cJ, a mulher ·io pórl~ irooar-se 
direito além da st::4 cota àe qóei«, 
em detrimenio dos h.•rdeirus da• 
quele. . 

Foi aduzi:lo outrossim ~em n~nnum 
fundamento te: s1do vull1éi'<>au o ar
tigo 159 do Código CIVH, pJl quamo 
a justiça local, apec1anr:to as pro\as . 
colhia as, houve por co;:J.Jigut aa..t a I 
ormssão dos prepostos da recvrr.JJte. Relator : o Sr. Ministro Ne1::1Jn 

'Por Igual não e cte ser acu.n:aa a I Htmgria. · ~ 
alegação·de haver S!d~ ."fer dJ o a1- R 2çJrrentes: l.o) Vitorlo Boscol9 
ugo 1196 do Cod1g0 CIVIl, cuJa re~ra '<'! outros. 
na0 foi desprezaaa no caso dos au-\ 2 . ol Ordem dos Domir.ic~nos de 
tos, regulado que e pelo art. 1. 518. UJ:J.eraba. 
parágrafo único, do .mesmo Ulp.oma \ Recorridos: Os mesmos . 
s.gunao o qual é ~ol'dàriame;J.te re>
ponsável com os autores o pat':ao, 
a,mo ou comitente por seus emp1 ega- ACÓRDÃO 

dos. ~er_viçais e ~re~QStos ... no ex.;~clclo \ Vistos, relatados e discutidos êst>es 
do. tratal!1o q,u~ lles wc>mp.tli, ou aut·Js de recurso extracrdinár!o sob 
por ocas1ao dele . I 0 n. o 21. 3!B. em c;u;; >:·J recJrren-

Aponta-se alnda como golpeado o tês ,e recorridos Vitória Boscolo e 
art. 1. 251 do mencionado Gú .... tgo, j outros e a O!'dem d·Js D::.minicanQii 
que ünpõe ao comodatario v ê:ms ue de Uberaba, acorda a 1.a Turma do 
conservar, como se sua f}l'Opri 1 !ot a, : bupremo Tribunal Fct<eral, unânime
a coisa emp_restada, não Pvdcl!dJ. mente, r.ão conh2:er de ambos os 
usá-la senão de acôrao .:;om o CúlJ· 1;ectusos na r;onformidadc das pre
trato ou a natureza deia, .sOb pepa ne cedentes no~at: t!lqUi1r~lícus, inte• 
resp:mde1' por .perdas e dano~. E' grantes da pr2sente dccis5.o. 
bem de ver porem que essa norma cusas ex-lege. 
diz 1·esp=1to à con.sel'vação da cu.sa 
dada. em commodato e não aos ob
Jetos do comodatário existentes no 
imóvel emp:estado para os :;uardar e 
entregues à vigilância do prepu.sto ao 
comodante. A responsabilidade cta 
recorrente provém, não do f<>to ele ser 
comodante, mas da ne::l'iigênr.ia ae 
seus empregados, incum?id'Js de vi
giar os barracões do antigo 'Hipódro
mo, onde rstavam recolhidos os car
ros alegóricos em aprê~.o. 

Quanto a ·letra d. não se· confi ~ura 
na espécie o arguido dis.>ict:o ]Urs
prudêncial. porquanto os arestos apon
tados como divergentes apreciaram 
hipóteses diferentes, 

Pelo expasto. 
tão só pela letr 
vimento . 

conheço do recurso 
a, mas nego-lhe pro-

VOTO PRELU.UN.'IR 

O Sr. Min. Alfrânio AntOnio da 
Costa- Sr. Presidente, 0 eminente se
nhor Ministro Relator dem.,nstrou. 
analisando bem a causa, q~1e- não eB • 
be a invocação dos prec2ito.s de lef 
dados ~-mo ofendidos. Data venia. 
não COl,llleço do re~urso, 

VOTO PRELil\UNhR 

O Sr. Ministro Hahnemann Gut-
rnarães - Sr. Presidente, nãu conhe
ço do recurso. 

VOTO PRELIMINAR 

. o Sr. Ministro Lafa'!.·~tt.z de Andra
da - Sr. P~·es:dente, nãu conheço uo 
recurso, 

VOTO PRELIMINAR 

Distrito Federal. 10 de a~ôsto de 
1933. - Barros Barr.eto. Pr<:sid·;:nte, 

Nelson Hungria, R€la-tor. 

RELATÓRIO 

Funélou-se a condenação da re ~or-

O Sr. Ministro Nelson Hungria -
Vitória B•Jscolo e outros. Irmão e so
brinhos de Alexandre B·Jsco!o todos 
nascidos e domiciliacos na Itãlia, 
propuseraú1 n' !õro da Comarca de 
Uberaba.. Estado de Minas. contra a 
Ordem dos Dominicanos de Uberaba 
ação de reivindicação c<e um imóvel 
<casa e terreno) sito à rua Alaor 
Prata n. 0 20, dessa cidade. alegando 
que o adquirira·m por suces.oão do 
dito Alexandre Boscolo, falecido em 
27-5-194.2. e que indevidamente fôra. 
legado à Ré por Tereza Bos~olo, vid
va de Alexandre (com quem se casa
ra dep>Ois de longa mancebia), e fa
ecida em 1947, a qual no inv;;ntário 
do seu marido, ocuJt.arà ter sido ca
sada pelo re!\'!tne da separação de 
oans e obtivf';·a. assim, a adjudica• 
ção de todos os bens inventariados, 
tendo ficado, r.·liás. despercebido o 
testamento do de cujus. no r:ual se 
atribula à Tereza somente o usufru
to dos ditOi bens, enquanto a sua. 
propriedade era expr2ssamente dei
xada aos colaterais do têstaodor, A 
anomalia dessa adjudicação veio a 
ser notada. posteriormente, pelo pró
prio juiz do inventário. que assim se 
exprimiu: "Neste inventário, lamen• 
tàvelmente não foi cumprido o tes
tamento de fls. 18 com que fa.lece~ 
o "de cujus". Mas, no pé em que 
se acha êste feito, o grande êrro so
mente poderá ser corrigido por ini· 
ciativa dos inter•essados e pelos metoa 
adequados .de direito", 0 Sr. Ministro Rocha L''goa - rente, soli:làriamente com a I>'azenda O Sr. Ministro Orosimbo Nonato -

Moveu o Centro Academico Onze de do Estado, em que, não sàment.e os (Presidente) - Não conüeço do re- . . . . 
Agôsto contra a Fazenda do Estado agentes policiais, mas também os curso. O pedido d•a reivmdJCação foi cumu-
de São Paulo ação de indenização dOs guardas municipais procederam com DECISÃO I::do com o de nulidade da adjudica-
danos causados em carros alegoncos negligência no cumprimento do çao e do l~ado feito ~ ~· !letar, 
dest inadoS a cortejo de que participa- dever, contribuindo, assim, para os Como consta da ata,. a decisão foi contesta~d_o. argulu _prellmmarmen~ 
riam os calouros da }<"acuidade de danos sofridos pelo recorriao. a seguinte: Não conheceram do re- a prescnçao da açao. ex-vi do &r• 
Direito no ano de 1945, ca~}'03 êsses Tendo-9. pois, por incab!vel. opino curso. com a divergência do Ministro tigo 178, parágrafo 6. 0, V, t p~ 
que foram total e grosseiramente, preliminarmente, pelo não conheci· ·Relator. · grafo 10, vnr. do CódliO Civil. ~ 
arrastados, ou pela própria policia ou ! 1nento do recurso". Deixou de comparecer 9 Extno. Se" de meritis) que os autorea n.o llf•• 
Dor quem contasse com sua conlvên-' . lii' Q relatório.. nho.r MWlstro Edg;ard Oolita. por ee provam -oer OQl&tfl'al4 4t .AMand.J.W 

r--
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re;:>ortando-se aos autos ~ o:·1g1- o im1uénto policial instaurado, íol guiar das autor!bdes locais, o Trib~l- anterior e em seguida o Código de 
n · , que, oft:.recid·J. ctem nela em remetido ao 1 . 0 P1'cmotor PúbliCO da na! de JU5tiça dest~nará ~ um magts- Processo Penai do Distrito í''cderaJ, 
20 ·e nezeml.J:·o ele 1955 e .::;;ado o comarca, Eendo éste ar3üirlo de rus- trado para proc~der a inquérito, t:Jr- d·et·erminou, oDrisatcriatnente, a de
réu 5 d:) jan~iro do ano curren- peito, arbi.ilçõ.o tida por proctC:.;:,te, mação de cul;)a e ju"gamento dos m- clina',!ão da claEsiflcaç~ do crime, na 
t~. a ·esentvu defesa prévi& em peJO que o im~•!erJto foi l'i'meiido s.o clic1aelos. Trata-~e de reprod'lC'::i.o peça micial. Na Jegif;l·acão antcr:<or 
12 do 1csmo mês. No entlmto. 2. 0 Prcmo··or Púolico, também arg;iwo quase literal do ar~. 324 da Lei n. 40, bastava uma referia!cia,- sem dêsce; 

Fàm.:.nte 19 de març.J, -"'JYÓs o de .su~peito e, an'c3 cpe sô0re e~n de 1935, segunno o qual quando se a capitubç·ão da intla~ão c~:ILlin:!l . 
depoimento de 3 linhas dJ ,1cusa.. argu1\:ao se mamtestasoe. esse rep,·e- l~e:·petrarem . crnnes graves em que, Isso é exato pel art. 41 do Códi3"Q 
ção, aparece &le com o r;<.:d:do d·e sentante do MmiSlPno Publlco, o Dr. l)Or mfluencta ele vcswas poderosas, é por êle e:..:i3idv, ara aqurle qu~ v.ü 
llctbcas. rorpm•, ·nvocand<- a men- Procura:iOr Geral do E'tado designou for tolhida a ação r('gular das ruto- ier a dênúncia, e <iecidir sôbre 0 rece-
citn1ada nu!Jdad :·oc?ssual cub um Promotor PubJiCJ de outra co:uar- rioades locais, o governador do Escada bimento ou nã isto é, venficat se 
ex'-ell1]X>r~.n~ic1ade dnlxol.J ' bem ca, para tuncwnar r. o proce~so contra solicitará à Côrte de Ap2Jaç:to '~Ue de-J 0 fato se ajusta ~u não ao texto le6al, 
r~.,Jaltada a deci.;::ín 'l:.,ecorrida. o pacten~e. q~an..!~, ~r. nte ao prece!- stgne um. m_ a?:.~tra:lo paPJ. prrwed"r a para qu~. am· . hã, _não ee dt~u que 

EX-J}CSitis, nego pw\:,ime·.·to ao tuado no p:u~grato umco do a:·t. 99 n~oroso mquento, forma~ão da :ulp~ : a:guér:1 p;·a:ic u em:t infração d~ ;,~-
recurso". '\' I d~ ConsottUJçuo Esta:.,ual, a substi':.'.lt- e JUlp.a~ento dos criminosos, nos ras•13 1 aução, por emplo, 0 so articuJr.m 

No pre.sel"!te processo, ~-l,lstre çao do Pr()motor impert•do com!1e1 J'l a admtE":\·ets, ::o_m recurs:J _ nece•sário c::mtra c~E pes:OJ. um crime de 
nnvcgad~ cita ainda 0 arl, 69 da um d::Js e:>iS AdJUntos de P1omotor 1:ara a m~sm:> C'ô;·re. D~:xou, en~re- morte . 
Cor:Jtt tuicá:> do P,am que a~· Púbhco da C<'ll''arca. tanto. de inc:Jr~orar Qo trxto consn-- No c- _o d:Js autos, há, rcalment~. 

"Quando se perp3trn~'m cri es Arouele colc..,.!o ;udic:::trio deixo:\ de tu~ion'll a revra contida no pará;Tafo ·um e:.·e~.oo da d~nuncia porqJe atri-
gr.l>'ts em c1ue, por tr.flul::nct d acoli1 ~r 0 rxtlido," \i:to n?.o se poder pnme!ro .• daquE'le art .. 324. Se!:;UTid'> o D:ü o paCli'nte a práticn. d~ tenta-
J.;2SSC'.!s p::cler'lsas. p:-f<a !'31' to- . on!:eu:r dJ ltabe-<s corpus . 411 :;ndo Qt:al elet.o por mawrJ<~ .de ;•oh~ do3 tl·>a e c1e le<;~cs c c.• po•·a1s, c,:~<J;. a 
lhic!a a aç_ií.o repular da.s .iutO-ri·- ~·~" ·a re.tcrw·:.:o __ c.: e outro •a J~defer•clo. d~~ ?n')arp:-wcre.s. o m<>;;lstnldo dc~1_ ~- m .ma pessoa e ru _me.sma_ oczs,5o, 
<!a de:.> lo<::1.'s, o Tribunal :'te .Jus- , I 0 pr ·.,c.T.e l'fJcU só, 110 qual E e narl;e r e tranmort~rá para o local elo as ê:-se e::ceo;.so, a meu \·er. não é 
tiça · desinnHá um IM•;is:r,•do al~6 ã-- c.;' a Irc. t:a!J ema~=.o d:> !J'Cd:do ~lel!,o. ~co'n. .r:ar.lzydo cl! np. Tepre>"n- e molde a tornar a c~núLc a inepta, 
P:<ra proc~der R inquérito. form~- de ~z:.S .. eas corpus O."J. em uprcÇJ di- JG~te c:o n?nln!S'!ll' n nuoz:;o .• esc:>lll!cl:J p:>r aquilo que e't:í no pr?r-rio Código 
<,[!·:> d:~ cu!- j:•:l. e JUlgamento dus vet-,;c c~•~ac:·,, no vnm_ ~iro .ta'Jzas pe.o p, o .. uradnr G.ertJl, c,en. nduz:nd de Processo Penal - al~a3 K~mbrado 
Íll~ic:•!dos'~. . _ . 1?orpus, se ms:s~c r a nleea7âo <le 0 caput d.o, ~rtJ~~;; rm aprc<;.~ e .> ~ pelo Sr. Ministr? Rocha La:;;ôa, numa 

•:ss~ arttzoo, portm, 1~"0 su'o"J''- .!c';.t•r.l:d-:~. do r epr<:<~ntante do Nl:l- tmdo a JcpJodu._ .. o do par •. gra[ e das últimas se.s~oes, - no art. 383 do 
kiu, um:t nz ql'e êsve Tri ';unaJ tuÚéno Pub.'co, w:!~l~'anc\o c;ue. pw- 1'\'Jclapte. nu~ o l~f" '>1:'\dor ~\lr,<' t •pta Código de Processo P2nal, que pzr
drclarou a sua incon~ritucinn:~ll-1 curr.ndo a!':'l~ 1, 0 r:;aragrafo pr:m~·i· r~~·1clm tmpl!cttamenl e a norm con- '1lite que o Juiz por oca,ião da sm

d::,cte em face ch Cong' itui~:Í.(, Fe- ro d art. 3">1 a Lei es~ad>Jal, n.'' O, t:d'l. neEsc mesmo pa: :'tgr~f_o · . . I t~nra. De m:~nrlra. que ne~~:t oeurtu
dt•:·a.l.. tJ{m:t~~ tr;;•'!:~ -ach _ •1--fJ 1P7 de 11)55. pr. r a Jl. LLc·."ttiva do ato de '~oc~o!T':'t' dP~'Zl.rte r<'VO<!fl~a !~d:re!fl nidade, cumprinc\o o dlsp•Yto . no dito 
inqw~nto, núo tem fu'lça·J polt- • ;ignação de meter de out'a dc.t~' ,tr~xto le~al: 0 qual,, de res,o. nao artigo 333, 0 Juiz roder;:. venf!Cll ~e 
ci:ll. comarca -':\!'a runc nar no \·l'cces.so nn °'' 7ava exn!H·It"'':'·~n•·' . a':l tTp:·?- I ryraticou ou não. 

Existe, reuJr;_,{'nte, o preceit,) co ccnt-ra o ;ac;·e-_nte, v~io u o Pr~cm '1'n I E~ntn!lt.a d~ M;mstf'_n_o ~ nbhco._ ':'!2 ' Por i::s-'1, sen"wr Pr~siC:~r.'P, que n.S.o 
~ 1.0 do art. ~2! da Le1 Estadu:ll Q[ral do Estndo a Cnr. titmçao Esta- f1 om':'1nha,se o .m~'!l mdo :!·.ro•lll.- a~olho a p:·ocedênr::~ <i:> 2.0 motivo 
11° 40, que diz: dual que etc> !e ar,, ~::ljt."ltOS a SUIJ5- no; O orer~r cle!'UnCL: C•m1pre salt- invc-c:1do pe!o paciente. 

"Eleito por nnioria de vntos titUlção dos Promot<>!'es · b!ico.s, rm 1 Pn• a;·. at~lda ser m' l.festamenrP m- o sr Minfstm Rccha T,agôa _, 
dcs d€.~emt.arzadores, o m:1gistra - mas faltas e tm'lcdimentc . Acres- rr;~stJt~lrional n !e'. o do art · 824 d.a v E:· a' mp oermite UM a'11rte? 
co designado ~:: trnnSJ>Ortar·\ )Jar:t centou que e~sa car·a revogo unpll- Lei n . 40, reprr.a, ~!do no_ art · lf:J .ct• ·o sr. Ministro Ary Frmico - Com 
o local do delito acompanh!'!éh àP citamente aque:e paragrafo p ·m~·iro l.e1 ma.wr do p,a, I, ror n:'o ser !;cito muito pra;~:;r, 
t:m rep:·esrntante do m:n;stério do art . 3~4 ela LSl cJtadurtJ n. 40, 1 :'"eshr~'~ . um maC('·~tmdc e::n fcm- o S;-. Min'stro Rocha Lagôa 
rúblico, escolhido pdo pr:>ClJr:;dor pois rc:Jroduz:u em seu a;t. 1€9 -l '~r- "~:s no!JC!~'.S, 

0
2·e;te. à P~OTblç-ao ·;:1- 'if~0 h~ dúvida de que a lei prnces• 

gi'r·~l '· . . ma ccntida no cap:1tctesse art ... , t.\~-no aJt. uo, mc1so I, da Cono.·i- sua! defere ao julga~or f\. faculd~d lt 
V e-se, pois, que a lei est:1dual dci:-::l'lc'o de repl'cduz,r n regra c·on- tu .. ao: . • • . da dar nova defini~ão _iun::hca no :~to, 

('lU c"rtas ci!·cunstância~ e em tida, no refe;i:!o pa;-á,;rafo primetro, ~ntcu am nte pr:::ccden. e. e r.mcta. 0 ~~s até ai 0 réu· csti perplexo isto 
certa> situaç(i(;s - e no <?asa o tàcitamente repelida. _ . . 1 r~, f .ncl'lm~~t? da, 1r:;petra~.a~: é,~ ~~~ 0 ssb~r:\. cCJm') encaminh:>r a 
que se sente, o 9ue se inft>~e el0 Ar:~iiiu ~·nda ser contrad1tona a .. ~a}? ,<lem .• ,c Q: P~-ce.cua 0 ~Jt. ~ua d?fr.sa, se no srntido do· -:rime 
p!·o~ePso é ~ue ex1ste bngH de na- cla<swcac:::w <i<-s enmcs t!'Ilputados ao 0 ~odlo d~ Pt ~re,;_o PP.naJ .,ue de l<'•õos corporais se n 0 de kntativa. 
tureza politira pntre famí'ws im- p::~riente na denúncra, tentat1va d-~ nta!· P

1 
c u;:nLr.~çao do !me. 0 Sr- ~Iini<fro AT7J Franco _ .Arro-

portan:es - permite qu~ o ?ro- · homictd~o e lesfio corJJOral grave, .? oS. , a c a;si };a~~o, um ~os ;re- rn S·ên.hor P~r<';àenie, IJ~"'e!nos r7m\ 
cJJr~rl'lr Gr~1l 11~" d"l ell''1r-•icntn I que inval:àa at1uela peça 111!Clal Ja ' ,t~s a denunc .. .- >alwa. cu.:Ipr.n- a 'ct·>v'da vê"l'a de V Ex • e do Tri-

cto que ianÇoU rnfi-o !ti 'lftn~ ela rUe é princí~io incontrover<o ser a C· fC,la C' ri a Dl'€C!Sa e detC'rmmaJ!l. . . . . . ~ .. , n] O da .._ .. e ~ '-'·- " 1 ""' _- .~ -. ... . a'·n c n' o • 1~o1,t len d ,.,,-,.,Mo 11un~l ao pnr:..._e~r0 m~t.n:(), qu...t 
imoortância das pesso.1s e.n·oJ·, 1 cln.rsificrrçao do cnme um dos .e:j~!l- · • r nc •·c ~ 0 P 0 0 a.~,.'-':> :" . .' · p 1· t . 
dzs. 1 sitos da denúnc:n, cl:;vendo ser c~rt, n fim dP ou. p<>os~ forrr.ular Cf!C\()n- Jl·r:ttm,dade __ do .orno 0~,~ ctno'ot·a-

h . t tPmQn•e a su cofo-a O'·a no ·~·o Ja C'r.conttel o camno c' m . • N'') m" :::~Fc~ N,_~~ •Q p~<·:' det('rminada, par·:t ccn ~Cimen o p,- rm' ;pr~~ a de -;.,~ ·. ·ut .;;.;l "ad:> CJl;anelo estudei ê<te l:a'Jeas C'lr-
('~"wr·u toJ o•·o~~[llmontG m'm no do act'~ado. En·tende o recorr, ce < .O ' ll ... a lm) ou SI. l - • • - e t's'I'' U11]" .Ooo;o~o d"' ·k ·~ - · ........ · - · · · . . ...:~ ta: .. 1e~mo t o ; t "', n,r;, ·'':)7'~ ooraue Hl J: -_ ,4 • ··_ u- ....... ,;.l u 
cl,'crrtn•· a nt'lid <de d:J ]::fOCESbO que a denunc:a em a:n·eço, apont _,_,o ;;• " -11 e " 0 n c.en e, r;,.o m, ··' ·') ; ·. · · .,~ , hrthPrt~ r. 17 vus 
•~h i'«e pr.at.,xto 0 )'<lc'ente incurso em duas inf cões 1 .. h e contra a m •''Yla reEsoa. a ,1'1- 'T'r.bLln-Jl, ~Pr. ,n!LO 0 \11 ~. t B · 
~- N",;.~ a ~;d"in · , 01:· Üm só a co com efe:to · ico, é •c:· la de tent~"vo . h"mi."''1;o e de do C!tlRJ f O! relatcr o Sr · ' ·m~ ro a:-

< o • - • ~ositlvamente ir.~ota ]::or ter· o art. ler.ÕI'~ cnrpnra;s. E' !" <; inf'"1~a. o (]Ue ··0s Barreb .. e .son0D ~e"t.),,que :} Tri: 
41 do Código de ?roce2so na!. rc?•:-eta sua nulidr.de ·~bs.-·h.l~a. t,unal elo Ptau~. ~or su~ \·:z, n. o en <t 

DECISÃO o recurw foi iP•'rnid com certi- F'r~nt" n') ,..,,.,,h, nn trara t:'l aPrecta"a"'. "." 11nc!J que nã 
,..,~.,.... , ., ,.,.- . dão da denúnc:a, ofere da contra o ao r2rur~o nnrl1 ronr::>-dPr D"rl2a ~{'~o\·ar o Pf'd19o. . 
<.., .. _ ·O C"l!lSta c.a At ... a de . "'10 foi . d 1 ·r· e' cr"a~ o f'm ne N'''l e p«e 0 e!'ta!l:l!l'Pf'nt0 ch Tn-• ,. . . ]: ac·ente a qua <~ v l ICa ClU·" [) .a I •. '' n ' ' ' " . . . . . 

r ..• 8?2 li r!<~: F:~a;~" VJ~t::t . 0 s,r ·, Jl:l~- mt';~a ~,.~ 0 dc!i"Ü;3 , foi 0 ·p~c!Í':•nt2 rr<"C""<n M'J•,·:r 0 ~,..ntm h>mal e também não é o mev cnt~n-
1 .dJ o r.:oe1.a L, ,.c .. , ue .. :Jl~ d .. s , otc s ~ _ · , ·- - , d oç,.,., r~~iuízo d n v ~i>Yli'Ilto 
( .)< ''t·s 1\1 n;s, 1·~s Rel"tol' "'"m )~ 1· 0 denUl:cmdo mc1~1o nas sançocs J ·· '" e o o . 

... ._, ' ' • J ' V •, LI I J_ .l •. -J L ~ •t 1? •·e(Tt!lar • 
('c<.t::l, ISUbSt'tlltO Ch o!'. f.~::l;fotl',) ~1:t. 121, Cr"t'.lb~ll'. ?.,. .. com. 0 UI ' . O 1 

"' ' ~]{> n-"l C':~"U r1:7Pl' que [\ ~·<~a, 
J-l{!)on H:.:;1~l'Ja, que s~ ~ch-a en1 '='iY~ J 1 1t~-"n1 I~ e ~· :~. 1_ .• I ... o-~~o ~1;1lco. e d .. ,. .n- .. f,e, r.,.._-,.,.~ra e rP rff'!"f)Ce'J a C_-er:ur:c~ :t 
{e Lcrnça cr.no~;;•ll, e C[~ndido M•Jta, '3lc ."12:J, P" 1·,.,.:'lfoop!lmeno, Item I E .. PI.ICA,AO 11'1:o.~?J3 r<'O!'i'•enhnt? do ~;n·:~on~ 
l:C ' ~"ldo p:·,vimcn:o. I amt) .s do C 1 .o P,mtl. . . • . . « Pa'2l:~:>. :rr:•~ rntorcln nu e é 1 e»:t1tmo, 

1'7 ~'1 ,,~:~·'u 0 re!rtório 0 Sr. ~.'l:i- J)ro'a T"' a do em;n:2nte Mtmstro\ 
1
0 Sr. "!llll-.ro -(Lrv 'Franco-S!'- orr;:J"' 0 P.-or'l"adcr nS.o l':Jdh d"s;g. 

1 i~tro Af,.~ roi o Oc~to. c St!!.nti •·uto ch Rcl1 tor, 1 •. '1" ]?N' In. e1ram~~te m:o~. n.1cr Przstdeutc, e cem c~ns'r:•np,l- 11 " um Pl'"il',tor n:~r" e~• a prov3 , 

1 r. r:'~'i?'ro I.•I'Z O::tJ1ntt1, r~·a e,n cuJ.rnt<~::; as, rn:oi'S 0,0 recorte.1te, ·~, mento ~me ton;o 
1
a palavra. T~at,J-·,:e f:lc. 0 art. 324 ela Lai cl<' 0"~::,,\ 7N•,~ 

r '("1'" r·:o !.O T•·'.bunal Super·,•> Elt>i- nm';l~s c; UN•al'•2n~.~ mvoca::l~s : ,. ele n:metlto d"•·''wqas .corpus e e d:'sa- Tud! "ria do Pi.?uí, que o S•·. ~.'!:inis
t )i"lll. _ unpe 1çao: lJe·:•t•n.c·.>de . do re~te~ ~radavel li1SlSc:r no~se ponto de v.sta,, 'ro B<' t1a r. 1 ~~>'l, a~h-.u r~tar revogado 

Pr~s;-l ,~ ~r.<~ ~:J s:·. r(mistr'> Dro- Fr~ . :ne do, ~.; .' s~er:o Pubhc:J, .~u Já manif:)~tacto n<t_ ve~ plSS:>.cta, n') pe~~ C <~ituiçii.n cshdual. 
1 ip'l'' Nn,..~•o. _ oc.'cc::ia LJii:hc!r". "?C?U a c "ntJT1('1::1 c:Jntra 0 ~a~~-n- ~2n.ttdo c'e ?""·~Q'a~.~o aa o~·d-=-m. m as J\in!i:t """" P~:·t€, e>rho:··:t l~m21Üà-
\'ke ·Clretor. • e m~uc:a cl!l mro!~1 a: ~st~. exp. css•J a 1 ~<'0 me 1!111·-'2 o c..;mp:·Jm:n%1 do ~·C'lmr'1tP :;'> ~oF•o conc.OTL~ar com 

nv a:'t. ~!l d'l C··n~tltUJçrto do E,t :Ido dev-e:· . S F•• a 'P n· 0 ~n·'"') r 0 r i~<') 
d·.) .Pi:m.í, cme rm cada ~ornare~ ll\- O eml!vnte Sr, ):!inistro R2ch'1 o ~r>. 3~4 l?i ~o Ef''ad;· d~ pjouf, 

. . VC''a dn!;; .~'l]untcs do Promoto_rcr .P~-, L~~riô::t: r~·b no'li~ c:r;Jir.o com a ar:- "U" t~··'-. s'no r >·eciarlo armi p'lr for-
(Pr'iiélo cf2 v•s+m I~ J:r"l, e•"J~.;r!l'r.~?do ~ Efll par_a,.,Ia'.~ 1m:·aç:o qne s•n~:':·c l11n r!'•!'? 1S"'· d~u 'l":'l i>''il!'~t~. foi 1 s'?belo('i_r1o. em an-

O Si"tl•ur ll•;n· •t"O Rr·clta "1Õ'l' 1'11!('n_ quP._ 11-Ual ,:\o n .. o houve•. madio 'Jé'b p:·:>cõC:t:::~ia tLs cl·cis ftdd::n~~n-~ ·~~. tf· .. m~~ na . "'~s•i'uiç~o do Es-

VOTO 

Tn,~~ .... :,.·:.. ""' 1.~ .• • ~ :"', ~·- • ..,~:"~C nm Proinotor na ccn1arca, cs a.- tos. t"'....1"' ;'t ,-- '.,. "t- ·" 1 11 ::1'='·~-
... ,,. .. c.u. 0 D_. Cio ... '-~ P" 11 ··~1·, t~· t'""ituirilo"lenamentecs•Jr~ - .· • · ,. '· ~ 0 .c .. pe.mt. ~U'' ·;!' m,,r. 
r:~·-1l"'lltJ no 'I'"JCtln~l f'€ •to'l'ça ... 1 ] .. Jl . ~ S\ ll r···. . 1' . .. Pedeua venJa p1.'t comernr !em- h""" l'nt·•,.,..,e "a e! ~r~ra'l dn um 
JU. ~ ...... ~. n. • . 'l .l' ... J .... - o .... r .... es nn.s couas 'l ........ e ll~pec lll"~€P- . . I .... _, ,.... ~\.. . ll ........ - a..... v 
l) ~ut (l!'d"111 d~> l,·nh(''" C••!' O om t~- m "'•. ' _- ' - "p~ _, 'b. há. ·, 's b!'·~n::;o alo;t1J1S rr.'l!i_v:;s que me leí'a- 'nrn6•·!'to ,.,olif'i~] /l.l;a·. () R:.nrrmo 
.r: •• '.. " ~ ,. · ' ·" ·-· ·• tns !'T:~ c"!"l"I'Cfl ('a arna' a to" · , · · · · -
.c r do Dr ... Flt\''" An mo C:>;-r·'ln. ~l:<"·!ncterrs. ;n;s llm deÍes 'foi af~s- r~~ -~. r<'I~<rat: o IIF't vo.o, s~:'_d.., o J T:!'vl:,~; i'J. h••\ rP•Pb- P""c'~~ar 
C:~, •,·~~~~ rt·~·•,•r]"l f't'"'l' O tn ~,1110 o 0 _ ! _ . ' d' · t t d Otl "l!lffie!IO telatJvo aO fundamemo da ~ C"''~tlt1"""'1"''"1r'a c]po:o.o n ,..CoitO 

' • --·- · '' ' u - •· " · " t'1c· !'"r 1mpe ir•en o res an o o - · . . · · . ' · '' --" - · :rr"n~'e rJnltl'fl'tn·rur o ·Ir ·;,. '€C'1!'- t ·) "• 1'· 1 b' é se 1',va 11 t~..l 11:"C'C!o d!> dcn•:l'C!a. I O ,<:c M;,,;otro '/r.rha I, ''nO -. ... .... .. . ''0 c~n 1' ~ o qpn ~ln m \,..; a _·j t ~ ·- . ê ) . ... 1 . . . . . . 
lr.nte di') rro':('S30 ll . :"li rnd:c-::lrn~l1í'e ~ 1~ - ~1 ;,o~ SP~:d·o dzs'r,r.~jo r.~Io Pro- 'fl l)',_I-~ ;- 3 .-s~~ P'l~i.en, .. e. ,.~rre: l ?€{'1) rl"f\"V'''l r:il'~ P~;c1,arecr_~ a v 1pX.8 

nulo r""l'ra !)'') r ''Hh no J••izo cl.e ~!.;.~,.;; C~":~l Ul11 r~m')t"r d~ outra "l'.rc:no fato, a prabco cb d:>.s r .ti~<>" N"<' a"~t1 ct~ r11f'c·:<r PB mn"l'8.S m",cs, 
n:re!t~ ~1 2.a \7

,1 a cl'l . t'Jo_T:'l:'"l~·na d~ I ,.~;;;~'C:l n ... ~~er- à? f?r ... _Crcla:·ac13 pro- C':'n·~·a 1 ffi{\S~113 P2~~-:u.. Ten~ ~ r;2 .:.;ó .?.."''11'a. r.-crrtno a ~rretqrf,l t.r=trdoa 
Pr.rnn cr"~. r~ln nco'T!n'-l<~!"CJa de L- C"'l"n'·e 'e""!l "~ .. ,"'"ío de SU:'PEição. prn"c,"o uma t~rhtlva ~~ hom,ct•l :J I •n:•:t:> em A•rnder ao m<>tt nrJid·), o 
pr-""'t-l'ytt"'l1~ 2 c~· """:r.:·~·:'·:;.~i'1 Púhl.C8 oq~ I .... , ... _.__ .. ~ .. 1" l · . e o C!'1P1C de }(','-'02:3 corporrus, na 111~8· qc(,~(;;l) n"'('·f'?rir·o, 11-:.c:t-e c:: JO!".'rn"l Tri. -
ccn~r:l êle o rrn·~:J Clf'"'1Ú-:1C'0.? c a:r.··la ";:i') p~-~ rr;~() '11) rh"fe do l' .. UG;<:.tt~r·o !'-1n. hnrn, ~,~,, 1"!1f'"T10 !lt-o. 1'}2~1 n1rs- l~·tn~t r:"l J![{bPa.~ Ccn>l'-t; no ?3 ~~3. 
TY'r •er f''' ('.()!ltrr•n ~ória , j:í ')'\~ fl("i- :~ú'·J;co hcal eo.,( .. JO, p"iS ':)ar~ t.anro '11:1 a('Õ.O, ccn•ra rl~·-,-r-c:na''e. p~,sr:l. rl'J P'aní. do nue foi ro]ate>r o s-enhor 
bv:~J .... ') - nipnt,::~ :--r~-J P1r~m') .~tn c ,~~ .. !: 'H·fP. (t:.1 J ., . .. ') il~pllc 1 ~.,Jnont.~ Tr~1~'1L~v~ C·· h0r::!:";::1 ~o e J'?'~~f'c; CJl'- "'_ii~!;tr") Rl'~iro d9. costa. ('!n qtt-!' ~e 
1""11 l't']~n o '> mr•n'"l :~-~~on [\ j)l"'ii'·"]l rll')'l'!Je"c'.1 !1~·~ c~r-l ''Ü"'i.~) Fo;i'l(U~1. ~OJ':'!iS, ~udo is~o rf.tá rrov~.do. A'Si!11 t:·r<:cl~P~Oll a. con~•itu~ioral!i!1"!f' dO 
d~ ctn" i~+'P . .,,.,;:;.~~ ron::u.s incon11Jfl~'--'t-l T:"lc:.;'...,l·:;lC'('rn rl+-'1 ~ P1 c::':'u rtrt. 1C9 que, ,_.,;;_o V·P~·:-l con!o re l~~sa admitir inCp - 8.rt. ~24 01 C-"'n~titutç50 cto Pi3UÍ 
, .. P~" '"'i .,,,.~ ... ll .. ~"'"""r,.,~'): - ·--/.:l~t'lti, - a d~ ":P!'!ll,io ::, ""!"~.,...~. ;··r-?'11 Cl'iT~S ~:·9.v;s C':'"' f!1. ãor.úl"cia. O Sr. }1'[.,?.:.-.~ro Ar'! Fra-nco - P?.. 
h~-·'n ,,. l r i""""~ ~';'"j'\Or!ll. l r:"'l rm~. pr>i' i:,fh•l\·>o'q c'e :;:'"S>"'"" p:1-l F.' c~rto fiUC o 2.rt. 41 do Có:li~., d"' l'"C'"-rr><> r 11 l'! ('lt''!'i ~f'rm~r l'l V. EJr.• 

Alcgcu o impc~rante qJ.~. cnn.clltidv ..t'"rcs:~s, :çossa ser tol~1!da a aç1ío re- P;·oc~.ss0 Penal, in~vanC:o ~ Ieg!s:Jção que 0 Tribunal não se pronunc:ou 110-



Segunda-feira '8 ("~'(penso ao n.ç 4Y f)IÃRIO DA JUSTIÇ~ '· 

desamparaido, tendo em vista o cUs
posto no aludido inciso con.stitucional, 
~e vez que, não hmdo havido suces
são, no l'igoroso conceito jurídico do 

~
ocábulo, fica afastada a possibilida

de da alegada vulneração, de dí~po
itivo de lei federal e de di\.·órcio de 

jurisprudência. Os agravados contr?.
lminutaram, 

VOTO 

Entendeu o acórdão que motivou o 
extraordinário não ter ocol'l'ído "su
cessão" n0 negócio em exame. Achou 
~ue não há que falar em sucessão, no 
~entído de ficarem os empregados 
obrigados a aceitar o novo emprega
dor, quando se trata de uma simples 
venda ou cessão de coisas singulares. 
Com0 se vê. não houve violação da lei 
federal, mas aplicação da mesma e o 
acórdão trazido á colação como bem 
demonstrou o despacho recorrido, não 
se aplica ao caso vertente. Nl'!go pro
vimento ao agravo, 

DECISÃO 

Como consta da ata, a decisão .foi 
a. seguinte: Negaram provimento, por 
votação unânime. 

Não tomou parte no julgamento, 
por motivo justificado, o Sr. Ministro 
Nelson Hungria, que se encontra em 
exercício no Tribunal Superior Eleito
ral. 

Impedido o Sr. Ministro Luiz Gal
lotti. 

Tomaram parte no julgamento .. os 

em todas as instâncias trabalhistas, 
volta a insistir na alegação básica de 
que teria sido violado o art. 457, e 
parágrafo 1.• da Consoildação das 
Leis do Trabalho, quando é certo que, 
na espécie ctcs autos, comprovado fi
cou tratar-se de "gratificação ajus
cada", daí resultando a sua obrigató
ria incorporação ao salário do recor
rido, nos precisos têrmos do disposi
tivo legal, que w diz vulnerado (fls. 
7efls. 8v) •. 

"Se foi essa a razão· de decidir, 
quanto ao ponto controvertido, em 
face dos elementos probatórios sobe
ranamente apreciados por ambas as 
instâncias ordinru:ias desta justiça, 
não havia como admitir a pretendida 
"revista, por falta dos pressupostcs le
gais <Consolidação das Leis do Tra
balho) art. 896, al"neas ''fl." e "b") 
nem se podia deixar de manter a re
j~Cição "in limine" doo embargos, 
opostos ao acó;·dão da Colenda 1.8 

Tul'ma dêste Tribunal r'jue negraa 
provimento ao agravo interposto do 

' despacho deneg-atório do Exmo. Sr, 
Dr. Juiz Pi·esidente do Tr!bunal da 
2." Região. (V. acórdão fls. 18-19 e 
fls . 45" além de desp. de fls. 31-32). 

"Incabível, de!:tarte, o apelo extra
ordinário de fls. 47 e segs. pnr via 
do qual se ataca a última decisão des
te Pretória, onde apenas se reafirmou 
a inexistência de atrito jurispruden
cial arguido pelo recorrente, uma vez 
que os exemplos indicados se referiam 
a casos de gratificações não ajusta
das. Assim. indefiro o pedido e lhe 
nego seguimento. como de direito". 

E' o relatório. 

VOTO Srs. Ministros: Cândido Mota - R~
lator; /uy Franco e Barros Barreto 
- Presidente da Turma. - Olga O § 1.0 do art. 457 da Consolidação 
Menge S. wood, Vice-Diretor. diz que íntegr·am o salário nã-o só a __ ..;...--------------.!.ir· nportância fixa estipulada, como 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N .• 18 . 964 - S. PAULO 

também ns comissões, percentagens, 
gratificações ajustadas, diárias para 
viagem e abon<Js pagos pelo empre-

E' de se apreciar recurso extra- J gador." · 
ordinário quando está amparaa0 .... · . Assm~, J)ara o recorrente, este ar
em dissídio Jurisprudencial. tlgo fm VIolado porque ele se refere 

Relator: O Senhor Ministro 
dido Mota Filho. 

á gratificação ajustada e nunca às 
Cân- gr·atificações aleatórias, dados como 

resultado do balanço. 
Agravante: Cia. Brasileira 

'róleo "Gulf". 
de Pe- E traz á colação alguma_:; decisões 

que afirmam que "As doa oe 
Agravado0 Heitor Vieira. .\ ,, 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos de agr·avo de instrumento nú
mero 18 .964 São Paulo, Agravante 
Cia. Brasileira de Petróleo "Gulf", 
agravado Heitor Vieira: 

Acordão, em Primeira Turma, dar 
prov1mento ao agravo por unanimida
de, incorporado a este o relatóiio e 
nos têrmos das notas taquigráficas. 

S. T . F., 12-8-57 . - Barros Barre
to. Presidente. - Cândido Mata Fi
lho, Relator, 

ltELATÓRIO 

O Senhor Ministro Cândido Mota 
Fillw : A C ia. Brasileira de Petróleo 
"Gulf", na reclamação que lhe move 
Hector Vieira, não se conformando 
com o v. despacho do Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, que 
lhe indeferiu recurso extraordinário, 
interposto com base nas letras "a" e 

chamadas an o sao doações, 
ao per endo 0 car er de lil>eralida

de pela repetição .E como gratifica
ções não ajustadas não se incluem no 
salário. "E um recurso extraordiná
rio em que o voto vencedor do E . MI
nistro Mário Guimarães, acrescenta 
que "Tais liberalidades não se in
cluem no salário e não sujeitam o 
empregador ao pagamento de cotas 
ao Instituto de Previdência". 

O extraordinário 
pBla letra "d", uma 
mente, divergência 
Dou provimento ao 

está amparado 
vez que há, real

jurísprudenci:J.l. 
agravo. 

DECISÃO 

Como consta da ata, a decisão foi 
a seguinte: Deram provimento ao 
Agravo unânimemente. 

Votai-am com o Relator, Sr. Minis
tro Cândido Mota, os Srs. Ministros: 
Ary Franco. Nels,:,n Hungria. Luiz 
Gallotti e Barros Barreto Presiden1e 
da Turma. - Olga Meng'e S. Wood, 
Vice-Diretora. 

n.o 34.590, do Piauí, recorren~ Doutor 
Flávio AntôniQ c orreia Caracas, re
corrido Tribunal de Justiça, acórdam ,; 
os Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, em sessão plena, e por maioria, 
em negar provimento ao recurso, ncs 
têrmos das notas t.aquígráficas ante
ceei entes. Custas da lei. 

Rio de J aneiro, D. F., em 14 de no
vembro de 1956 (data do julgamento). 
- Orosembo NonatQ, Presid-ente. 
Ary Franco, Relator. 

RELATÓRIO 

O Senhor Ministro Ary Fra.nco -
Sr. PresíC:ente, o b.l.charel Clodoveu 
Felipe Cavalcante impetrou ordem de 
habeas corpus, em favor de Flávio An
tônio Correia Caracas. ao rribunal d·e 
Justiça do Piauí, alegando nui:dade do 
processo penal prorr.ovído contra o 
paciente, por ilegitimidade de parte 
quanto ao rc·pre~en'r, nte dé' Ministério 
Público aue ofereceu a denúncia e, 
ainda, poi· ser esta denún~ia contra
ditória, uma V\CZ que, pelo me.::mo fato 
em relação à ·mesma pessôa, atribuiu 
ao paciente a prátic<t de duas infra
ções penais, tentativa de homicídi:J e 
lesão corporal. proc~s:-::t do o feito pe
"al•te aquêlP Tril:Junai, foi a ordem 
denegada. O acórdão denegatório diz 
o seguinte : 

"Nii..o se conhece de h?beas cor
pus que fe,ia re;te:·ação de outro. 
já indeferido. 

O êrro na d<:-r.O.r.cia nã<J autoriza 
o habeas corpus. 

Vistos, relatad )S e disc<ltirl05 ês
tes autos de h·:J..be·· ~ eorpus da Pa
naíba, n.0 1.448, em que é 'lTIPE
trante - o advogado r.lcdoveu Fe
lipe Cavalcante f paciente Flávio 
Ar,tônio carac.:as: 

Sob o fundam<>nto de Sfl' mani-
festamente nulo o proce;;so a que 
está sendo subm.:lido o uaci.:nte, 
foi requeríd·:l a I) • esente ordem de 
habeas corpus. tnendo o impoe
trànte as mesm~s alegaçõ·êS pro
d,ni<.Ja& no h a bt>a'.s r•)'' •!. ~ n.0 ' • 425 
sô:)l'e r, ll!IdadP Jo pr·1·~::.,;-;, pc· 
fal tar u Procur><d >: G~rf.l da Jus
tiça '<•mpetêncí'l ':>lf:l d%'~n:~r 
Pr'' rotor para fnn""i ·'"'Mr en: rl8 · 
t€nr..~nF>rto ft:ito n ·~ têrmos ria 
Lei ie Or~aniz<v•§o ,Tli•iici?.ría d'_} 
Estado, que foi desp!'e.<ndo unâa: 
me.11t:rtc, por .es'·" Cl'D8 •l Cn 
mina. n<' julgam.!n~c r!o alud:ct( 
hab<'·~ f corpus, :lP c:.i_ia d"c's<,c 
inconfonna:lo, r2"õ0rren o impP.
h·ante, . tendo o E~régio Supremo 
Tribunal Federal, a unanimidade 
dP votos, ne7 a•.b prO\'im"nto au 
recurso, "vi_ç:to t·~ue itTEnr~en~iv.P] 
é o v. acórdão 'lo 'l'rihunqJ t~ral" 
(Acórdão ur>.âni1:1r; 25· 7-l <>[, fi, in 
Rec . H.C. 3~.331- piaui- re
lator Min. B9rros B8rrrto' . 

O o11tro fundamento. é o de au.; 
a den úncia foi '·)ntra:1Hó!·ia, ati·i
bu!J'Oo ao pac·~nte a pr:í.tica clt> 
tentativa de hamicídio e lesões 
cornorais grav<>s i·H~ 119. ~ 1 r 

~;ern 1 ° do Cóct. Pe'1 t.' e 1\H a 
<..cnúncia foi a!:.1da onusc.fio. ~.,i,!' 
h·1 ~er o oari<cr>'E r€ce·:n"" l e~õ-s 
(,O~poni~ J.?V€'8 ·i"' '{011(1•) {> }./[ p 

d'C denunciar os autores dessas le
sf~;-s 

~!' ad~e~l~i~~~~n~â~~t~~i~~}d~o~~f'J~!R!!lQ ~ H!l'h.AS t .l"J'I'::l"'l"JS.I Isto põsto: 

Havencln identid<lde do fnnd!õ:
mentos, quanto 1)0 ~)riln2iro c: úl
timo <'OS moti.·ns aoont~dos e j:'t 
t~rico ~!Jo é~t~s -tlJ~·S::, 1.r-_,\~s. ãeverl1 
se>:· .·;E;pre~·3dn.q vis':0 como n àc ,,e 
C\>LÍ f:C 0 de hn 'Jé3.S CO:'DUS OU€ 
seja !'€iteração ·i-c 0 11tro já in ,~t=
ft 'de - 1Ac :lJ -.3'!•, ·t>m 'l'ri~u 
nal Fednral de 10-7-1953. in "R-!'
ví~ta Flor-!'nse". vcl. 15e. p:'. 0 ina · 
)340), e ainda per hc:ver o M.P., 
com base n.:J in·]llé:·ho p::li ri9l, 
of!"recido denú!'!Ci?. ern crime de 
a~ão ;rJblica, a;::o 1.r·s c:ntra o TJR
~f'nte, sendo. JXl'rt C~n :o, ilegl,ima 

decisão regional que mandou compu
tar, para efeito de índenízacão, gra
i;ificações de balanço, violando assim 
o disposto no art. 457, parágrafo 1.0 

da consolidação, como se conflitou 
oom a jUl'isprudência. Em virtude de 
consulta a fls. 63, determinou o Pre
sidente do E. Tribunal superinr do 
I'rabalho. que se processasse o agra
ro nos próprios autcs. uma vez que 
ts mesmos são já de agravo de íns
lrumento. 

o cmncil pot' si só. 
nce sã:> do na-

Relator: O EYjno / Sr. inistro Ary 
Franco; f 

Recorrente: Dr. .Flá io Antônio 
Correia Caracas; 

Recorrido: Tribunal rle Justiça. 

AcóRDl.·J 

O de.<;pacho denegatório é 0 aeguín·[ Vi.stos, relatados e discutidos êstes 
~ "A empreaa recorrente, veneida a1:1.tos de reem·.!IO 11e ltabeas corp-.Js 

. 
' 
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a ação do Ministério Pú'blico, mes
mo porque, as lesões leves sofri• 
das pelo paciente, resultaram c19 
seu desarmamento. 

Qúanto ao outro fundamento, 
acordam os J uizes da Primeira. 
Câmara, por unanimidade de vo::os 
e nos têrmos do parecer verbal 
do Exmo. Sr. Dr. Proc. Geral da. 
Justiça, conhecer do pedido e lhe 
negar provimento, porque "o êrro 
ne pata do crime, na denúnch é 
na pronúncia, não autoriza 0 ha
beas corpus. (Rev. por., vol. XII1 
pág. 148). 

Está patente dos autos que o 
impetrante visa, é impedir o proS·• 
seguimE'nt<> do sumário de cu!pa, 
com •·ei•erados pr>didos de haooas 
corpus, e requis:ção dos autcs para, 
ímtruç~c do pedido ncst·~ Su1>e
rior Instância" . 

Dai 0 presente recurso, em que se 
1nsiste pela ilegitimidade do re;:·re
sentante do ~.[inistüio Público que 
ofereceu a . denúncia, uma vez que há, 
na Comarca, dois adjuntos de Pro• 
motor e n~nhum dêles aprrsentou . ,Hta 
C:.enúncia, a qual foi ofl:'recid.:t por to;r
,;eiro, desip:nado pelo Procurador Ge• 
!'al, como Chefe do Ministério PúbJ\co, 
Entende o recorrente que isso contra
vém a c onstituirão do Estat'.o, a qual 
determina que tal de~ignarão E6 po
derá s.f>r feita qmmdo fôr tam~t>m 
de~ip•nado juiz para acomn~nhar o 
'WOCe8.~o . Hllheas COJ'T'11• inpp tico .fi\ 
Joi impetrado a ês''C Trii)Unal, cujos 
auto.s mand!"i a pensar. 

E' o relatório. 

VOTO 

Conforme saliente1 no relat5!'\o e a 
íluet:·e advogado r eferiu ca tnbuna, 
é a. s<';:;unda vez que o casa é subme
tidD à ap1·ecia'"ão dêst;o Tribunal, ale• 
3ando-se, já agora 'l lll ;;cgund( mO•· 
\ivo, qual o de have1 11 denúncia -
c;tribuído ao pacieme p€lo mrs:no 
fa'.o e ('Ontra a mP.sm il p~sc;<vt, dURS 
in~raçÕ<'s pems, isto é, tent:ltJva ele 
!J0!11 ,cíC:io e lesões cor-pc:·a is. N:ío pcs
~é; a f ( lh e r o pedido 1)0~ eS.<;E.' func\!1 • 
m .. nto porque o art . 1ll: do Cócl1g0 
do P:·; cesso permitf' R•• jwz ri F ao 
f.>to jr.·Lniçào jw·idica c! ve :·sa da qu'3 
cJnstar da denúnc·a. A qt'8::m::- !T'O• 
.n ~nto poderá o juiz r!.l":·i~ir a d:mún
cia e se o não fizer, Clbe ainda re
C1U'~o d2. pronúncia. 

Quan1o ao prime'ro fundnm cnh do 
ceãiio, if al2~,md0 no r.nte3s cor:ms 
3.~1 1 elior. tamd·m nã:J w!orjz:~ n con
ce>~Z..o da or::t·m. Foi o sr~t:i r.t'! o 
v~"t" ri<' reh:dor do pr; ~~i:·c; ry~oic!c, 
~. c·.::n!:nte Mini<>tro ·~ l''!' - ~ E~ !"'e' r.·, 
~rflm':lr!nhado pela. un 1r.imida d~ do 
Tribuml. 

"N-2nhu'n fon!~nto ela ra?5o trm 
o recorrE"nte. vistn cu-!' irrenr-:;2n
siv.el é o V€nerando a(ór::!fio do 
T:·il:Junal lcc3l. 
Ap~~:H de d' .'pÔr a C? .-ta do 'R~

bdJ do Piauí 1c:·t 9) p~rf.."''Rfo 
úni{'-"J), que o~ ad .íuntJ~ >u1ntil11\· 
r5.o os Promot:JrPs. n8.<; ~11as faltas 
ou imuec;imentos. n:b cst2 v•·t~oda 
a de.ojrrnacão - rf.ln dl . Prnrl:l'n.• 
do• Grral. de outr.~ r eurt> ~ on·~-rte 
do Ministério Pú'Jlic'J. e~r"'ri:1l
mente. para fcmcio!'l n >f''11 r1· t"r
m'nAdo proces·so. qw,nrl-, <~ "~h1 o 
exigiJ a éXlnV"'nienc:a da jta;i-;a. 
- o in tnr€>·>~< públ· ·o · 

In<>xi~tin,l" imlJPdimf·P•o 1~"'a1 
à"U?la de.oi"n~":;'>. n" 11°1. ty'10 
ch?fe d'l 1\fin'•tfri'l Pi, l)l'c~ . ri.e 
Sl1:1.t:: <"t+ribu;rõo,<:;. Cln.~or. ,t,., 0 ro,. .. 
tjrrl'l 3?4. ~ l 0 do r f'; d·• ():·~ ~:ni

Z~C~·o Jnc''c':ír: ::~ r ·7rdl! "l - · C:'~O 
f?. per"S<2tre 1' e!Y" C"ii'r,....s JT, - ~_ ,r,.~ f·m 
oue. p"lr inflnt-n niq d2 r"<:: <""!~~ !'O· 
rl .... re~.,~- f;, .. t(' ,, ... ~ n~ '1 r"~ "O roo~1'\r 
O"> aP•or:dad·P~ lC<'f>i& - JI!: ·1ro
c-eC'-e a H1"TidJ nl• !i ·'o'!~ r'·-1a. 
porque. à fJ Jt(1 ce r,r?'n'~' p:' .. !l & 
D::U t: ') "'"~ .... ~U ""...,, • .., "\ n ... r ... r ~ . P.X vJ 
do :-rt. 5~:J do Cé: :'::; .J de Pr:c~~ 
P 2·'ol. 

n "' r .... ~ .... "r. ., : ~, .... ,-.,,~ ...., ..... 

afirm:>u o ilustr~ 'I'd>11!1"1 
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m ero 18.$26, Iad. R. Malarazzo -
I nstituto de Aposentado!·ia e Ptm
sões· dos Industnários. 

Acórdão, em Primeira Tul"ma. os 
Minis~ros de Su'prePno Tribunal Fa
deral, neg·ar pr.wimento ao agravo 
por unanimidade. incorporado a éste 
o relatório e 11a conformidade com a:; 
nota~ t~quig·:áticas. 

S. T. F., 18 de julho ds 1957. Ban·os 
Barreto - Pres:dente. Canàíào lllotta 
Filho, Re!ator. 

RELATÓRIO 

. . O Senhor Mintst1·o Cândido Motta 
Filho: Tendo o E. Pr·~sideute r1o 'I'ri
bunal indeferido recurso extraordi
nário interposto pela~ Indústrias Ma
tarazzo, nos autos em que contendo 
com I.A.P.l. aquela agr>Jvon de in.• .. 
trumento. Nc.stc alega que tendo ha
vido violação do Dec.·le1 3 813, de 41 , 
prorrogado pelo Dec.-1ei 4.356, de 42, 
e Dec.-lei 6 223, de 41, em seu art. 2 ° 
e tendo havido contrariedade a deci
sões dêste E . fribunal, não oodia ser 
indef.crido o recurso . A questão es• 
tá resumida na :Jmenta: "Não basta 
que o emprcgactor denomine abono a 
um ailme':1to de salário para que essa 
quanth escape ao pagamento das r.on
tribuicõe< de prevtclência. Pa•·a ilidir 
certidão de dívida de natureza líqui
da e ce!ta. ~ó prova inequívoca (ar
ti!!'o 21, última parte do De c. - lei 
960, de 193!!) . 

Dal o desuacho do indefet·imento: 
- "O acórdão ithpugnado não hos
tilizou a lei interpretou-a. àplicon-a 
em conformidade conJ R jurlqorudên
cia do SnJJremo Tribunnl . Nen h uma 
margem narn a invoc8cão da~ let~·as 
"a" e "d" do inciso III da consti
tuição. 

O I. A. P. I. contraminutou o recur
so, di?endo, cot11 apoio n a emenda do 
v. acórdão recorrido. Cjue não cabe 
recurso no l?a~o dt> c0'1fot·m!Mtle 
com o art. 73. do der·rt'to !160 ctt> 1Q38 
e que. de meritis, se trata de ques
t ão rl e fato . 

f: o r ela tório. 

VOTO 

· Nego provimen to. ao recurso. Na 
verda de~trahi de se verif~, 
no ca.~o. há abono [ll'Ovisório ou não, 
matétia que jepefide de prova. o que 
n!lo é de apreciar -se erri recurso ex
tremo. 

DECISÃO 

como constá da ata. a decisão foi 
a seguih te : "Por decisão uhâniine, 
rttl.o t eve provimento ao agravo". 

Votarem com o rela tor rst . Mi
t1istro Candicto Mott a Filho). os Sr~. 
Ministro§ Afrartio costa (stlbstit.u fo 
do St·. Mihistro Ne1son Hungria. qüe 
sé acha P.ln exercício no Tribunal Sü~ 
perior Eleitora ]) . 1\ry Ft·ll.nco. Luiz 
Gallottl e Bat tos Barreto. Presidente 
da Túl'ma . Olga M tmge S. Wóod, Vi~ 
ee-Ditelo1'. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N.0 18 .836 - DIS'I'RITO FEDERAL 

Protessôres - Saldt jq.s. 
Revogaçdo do art. 323 da Con

sol ittacão das Lei$ tto Traballio 
pela Coztstituicão de 1946. 
-Não hd cdn*tuhdír--anulação e 

revoqat;qo , pois esla não importa 
em anular atds anter iores. prati 
cados pelo Mi?ttstétio da Êduca
ção . a uflt te1npo etn que, por lei, 
a cotllPetêncta lhe cálHa. 

ÁCÓRDÂO 

lliâtos, relat ados e discutidos êstes 
autO$ de agflivo n . • 18 .835. tio Dis
t rito FMêrãl, em qué é âgrãvai1te LI
ceu Frahco Brll.sileiro e agrl\vado 
J m€ Cândido Filho, d~lde o Supre
me 'I'!·ibtirt!ll Fiedei:al, em P· Turtnii, 
n êgar provilhehto ab agrãvo, unâtH
metnent e, de ãcôttlo com a.!! not!l!i 
Jllntail , 

~· 

Distrito F'tderal. 12-8-1957. - Bar-~ 
ros Barreto, Pre~idente. - Luiz Ga!
Zot l!, Relator. 

Reltllor: O Senhor Ministrp Luiz 
Gallotti. 

Agravante: Liceu Franco Bra.:ilei;:o. 
Agravado: Jo.:>é Cândido Filho. 

RELATÓRIO 

O Sr Ministro L11'2 Gallollí - José 
Cândido Flll1o re::Jamou na Justiça 
do Trabalho conüa o Colégio F'ranco 
Braslleiro. alegando não es-tar 1 ece
bendo salarios proíis.sionais na forma 
da Portaria 20.4 de 194;) combinada 
com a Portaria 929 de 19!J1, e, mats, 
.>egundo e;tipula a leJ 605 de 1949 
<repouso semanal remunerado!. 

A Junta. unânlme:nente, julgou pro-l 
cedente a reclama~ão, em parte, para 
condenar o reclamado a pagar dife-1 
rencas salanais, na forma da Portaria 
204,- de 1945. I 
A~sim fundamentou a Junta a sua I 

decisão: Defendeu-se o redamado, di· 
zendo que a Constituição de 1946 
! art. 123J derrogou o a.rt. 323 da con
solidação das Leis do Trabalho, que 
atribuía competência ao M!nistu!o da 
Educação para determinar a remune
l·ação dos profr.ssórcs. Alega que iEso 
recohl1eceli o Supremo Tribunal no 
recurso extramtlinário 21.233. Isso 
s1gnifica. porém, que, após a consti
tuição de 1948, cessou aquela compe
tência do Ministerio da Educação e, 
assim, não poderá..- êste fixar novas 
normas . Mas não pel·deram a eficá
cia as fixadas anteriormente, a unt 
tempo em que o referido Min!stêr io 
era competente. Enqüartto não fôt de
terminado novo critérip, prevalecerá o 
antigo. Dai a procetlêhcia da r ecla
tilação. el11 parte. 

o Tribunal Regional. uhânimemen
te, confir!nou a decisão da J unta . 

Interpo~fo rPV \~tR n::üa o Tribunal 
Superior, n ão foi conhecida. 

R ecorreu extraordinàriamente o re 
clamado, invocando as alíneas a e à 
(fi. 26) . 

F oi indeferido o t ecurso pelo se
guihte despacho tfls. 29-31 ) : 

DECISÃO fusas e incongruentes. &s razõe, 1 
em Cl,Ue se funde o ap-êlJ extraor
dinario de fls. 79, onde, ao con- Como consta. a tler;:;! o f ·11 a s• 
traria do ].Jretendido, nada de- , guinte: Unânimemeute, u';;Hl'itm pr <J • 
monstra a mcJdência do Acor-~ vimento. 
dão ~ub <.;en~ur-a nas hipótE'~es Votaram com 0 Rcl::tor, <Sr. M;llls
cumtitudoi1a!s m votadas p e 1 o tro Luiz Gal!ot til, - c.s Srs. :\Iin;.~
douto i:...atrono do recOln.:llle <art. tros. Cândido l\1otta Ary Frn nr o, 
101. n.u IIl, alineas a e d'. <. que Nelson Hungria e H:urr•s Bar•t>to, 
se de~id!U, <?! enncrcto. d(.:lcgando Presidõnte da rfluma. - Olga l.len ge 
cunheLlmeilto a "revista' inter~ I ~5~'-_:W:,:o~":à~. _v:_::ic=e~-~D:!~r~::;to:;_l:.;'·-------l posia pela leclamada, iül ap.=nas r 
que "a ci:ada portaria c.stfi na ple 
nilUdc de ~eu prestigio normati
vo~~, CJH~ounte rrccanectren1 r: ln
bas a.;; instancias ordtnárias ue~ta 
Ju~tJ,a, inclusn e, porque reva!J
dada- no JUlgamento daquê-le diS· 
sictio coletivo dos professores 
Nenhum., colidência. aliás. poae
na naver cum o venerando Acor
dão q11e manteve a sentença nor
matl\ a dê~ te Trituna] Sunerior 
do ·rrabalho, nem st>ria admt<~i
ve: voltar a insistir na .sllposta 
inoperancia da qtie;;tionada por
taria mirusleri~l, pósto que ex-
pedtda antes de promulgada a 
Constiluiç.ao de 1946, mas revigo
rada 1Jela Ju.:;tiça do Trabalhc; nu 
exaclcio legitimo de sua compe· 
tência normativa {art. 1231. POJ 
outro lado, Ee o artigo 323, ~ úni 
co, da ccmolidação Traballusta . 
"perdeu todo o vigor", não há, 
tam}jem, "necessidade de ctecla 
r à-lo inconstiLLicldhal, porque a 
Cartll de 1946 lhe é po'·ter!or ". 
conforme doutrina a Su!Jrema 
I nstância, sem que d:t! possa r e
sul1 ar a revo<;'acão au tcnu'ltica de 
atos ou situa-ções jUrídicas regu 
larmente expedidos ou constituí
das sob a vi<;'ência do mencil'nado 
di~posit i vo legal. Foram ês.ses 
ú.n icaml'nte, os pre~supoStos r ea
fi rmados n o Acórdão da Colend a 
P rimeira T urma dêste T ribuna l 
(vide fls . 76 -771, e, assim eviden te 
se torna a inocorrência da1' vio
la rões arguidas n o pedido de re
curso ext r aordinár io, pelo que o 
indefi ro por f alta ele amparo 
constituciona l . Publiaue-se . Rio 
21 de n ovembro de f956 . - As. 
Delf im Moreira Júnior, Pt esi
dente do Tribt.ihal Superior do 
Trabalho" . 

AGRAVO DE H'STRU:',~c"i't'O 
N.• 13.845 - M. GERAIS 

Ident!àade de rela~(io fiscal. 
Dissldio de cleci~ões. 

Relator: O S:. Min:stro Tiibe!ro da 
Costa. 

Agravan:r: I nstituto de Ar:osenta
dcria e Pensões dos lt,d:Jstwí!:ios. · 

Agravado: José Rodrigues Siiva . 

AC6RDÃO 

Tielatados êstes autos de agravo ele 
in::ln!mentn n .0 18.845, de :·• 11as :1e
rais, agravante Ir..stituto de Aposen
tadoria e Pensôes dos lnc -•, lárJos, 
agravado Jose notlr,gues SilvA . 

Acorda o Supremo ·rri~unal F'e~ 
denu, em 2." TUrma, d8r D"n'. ;.~'ri
to ao recurso, por Rcôrao de voto!!,. 
nos têrmos das no las nquigrâfi ras . 

Rio, 6 de agôst.o de 1957. - A · ' -" nio 
CarlOs Lafa?tette de And1 a da. Prt>si-' 
dellte. - A. M . Ribeiro da Costa, 
Relator . 

RELATÓRIO 

o Sr . M i nist ro Ribeiro da Costa -
v Juiz de D1r eito da :::omarca de Es
mer aldas, Estado de Mmas, julguu 
protedente a ação executiva. inten ta
da. pelo I.A . .E'. 1. contra Jose Rodri
gues da Silva. para haver dêsle con
tribuiçõell que, en1boi'a descr .. · ~dlls 
dos salários de seus emprP" " 4 osh t11lo 
;Jram rccolhidll.s, em temPo âbli, 
bem assim as tnul t ll.s respertlt::t!l. 

Inconform ado, o réu !nterp6!! ~~a-
" 0 recorr ente, ven cido em tO

das as instâncias t r abalhistas !vl
de sentença de fl s. 28-31 e acór
dão de fls. 57 e de fls. 76-77J, in
sis te n a alegação de que sena 
Inaplicável ao caso a portaria n ." 
204 de 1945. do Ministér io da Edu
cação, não só em· face de sua re
vogação pela de n .O 887, de 1952, 
como t ambém porque estaria em 
VIgor o disposto no art. 323, ~ 
único, da Consolidação das Leis 
do Trabàlho, Uh1a vez qúe. con
forme acrescenta, "sómertte ao Se
nado Federal irtcu!nbe suspender 

Dal o agravo rfls . 1 a 5). que foi 
contra!l1ihutad o rr!s. 35 a 481. 

vo de petiçã o, a que deu provimento a 
E. 2. • Turma do Triblinal de Rl'cUr· 
sos, para anülar o executivo filicn1. ut 
acórdão cer tificado a fls . 10. onr que 
~·mdado aquêle pi'ocedimento em cel'
tidões que · englobam exercícios dl
versos e deixam de relacionar 9!1 pnr
celll.s de que se compõe a divida . 

tt êxec\lção, no todo ou em pàrte. 
de lei ou decreto declarado in 
const it ucionais por decisão defi
nitiva do Supremo Tribunal F'e
de1·al , rto!; precisos têrmos, aliás. 
textuais. do a.r t. 64 da c a rt a Mag
na" !vide fls . 80 ). Dâ, assim. co
mo violadoS, por efeito da à.pl!
cação da referida P ottaria 11 .0 2M. 
de 1945, o próprio artigo 64 da 
Const!túlção e o art. 2.•, I)ai'â
gi'afo primeiro , da Lei de Intro
dução ao Código Civil senão, ain
da, ptlr viá de consequência. ó 
art. 896 da leglsia ~ão consolida
da, além de apontar·, como discre
pahte, o venerando aresto pro
ferido in Recurso Extl'ãordinãtio 
n.• 21. 233. de 30.de jUlho dê 1953, 
em que se confirma a sentenç!!. 
normativa cot1cernent e ao dissf
dio coletivo dos professtlres P rol'!. 
n .0 T r ibtlnal Superior do T rablt
lho - 6 .421-51\. sob a ementa 
de que " o trabalh o in telectual dos 
professôres é equiparado pela 
Constituição de 1946, ao labor dos 
operãr ioe. Compete, pois à. Jus
tiça T ra balhista. e não mais ão 
Mlrti.Stério da Educação. fixar aos 
prbfé&Sôres remunéritçAo condig
na. · ~. car ecém de tMa e qualquer 
p r ocedêhcia., além de .serem con~ 

A douta P r ocUl'adoria Geral opinou 
(!1. 56): 

"O desnacho agravado, trasla 
dado a fl s. 29-31 , é jurídico e me
rece confirmar ã O. Pelo n ão pro
vimento do agr a vo. Distrito Fe
deral. 8 de julho de 1957. 

O Instituto r ecorreu extrll.ortlinft.
riamente. não sendo, porém, !ltltnitl
do o apêlo, como se vê tio despacho 
t•·anscri to a fls. 20. 

as. l João Auqusto de Miranda I Daí o ag·ravo, minUta do a fls. ~~5, 
Jordão .. P rocura dor d. a República " ' com indicação . do acórdão da co:en

D8termtn ei fô < ~ e Junta cópia dC? da 1.• Turma dêste T r!but1al (fls . 4l , 
a c. no rec. pxt r . 21 .233, o que fm que, em espécie idêntica, decidira dl-

feito (fls. 5~ e segs). jtei'entemen te (lê) : 
E ' o relatói'io. "Cobráhça judiclal de cohtrl-

b\lit;ões dé segl! ràdos de Institui
ções de previdência. b escabtda 
p reten der-!le que as certidões que 

VOTO 

Nenh uma razão assiste ao a.gr a- instrUiréni ó processo devém es-
vante. peclfical' os nomes dos emprP.r.:a-

0 art. 323 da Consolidação das Leis dos da executada e as ihlportân-
do Trabalho foi revo!)'ado pela cons- elas r elativas a cada um dêles o 
titu!ção de 1946. . • tlél:lito é da empregadora , que fêz 

Mas n_ão há confundir revogaçao 08 descontos, e rtão dos empr!!rora-
e atmlaçao. d os" (D , J . de 20-10-51, fOlh a 

Se o que houve foi r evogação. eSita 3 · 434) " . . ' • 
n ão importou em anular atos ante- O agravado não oferee@IU f!bntra~ 
riores, praticados pelo Mini1ltério da minuta. . . 
Educação, a um tempo em que, por O . ór~ão da Proeurtldorll\ Gl!ral da. 
lei a competência lh e oabla. P.epubl!ca pronuncia-se pêlo provi-

, ment!l do recur!lo . 
A J ustiça do T ràbalhó, ctlrtl inteir a E' o relatório. 

razão. teve como válida a Portar ia do 
Ministério da Educação. anteridt à VoTO 

'tf' 

c onstituição de 1946. _Em fa?.e da lndicaçlo de lthto 
r; 0 ágravante, contraditôriamente, deste Tnbunal que, l tJteclan do, em 

pret ende que tal Portaria esteja re- seu a~pecte probatlvo, ü cettltlõea 
vogada por outra pos t erior, do me.&.tll~ instrutivas de exécutivo fikal, cuja 
Ministér io, mas expedida quando, já t elação e idêntica l suscitadà no tk'e• 
vigente a atual constituição, não mais sente recurso, llou-Ihe provlm!f\to pe
t inha competência aqUêle Ministério lo pressuposto da ãlfneà d, a flin Ge 
par a expedi-la. aer a es)'écie detidlrnebM -.~a~a;J 

Nêgo provimento ~ Agra.vo, !los aut01 do apêlo especWco& . ; 
~ _,. . 
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DECISÃO 

Como consta da ata, a decisão foi 
seguinte: Deram provimento, à 

unânimidade. 
I Votamm com o Relator, Sr. Minis
tro Ribeiro da Costa, os Srs. Minis
tros: Afrânio Costa, subst'~uto íl.o 
~enhor Ministro Rocha Lagoa que se 
encontra em exercício no Tribunal 
Supcnor E!eilorC~I; Vilas Boas, Hall
lemann Guimarães e L!>fayettP. de 
Andrada - Presidente da Tu\·ma. 

lga lilcnge S. Wood, Vice-Diretor~!.. 

· .. 

AJ:y 
ranco . 
.A~rav;mte - Angelo Ferreira, 
Agravado - J•oão Ferreira. 

ACÓRDÃO 

Vistos, r~1atado3 e discutidos ês-
.tes autos de A:5ravo de Instrumento 

. o 18.8G5, de São pauto, Agrav<'.nte 
ngzlo F·erretra, Agravado João Fer

eira acordam os Ministros da Prl-
rneir~ 'I'urma do Sup1·emo Tribunal 
r ederal, e por unammictacte, em dar 
provunento ao recurso, nos termos 
(ias not:ls taquigraflcas antecedentes 
b ustas da lei. 

Rio de J:meiro, D.F., 18 de julho 
(!e 1957, data do julgamento. -
;arras Barreto, Presiden':.e. - Arv 
'ranco, Relat.:>r. 

Rll LATORIO 

O Senhor Minzstro Ary Fr anco: 
Fir. Presidente, o acórdão recorrido 
~ur~,_firmou a sentença de pr imeir!l 
Estância, dizendo por igual, que o 
r~~dldo de deS·~n·ranhamento de con-

~~~r~~Õ~u!Ó~~0i~.~~~~~.~~o. por ctespa-

Quancto a0 mérito diS.>t! o acó!·dão, 
as r azões se mostram de todo ano-

mas. Acha êle que não catu em 
'rã, por não ter sido ant·cs da ação 

bje·'o de um!l. notificação exigida, 
~~undo afirma, pelo art. 22 do De
r :!to-lei 58 de 1937 com a nova r eda
ão dada a êsse dispositivo pela Lei 
4!> de 11 de março de 1949. Tal anr
acão é. porém, m exa ta, visto que 

!ls prescrições de lei a que se reporta. 
não falam em notificação alguma. o 
:ontrato de compromls~o em questão 

do tipo dos que se resctnctem ex-re, 
por fôrt;.a de impontualidade do com
~promir. •!'trio , interpelando "dles pro 
homine" · 
I Ap1'0Sentou o vencido petição de 
r.ecnrso ex•xaordinário e o Presiden te 
~o Tri bu nal não adm!tlu o recurso, 
í11zendo o seguinte: 

" Nego seguimento ao re<:urso 
extraordinário, por isso que, evL 
d~nt f'men te, não ocorrem no caso 
a<; prevtsóes do art . 1(}1, n .0 III 
letras a e d da ConstitUição Fe
deral. O que o acórdão recorrido 
decidiu foi apenas: a) que, n o 
ca.so. não havia necessidade de 
n oti ficação prévia para constitulr 
o réu em mõra porque o contrato 
de comprom!Eso em ques'.ão é dO 
tipo dos que se rescindem ex-re, 
por fô rça da Impontuauaa<1e 
do oompromissár io, in terpelando 
.. dles qu0 homlne''; b > que o 
apela nte não fez prova alguma 
d e que, por tolerância habi tual 
relativa a seus a trazos lhe ti
vesse o apelado criado ' uma sl
tuaçiio de rato capaz de d ,~ f•)r
m.ar a índole e a natureza t1o 
conrn: o . S. Paulo, 6- 4-57 . ( 1\J 
J . M . Gonzaga" . ' 

Dai o presen te agravo, 
11:' u relatódo . 

\'0'1'0 recorrente a. Prefeitura Municipal de permitiu recurso extraordinário, n a. 
Campinas e recorridos Armando do ação em que contende com BeneditG 

No acórdão impugnado lê-se Vale Bastos e outros: de Oliveira e outros, agravou de ins-
·esta passagem: Resolve o Supremo 'Tribun al Fe- trumento. Trata-se do seguinte : a. 

"Não fêz o apelante pr<Wa a l · d~ra l, pela sua 2.a 'I'urm=t, ne.?;ar pr'?- a~ravante .era concessionária, na Ca
guma de que, por wlerânc1a. na- vtmento ao recurso, ut notas t aqUl- pltal paulLSta do serv1ço de bondes, 
bitual relativa a seus atrazos lhe gráflcas. o que passou par auma outra empre-
tivesse 0 apelado criado um~ si- c ustas ex-lege, sa, a. Cia . Municipal d~ Transpor~e 
tuação de fato capaz de defor- . . "'" c=:o,ettvo . E. c~mo_ esta nao tmha .ofl-
formar a índole e a natureza do R10, 30 de JUlho de 19Jt . - La- emas esJ?CC!al!zadas de bond·zs. ficou 
contra~o. torn:mdo-lhe 1nconse- fayette de A_:ndmde. - P!:csld<:nte, -· estabelecido em. escritura que a agra-
qüente a. móra em que última- A. Vzllas Boas, - Rela.o... v ante c~ntmuana a proceder, por con-
mente caiu, no sentido de impe. ~. 

1 
~a ~a empresa que_ a sucedeu, a repa-

dlr que esta. causasse por si mes- F.ELA . ORio. raçao e manutençao dos bondes. Em 
ma a rescisão da avença . De ter . . , . . 1953 afmal a nova empresa adqUlnu 

Ido ma vez ou outra apenas O Sr. Mzmstro Antonto V1-~:zs lJo.~s a ofrcma, tendo assun os agravados 
~erdo~da sua impontual.!da.de, :- O despacho agravado cte fls._ llv. pa.s.sado a funcwnar como emprega-

- lh . · ·esulta 0 direito de e completado pelo de susr,enta~a o de dos da nova empresa, da qual foram. 
n!lo e .1rm 1 m r lo cre- fls. 23. despedidos sem pagar a devida inde-
te-la per doado se pre pe o Exmo. Sr. Procurado: Geral da nizacão. A reclamação foi en tant9 
dor cot~aescenaeme. · . _ Repúo!ica opina pelo prov1mento do cont:Í·a a agravante e fo i assim aco-
. O .agtavante. na+ mterpo;nçao de agravo. lhida. Daí, o recurso, pelas letras "a " 
recmso - e repe.e no aoravo - A Mesa. e "d" do permissivo constitucional 
trouxe à col~ção acórdãos deste que foi indeferido, pelo seguinte des~ 
Sup~·emo Tribunal Federal, ;n- v oTo pacho: "A espécie dos autos é per-
cluslve um, seg!Uldo o qual a rei- feitamente iden tica á que foi decidl-
terada tolerância do tocador em Informa-se que os a:;ravados abri- da nos autos do processo n.0 5 . 976-54, 
receber alug!keres. com ~trazo ram, em Caml:i:1as, escr tó:·to par:t a que recebeu os embargos opostos pe
]Jode operar no esp1nto do mqul- venda exclusiva de ter:en0s de &ua los ora recorridos e julgar proceden
l!no a crença de que n!io preclSa propriedade, destacados 'ie uma fa- te a r eclamação pelos mesmos formu
adstrin:c:ir-se ao prazo legal para zenda comum, e, como lhes eo:igisse a lada, interpõe re<:urso excepcional, 
paga.r bem. o retôrno à obser. Municipal'dade 0 impôsto de iudús- previsto na Constituição Federal (ar
vânc!a das normas legais ou con- trias e profissões, o acórdão rec:o!'l'ido tigo 101, tei·ceiro, alínea "a" e "d") • 
tratuaJs está pois na dependên- lhe recu.sou o direito cl.e haver t al Con tudo. manifesta é a ausência de 
ela de notificação, por via da tr ibuto, porque a attvi'iade não signi- f!Uldamentos desse remédio constitu
qual o credor inteire o devedor fica exercício indústr~~ _ou comé:·cio. cional. porquanto o v. julgado recor
ae que cessou a sua tolerância" O recurso ext raornmano, Lmmar- rido é, indiscutidamente jurídico e 
(Aut•:Js de embl'l.rgos n.0 52.574 mente rejeitado, se baseia na suposta arr imado na melhor doutrina. A ma
- s. Paulo, Embargan•.e: Erc1- in!r~ção dos arts. 28 e 29 da Consti- téria ferida nos autos, e que é 0 seu 
lia Almeida Dias. Embargado: tmçao · . . ponto alto e nevralgico, diz respeito 
Edifício Améric0 Romano Ltda . F,:ntretanto, como sal entou o em1- á sucessão ,que teria ocorrido ou não, 
Rev. Tribs. v . 193-749), nente P rolator do docspacho agra.vJ.do, pelo fato de haver cedido a ora Re-

Embora 0 acórdão diga que nlto nenhum a ofensa. f~Z: o aresto à auto- corren te á C ia . Municipal de 'l'rans
fêz prova desta citaç!io acres- nomra do_ Mumclp~o de Campmas, portes Coletivos de S . Paulo. máqui
centa, todavia, que a sm{ples 1m- c~~ o 11~ P~_rml~u· ao FISco ~~~~ nas e utensílios, bem como ":ários em
pontualidade pzrdoada uma vez e n ada caracteu zaçao .dos . at?s, pta.t! pregados seus, entre os quaiS, n a ora. 
por outra não lhe daria 0 direito cactos pua !1 pret 1dlda 1l1C!dencta. recorridos. Todavia essa ficrura jurí-

. Nego provimento ao agr.avo. d!'ca nli- f" ou 1 · t o . t .· de 1>resum1r qu~ estivesse semr>re · -"" 1c Il e~amen e carac eu-
perdoada pelo credor co·~descen- z:ada no ~aso ,sub 71ldtce, porque • se ve-
dente. r~f!COU t ao ~omente a tran~ferencia, a 

De maneira que no meu enten. t1~u!o gra tu!to, de um serv1ço da em-
dimento 0 agravante bem justl~ Pl e~a outor"a:1te cedente, a qua~ cOU·• 
f icou seu recur~.J através das tm a a exrstu· .. de fato e de d_a·elto. · 
p rom·!as expressões do acórdllo O que se ver;ftc?u, em . conclusao •. foi 

· • . uma trunsfercnc1a parc1a1 de serviçOS, 
r ecorrido, :m ares .o, apon tado e não uma universalidade ( .. iversitas 
como atvet gente e que ela trouxe reruml, que constitui, na clássica dou-
à colaçllo . . t rina, " fends de comerce" . Ao des-

Ass!m, d<JU proVlmento a o pacahar o recurs-o ex traordinário ma• 
agravo para mand3.r spol~ o re- n ifestado, no citado processo número 

- curso, a fim de .que _o 'Ir!bunal 5.976-54. pela ora Recorren te, em que 
bem aprecie a intuaçao que êle era in teressado Luiz v ergara e utros 
rocal!zou nos autos e. cont.rs. a irmamos, a certa a l ~ura: " nad~ jus~ 
qual aponta JUlgados d1vergent'es. AGRAVO DE INSTRU1v!ENTO tifica a alegação de que te riam sido 

• ' N.• 18 .888 - SAO P AULO vulnerados os arts. 10 e 448 da Con-
DEcrs .. o l 'd - d · _ so 1 açao as LeiS do Tra balho, o su-

o omo consta da Ata, a decisão fol Sucess_ao. em neq_octos e suas posto conflito que se pretende estabe-
a. &egumte: Dera."lt provimento ao consequencws . Questao dep~nden- lecer com o v. julgado de que foi re-
agravo, por unanimidade de votos. te ao reexame de prova, nao en- !ator o E . Min. Ribeiro da c osta in 

Votaram com o relator (Sr. Minis- seja r ecurso extr a01·dinário. Rec . Extr. 24. 484 (vide fls . 134): (}) 
t ro Aiy Franco) , os Srs. Ministros que nele se decidiu, como em nume-
A!râ.nio Costa (substituto do Senhor ACÓRDÃO rosas ares tos deste próprio Tribunal, 
Mln.is tro NelSon Hungria, que se acha foi apenas "que os direitos dos em-
em exerc!cio no Tribunal · Superior Vistos, relatados e discut idos ês~es pregados oriundos do contrato de 
Eleitoral), Cãndld.3 Mota FiJho Lu!z autos de rec. extr . n .• 18 .888 São trabalho vmculam-se ao acervo total 
Gallotti e Barros Barreto, Presidente Paulo, Recorrente: S. P aulo Ligh t and ou parcialmente a dquirido", consoan
da Turma . - Olga Menge s. Wo..ã Power - Recorridos Benedito de Oli- te declara o ilustre e outro patron~ 
Vice-Diretor . ' veira e outros : da recorrente. Certo é. porém, que. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N.0 18 . 875 - São Paulo 

Não oaracteriza"' 
ott comércio a v~n 
destacados de imóvel 
liaada pelos seus~co 
e sôbre tal ativid n 
imp(Nto de indúst as 

Suposta infrarãn 
29 à!'l Constitttiçifo • 

Re !ator: o Sr. Ministro Antotnh) 
Villas Boas . 

Agravante: Municii}alidade de Cam
pinas ; 
Agrava~: Armando do Valle Bas

tos e outros. 

ACÓRDÃO 

IQ,latados e d 'scutidos êstes · ~lltos 
de agravo de n .• 18 . 875 1e SAo Pawo, 

Acordam 06 Ministros do Supremo além da pressuposta "mudança, alte
Tribunal, em Primeira Turma nega- ração, transformação da empresa.", 
rem provimento ao agravo poÍ· vota- não deixou tamb€m de ficar expresso 
ção unânime incorporado a esta o re- no aludido julgado da SUJ}rema Ins
latório retro' e na conformidade com tância a ressalva - "quano:to mant.i
as notas taquicrráficas . da a unidade orgânica, ou seja, a ca-

S. T . F., 12':7-1957. - Barros Bar- pacidade do acêrvo em permitir a ex
reto, Presidente . - Cândido M ata F i - ploração do mesmo ramo de negócioo 
lho, Relator. ou de ou ~ ro similar, - tudo aliás. em 

Relator: O Sr . . Ministro Cândido defesa e garan tia dos ;:rróp.rios di rei-
Mota Filho. tOG dos empregados, eis que sua " viu-

Agravante : S . Paulo Ligth and Po- ~u laqão" ao _acêrv~ d.a emprê . .;a, co~o 
wer co Ltd . 7US m re, nao tena qualquer sen~1do 

Agravado: Benedito de Oliveira e ou r.onte~d~ s ócio- j';lr ídico se~ão _à 
outros luz d<:> pnnclplo card1al da leg!Slaçao 

• do tt'abalho. que é o de proVt!ção do 
1\ELATÓRIO 

O Sr . Ministro Cândido M ata Fi 
lho : A B. Paulo Ligth and Power Co. 
Ltd . , ·não Se conformando com o des
.pacho do E . Presidente do § . Trj!;&
~al Snoerlor do Trabalho que nii.o lhe 

economi camente f r a c o, conforme 
acentuamos em despa.cho denegatório 
do recurso extraordinário noo auto.~ 
de proces.so 609~54, em que são recor
ridos Manuel do Nasci~nto e ou
tros" . Diante do exposto, 1\ conclu
sii.o é que o apele extremo, p&r& G 
colendo Tribunal aa quem, st Mha. 





2\:1 Segunda-feira 6 '(Apenso ao n.9 4 )' DIARIO DA JUSTIÇA 

r 

I Fazendo do Estado. A sua argumen
t ação por bem deduzida e juridlca, 
me repor to neste ensejo. 

1 Subam os autcs. 
'\ !São Paulo, 22 de dezembro de 1956" . 

O despacho agravado é dês•.e teor: 
"Alega-se, por parte da Fazenda do 

' Estado, que o resp. aresto rect.rr!do, 
confirmando a decisão ãe Prime1ra 
Instância, resolveu - "que os bens 
públicos são suscetíveis de aqmsição 
:prescritiva, contrarianoo as.> '!n, não 
só a disposição clara do art. 57 ao 
cr.c,igo Civil, como juri~prudência ;á 
fitc;;·,ada por outras eôrtes de j~3'L· 
Çl\ • . " <fls. 148). - Pretendi, ainda, 
a recoHente que a área objeto da 
~çá< de usucapião ora :Uls"lri.a pro· 
cedente, já fôra decl arada de domínio 
públlco, "em gção de •1sucaplão ora 
jUi?ada procedente, já fJra r{<;,•Jara
da à.E dommio público, "em a{ío de 
usuc•;,pião (s!c) que correu pP.lo JUI
z:> aa Primeira vara dos Feitos da 
r~•vwda. Estadual" Lfls i47l E i,s;;o 

' juE>tificaria a interposiç-ão dJ ore
sente re;::urso ext1·aorGmáno, com 
fundament.a no art. 10. n.0 IIl. le· 
tras a e d. da Constit·,icão FeJt.Tal 
o que consta, porém, da "Uesm'\ e 
r esp. sentença, é que - "nem é pre
ciso... estudar o problema da pres
critibilidade dos bens o a tl·imomais c' o 
Est?do rDecr. 22.785, ctt.l. Em 1933 
já havia usucapião c;msumado. ore 
declarado por senten~,:a. ccnfir;rwJo 
pelo Esta do de So Palllo ~'YI l945, 
at. avés do dec:·eta-lel eferic:'lo" 'fi~ 
1181. Por aí se percebe. desde logo, 
não ter havido decisão que mereça a 
censura da recorrente Sequer ais
cutiu-se na causa a teac da ;> "~scri

t·alorização da f osse dos aut.ores, em 
epoca anterior das leis me..;cionadas. 
constitui tipicamente questão de jato, 
exc-eden te do âmbito do recurso ex
traordinário, em que se ~cupa o Pre
tória Excelso do interêsse da lei, e 
não daquele das partes, 110ncto-se so
branceiro à mera apreciação de prova, 
á. que se reduziu, a final, o prcble!Tla 
objeto da lide julgada. J)er.eg·o, pelo 
exposto, o recurso extraorr}inário de 
fls. 155. São Paulo, 3 de dezembro de 
1956. a) Adriano lVIarrey, Presirleme, 
em exercício, do TribunoJ.l d'l Alçada". 

O que demonstrou o despr.cho agra
\ll.do é que, no caso, não 5e cogita 
desta tese e sim que já ho•tve um re
conhecimento por um decret0 rto pró
prio Govêrno do F.stado de São Paulo 
a respeito do domínio sôbre essas 
áreas de terras. 

Dêsse modo, o Presidente do Tribu
nal de Alçada entendeu que não ha
via nenhuma ofensa de letra de lei 
iederal e nem divergên:_,ia de juris
prudência e por isso não admitiu o 
recurso. 

Meu voto é acompanhando os emi
nentes Juizes que negaram. provi
mento ao recurso; primeiro. porque 
pela deficiência da instrução do egra
vo não se poderia mesma fazer uma 
apreci:!ção positiva a respeito das te
ses questionadas. Resta, por•&nt;o, e. 
fundamentação da decisão agrnvada e 
se essa fund amen tação está de acôr
c:'lo com a jurisprudência do Supremo 
Trit:un al, cabe, de con.>e;;:umtt;, ne
g.ar provimento ao recurso. 

DECISÃO 

tibilidncle, ou não, dos l>ens públicos\ Como consta da ata, a decisão foi 
- afa~tada, de. 1med1ato. pe!as. co~: a seg'Uinte: Negaram pro-z;imento ccn
€\(\f'''açoes em torno da IT1CIOP.UC!R da tra o voto do Relator e da Min istro 
le.~islação estadual m.cJ:lcionada, açra- Rocha Lagõa. 
yes da qual reconl1P.~!dc o do'nnmc Presidência do Exmo. Sr. Minis
pa:·t.icular em tenas que n~le ~e er•- tro Ribeiro da Costa. por &e achar 
quadravam .. O Decreto Lei estsdu~l em gôzo de licença 0 Exm.:>. Sr. Mi
a que aludm a resp. se:ttença, é <> ae I nistro I..tafayette de Andrada - Presi-
11.0 14 916. de 6 de agôs~o de 1945. dente da TUrma. 
dispondo sôbre terra~ devoluta., e ct·,m- Relatcr, o Exmo. sr. Ministro Hen
d<' outras providência~ E' a cha.:r,<t- ri·:}Ue D' A vila substituto na Tu:·m a 
da Lei Morato". Nos têrmos do res- do Exmo. sr: Ministro Lafayette d~ 
::-ectivo art. 2.0, reco?heceu €Ie,;I~D.· Andrada. 
r.E-nte. o Estado de sao PaulO e ae- Foi negado provimento pelos v<'tos 
c.arou "como terras ·Jv domlll•fJ pai:- dos Exmos. Srs. Ministros Villas Bôas, 
ticular, independentemente de le,giti- H?hnemann Guimarães e Rihr;iro da 
mação ou revalidação", entre o·1tra~, Cesta. Olga Menge S. Wood, V!ce
l;lS referidas na sua aunea e. <>lJ se- Diretora. 
Jam - "as que na data em quF; en
trar em vigor êste decreto-lei se ar t:a · 
rem em posse pacífica e ininterrup~a 
por trinta anos, independente de jus
to título e bôa fé". Ora, decidiu o M. 
Juiz. t:·?tava-se na espéc1e. p•·ecisa
mente, " de posse imemo•ial de uma 
glf'ba relativamente peq'wna. Posse 
efetiva e cultivo" (o grifo é da ~~n
tença. fls. 1171. Remonta·;a a mesma 
pelo menos a 1891, e em 1933 <época 
do Decr. Federal n .0 22. l~ b, .:tue dis
pusera não estarem sujei tos e usnca
pião os bens públicos, de qualquer 
natureza>, já h avia usucapião N'1SU
mado. E o Estado de São p .,ulo, pelo 
citado Decreto n.0 14 916 reconheceu 
o dominio ora vindicado ::wlo autor. 
Adema1s, acrescentou o ;ui~ador, sb
mente por exclusão é que "M houve 
por devoluta, no processo .j~.;;c~ im!n?
tór io mencionado, o imóvr.l em :J.pre
ço". p.elo que nada impedia v!t:~e o 
autor, pelos meios regunres, a "re
.J_lamar o rer.onhecimen to Je seu ale
gado dominio por usucap1ã 1 , CJtando 
os mteressados, estabelecido o lltf
g io e proferida a decisão ' 'f ls. 117). 
Acentuou ainda, o respeitável arórdão 
que a confirmou, que - "n~nhtvn an
tt:ces~or legítima dos apela i os ·auto
res na ação em aprêço" , foi parte na 
aludida a.;a.~ <de discrimtcac:lol. Não 
podia, 'J')i.;;, o julgado nela proferido 
estender ~:te.tos substanci~I:; da sEn-

ViStos. relatados e di~cutidos êstes 
autos de Agravo de I nstrumento n.0 

18.608, do Distrito Federal, Agravan
te, Cia. Nacional de Navegação Cos
teira (P. N.l, agravados Cia. Boa vista 
de S€guros e outros, acordam, por unâ
nimictade. os Ministros da Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal, 
em dar provi mtenao9 etaoin srhld 
em dar provimen to ao recurso, nos 
têrmos das notas taquigráficas an te
cedentes. custas da lei. 

Rio de Janeiro, D. F. em 11 de 
julho de 1957 - data do julgamento. 
- Barros Barreto, Presiden te. - Ary 
Franco, Relator . 

Relator : O Sr. Ministro Ary Franco. 
Agravan te : cta. Nacional de Na

vegação c osteira. 
Agravada: Cia. Boavlsta de Segu

ros e outros. 

llELATÓRIO 

tença a ::~ uem não fo i ~ itaé.Q, por I . . 
si ou por ;eu,o an tecessores" 1 f ls. l46) O . Sr. JYftmstro Ary Franco - Sr. 
E ' , tudo. p(lrtanto. muito ela 'ti ú Presidente, trata-se de y rocesso . re
que se ~ ~z foi negar a Ci),1di.;<io à!\ !ativo à cláusula d~ nao indemzar. 
bens ,> a ; ri~:1oniais do Estado. das á rE[tS tendo sido nega do prov1mento ao re-
usucapte:vla.;; o êrro que, ne~ ;e co- cu:,so e, c da!, o. agravo. _ 
ca.nte, i1ouvr-s..<.em a sen tença P 0 :esJ:;. O acordao 1mpugnado nao hostlli
acórdão cometido, não ;~ocleria ser z<;u a le~, interpretou-a, . a~llcou-~ e~ 
reiJQrado pelo E. Sul"rerno . Tl'ib'· mal , conform1dade ~om a aJunsprudençla 
poii teria resultado s1mplesmePok da . C1o Supremo Tnbunal. Nenhuma mar-

t-1 

gern para invocação das letra "a" e 
"d" do inciso III do art. 101 da Cons
tituição. Não admito os recursos in
terpostos, é o despacho do Sr. Mi
nistro Cunah Mello. 

E' o relatório. 

VOTO 

O meu voto é no sentido de dar 
provimeton para fazer subir o recur
so, porque provado o dissídio juris
prudencial. 

DECISÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N.0 18 . 775 - D. FEDERAL 

Deu-se provimento para me
ihor estudo do .recurso extraor
dinário. 

Agravante - Banco do Brasil S .A. 
Agravado - Re•nato Arêas Soares. 

ACÓRDÃO 

Vistos etc. Acordam os Juizes da 
1.8 · Turma do Supremo Tribunal Fe
dera l, à unanimidade, dar provimen
to ao agravo, conforme o relatório e 
notas taquigrafadas. Custas pelo 
agravado. 

RELATÓRIO 

O Sr. ?ffinistro Afranio Antonio da 
Costa - Sr . Presidente , o despacho 
agravado está nestes t&rmos: 

"Dois são os recursos extraor
dbários manifestados para o 
Egrégio Supremo Tribuna] Fe
deral nos presentes autos. O pri
meiro, interposto do acórdão de 
fôlhas cento . e quarenta e nove
cento e sessenta e um. do Tribu
nal Pleno, que repeliu a arg.iiida 
preliminar de inconstitucionalidrr
de da lei n úmero novecentos e 
dezesseis de quatorze de janeiro 
d'e mil :tovecentos e quarenta e 
nove . O segundo. contra o acór 
dão de fôlhas cent-o e setenta e 
oito-cento e oitenta e nove. da 
P rimeira Turma, ínsur!l'indo-se o 
Banco recorrente contra a pro
moção por merecimento do em
pregado, promoção esta consegui
da no presente processo . o apê
lo de f<'Hhas cento e sessenta e 
três-ce:1 to e setenta e três não 
merece acolhida . A rejeição da 
prejudicial d~.J.uç,onstitn ,. irmRli 

numero 

.. nc!píos oa:srrares- êra Carta 
Magna Brasileira. De fato. o que 
o T ribuna 1 reconheceu foi a cons
titucionalidade de determinatla 
lei. Tivesse r econhecido o con
trário, isto é. a lnco:1stitucionall
da de, do diploma legal. e ai, sim. 
seria ca.so da admissão do apêlo 
a fim de que 0 Pretória Excelso 
se manifestasse sôbre a questão. 
t> próprio acórdão impu~nado 
deixou claro. com apoio em Ma
ximiliano (Comentários à Consti
tuição Brasileira. página cento e 
vinte e t rêsl. que: " presumem-se 
constitucionais todos os atos do 
Congresso e cfo Executivo". só se 
devendo proclamar " .. . a Incons
titucionalidade, quando esta é 
evid~te. fora de tOda a dúvida 
razoável" <pá.P-i:1a cento e ses
'senta e um). Não h!\, pois, en-
sejo ao recurso manifestado a fO
lhas r.ento e se.•~enta e três-cento 
e setenta e três, l vista mesmo 
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dos precisos têrmoo do aresto 
proferido por est a Superior liUi· 
t â ncia, em sua composição Plena. 
Do mesmo modo, improcedem u 
alegações alinhadas no apêlo de 
fôlhas duzentos e três-d'uzentos 
e nove. A matéria de competên
cia desta J ustiça para apreciar a. 
causa está ligada intimamente 
àquela outra da i::Jconstituciona· 
lldade da lei número novecentos 
e dezesseis, já suficientemente 
rejeitada. daí a desnecessidade cte 
novos argumentos a respeitC>. As 
nulidades já argüidas, e maia 
uma vez renovadas no apê!o ex· 
tremo, por terem sido exaustiva
mente examinadas em tôda.s as 
instâncias trabalhistas, com fun
damentos não elididos, deixam de 
amparar o pedido, falhas que são 
de amparo legal. Inco:1sistente, 
ainda, a invocada vulneraç!!.o dt. 
lei número novecen tos e dezes
seis. eis que, perfeitamente en 
quadrado o pedido nos precisos 
têrmos daquela d'iploma legal, de· 
correndo a decisão que deu ga nho 

de causa ao reclamante. dcs pres
supostos de fato bem examinadil.!l 
e equacionados pelas instânc!B.l'l 
próprias . Não há, assim. possibi· 
!idade de recebimento dos recur• 
sos man ifestados, pelo que, hei 
por bem bdeferf-los." 

Inc(lnformado, agravcu-se o Banco 
do Brasil, salientando o cabimento 
do recurso extraordinário, de fls. 
3-20: 

(Lê): 
A fls . 141. a Procuradoria Geral 

da R epública opina do seguinte 
modo: 

"As razões de fls. 3-20 :i() 
ag1·avante, Banco do Brasil S.A., 
convencem de que o seu recurso 
extraordinário merece ser pro• 
processado para um mais· acura
do exame da questão, por part.e 
dêste Colendo Supremo Tribunal. 

Somos, em conseq üência, pelo 
prc·vimento do agravo." 

~ o relatório . 

V OTO 

O caso que se defro:J.ta neste &gra• 
vo é ~ ~·ta gra~. porque o 
Banoo {)!tsll t~cusou-se a fazer 
a prQ"Uoção, dentro do seu quadro 
de funcionários, de um determinado 
funcicnário que para isso alegara 
serviço de guerra. 

O Tribunal Superior do T rabr. lho 
entendeu que tinha tôda procedência 
o recurso e mandou proma\'er o fun
cionár io. 

Esta questão. porém. deve ser apu. 
rada e para êsse efeito dou provi· 
men to para mandar subir o recurso, 

DECI SÃO 

Como consta da ata, a decisão fol 
a seguinte : - Por votação unânime, 
den1;m provimento, a f im de mandar 
subir o recurso extraordinário. 

Votaram com o relator o Sr. Mi· 
nistro Afranio Oosta, substituto do 
Sr. Ministro Nelson Hungria, que ose 
acha em exercício no Tribunal Su
oerior .Eleitoral, os Srs. Ministros 
Candido Mota Filho, Ary Franco, 
Luiz Gallotti e Barr oo Bar reto. Pre· 
sidente da Turma. - Ol!JZ Menge S. 
Wood, Vice-Diretor. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N.0 18 .826 - São Paulo 

A mera interpretação da lei 
não enseja recurso extra(}rdiná
rio, 

Rela tor : O Sr. Ministro Cândido 
Motta Filho. 

Agravante: S. A. Indústria.: Reuni· 
das F. Matarazzo . 

Agravado: I. A. P. I . 

.&CORDÃO 

Vistoa relatados e discut!iios êstea 
autos de agravo de instrumento n\1.-

(... 
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VOTO tand.J, resolveu êste mont.ar casa 1 nhores :r-.'Fr.istl:::'> Villas Bôas, Hahne- 1 ~hecido c . ~~·Jr,i\.:o- iarti7u.t_,n· em te:·:_ \ 
se narada para a d~clarant€. o .:JUC mann Gu unarae.s e R•be1ro da. Costa r~s que 1 :;" ~~ Vq'uad~a, ~!I~ O. c:_e 
I ,a.·nente ê6te fez; . e a li re- - Olga Menge S. wood, Vrce-D1- cret;o-te~ <),,,~ 11 "" a ~u{4 a;i1
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'1 ~: ~e~de O S"n~1or Uirhtro Vi 'lrz!! Bnas· -

c ebia a declar::.nte,. VISitas drc seu retora se~"enç~i 1- 1 ~4 !•( n , e<,.. ter- S r _ P r"Sld"nte eu n2<:;o p:ovJ•n~"'f-1 
mandJ até que e~te adoeceu. agosto. ~ · ~ '1• dlSp()nc,o . '0 , t . . . Po aQrr.vo tJatn ven!a do ..:min~nte 
O ra es.'>a incompatibilidade nn- " _ , r~s ~C V')!.~ .1.- dando _,ou r'·- ?1,ov; Sr ~-~;nist--o Rel?tnr _ 
pede ou ,....,.10 menos clificult2 rá AuRAVO DE I'!STRUME TQ denc1as 8 a ('hamada . L~1 \1_o.,.to c·, ,m h" n r . 
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' '"" ' · N• 18 "83- \0 PA O N \· · ·eor1nctJ'• a>t·~,· 2" n :1 ou o 1U;5tkl •,cP. tr }J.t'· ~u!·to o e'-eJ-cl'r'o da C!.lr?tona · ·" · ' os "-" ;J..o,- v.< 1 ., ' >o .• ,,' · 11"'~~ntP ~ (o" d · . :, . . "' " ' "· - ,. r '· . t E + do •· "· .. . ,.p ::1 .li'<':O<'l'" ot ~'I' e P·'la J"i'Corricla Por outro lad<J nno reconh "·-'-~ ~ '"JVamen e, 0 G a, clrs b-"nc; dL 11 a t t A -~ "". 
" · • de ~-o ·· 'I' < declarou "n•J .,. tP•·- " ·· · r. • se ra ~- r)' < 1-

S<-ria pCJoc<ívt>l a nomf'aça?. rec<11r sua rQs '-'~0 c'a n- 1 ,i~ parttculal irvle,Je;- ri"'l r.qui~:~i·;a se cc!lsumcu, a meu 
em ou~ro Oi'!llbro da faml!Ja. p01s ' 1 '~' ' ' -, . _ -.' . ,·ér. 
decorre da pro\'a feita, Qlle esóa.< . qent~m.::.l, :_}·-' ,eg,t~maça•' _ o_t:, r.e;~; 
pe.s.>oas tentan~m realizar trat~- Rel:.tor: - o Henn- lldac~o .;·~" t .. ?Utt as, a.; 1 ~ .n •":_~. 
saçõe< equívoca!' com os bens r_ lo I que d'.'\.y!la. na su::1 a L· a r , ou se.1a-:n_ as ci.le I 
· -. • Ar ·1· I na data e r: :>t.< entrar em • .. J.f."- e, te 
mterdlto A12te 

0 
e;po._ to. . C· AgTavante: - Estado d~c ·pto cl ..,c- ;cnrrem em 'J~o"~f ]::l- O Sr. M;1?i.<tr,., Rochl' Lor~rrr -

VOTO 

dam f'm :t<.sao ~e 2
j ~am~n r-

1
: de São P8Ul0. cffica o tnm ~··nq_:tn por rn 1 a ~11'>~ Sr Pres1d~nt2, d"ta 'JP1lia :IQ •'a.Jr,.·n-

' 'el elo TI! una! _e us _JÇa -e •• a ., . C a .. 1ano e inrlcnen ·'" .t'e dr. iu~to ti~üio e lié\a te Sr. li.Tmistro R0lntor. PU r,~. · "t 11°-
Paul~'J, JlDT vota<:~~ ~nan•me rl;.r Agr~v~c.o: - V1ccnte .so • fé". 'on ·-.·!• ;_ C.ot; 

0 
M .Juil. ti •t 11 :1 ~erja do :t 2 r:tvn D:'"'!Ue ·~n'!~ p.-. 

pronmento ao a"ta,o_mterpo ,n, sua n.nlhcr. se na e•nrcie precisor.:.cnte, "r~P P""•P t"nd;,, _., c 2r inni<">·~ns~vel a tns·~ ?o 
para refnrmar a. di'C'"'ao r~r~'rr•- AcóRD:io memonnl de uma gleba ••:.1ti\'R'11Cn- elo~ têJ·mn~ d:~ r.~'l"ôn dt:> ,-,~·"·S· f'-'-
da. na P~lfte sô~Je ~ qual nverso~ te permrn8 Po•s2 efrti\':t t •'1l:t:vn" t:·1n''r'?,~•·,,. nn in<ct.rwno"'to i1 ,, ·--; · 0 reru~so, .e ~~·~rm,nar - ~~e 1 Relat 2 dos e discutidos êstes autos ro grifo t> d:1 sen+enrn. ris 117' Pt"- vo ':qn ~~,,r, .. '' Fun·1o ·nnnt.1 i·· (lj~e 
Dr. Ju.'; de Due~to f?ça ,rec;,n: ~·de agravo n.o 18.583 dP São Paulo, montava a meomq p2l0 men·Js r H~91 • f'-<t~l'l8 "UP1''rin a au.of\ror·>~ rln r•€'
nome8(,10 do r;u~ctm. en _ps-~- I recorrente n f'3:-'_·r,cJ:1 E' Jdu:1J e re-- e P!TI íP33 tf'poc:.~ [i., T'}"~l<''n F'·"lr"·aJ I tJrwJ do rrrnr•:-~ rxtr~·w,l'r~·-'- no·, 
e>tr~'lnha .~0-" te:n_.~~n~~ n; '·l'-~;·,4• 1 coniclos Vic-.:nt-2 Cn.Ssiano e sua mu- n.~ 22 785 que di~'lv-r:·a •1-'>r r_,,~··rrr:• rer-•·o:'l'[o:io r:'s sr;'~ têrmc« n, tr'. 
~ 3 d{\ Co~. ~1\. · .. ~ r') f'l 'lh~r. SP1€lt.os a U'311C'fl}ll8(1 cs a·~·,r. t'"\l_,h!l(·.-~ I nnt;:t rin q.,-f'11'(. N~c c;? 'Jt•(.lf' ~'"'tr·•r 
como do dlii'Jt(1, S. P'lt .. o, ~ rl. I . . de qu:-~lqunr nrtu:·ez'l' já ;1'\l'll n~u-
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outuh~o r;n 195ô. ra~) li'rtr ... ,.,, \ R-c~olye 1 o Bnpremo Tnb~nal Pe- capii''-' con~umado E 
0 
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1
,. "~ ' 'l 

ober~o, Pre--:l?:'te.,\"' PP'1t<'r. --_ ~ dera!, peln, sua ~.ooun 1
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t·;r'1'1n< rl~ .,.+;.;;
0 !ordln:'rt-.> cnm apolo no PE'Irtl' "'0 Hc.atol Otl hcc. luto. TI;) r:--o~coF~ dl<c···m:nn~o--w mr-n- \n!· P 1f' lnr~Pfp--·[lq A«im n'ir r•"' h o. 

onttitnr nn·tl. lç.d·'·fl a, r,n.c:. ('I T"('I.C,l'f., • • '!i('"!'V~ k' c im6vel em ap,·f·';o'' pe1c1 C(',·i~. r11m"' dl'~·co n., ·nf"lP c:
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n~~·~. 
I inriefe: 'd) pelO dé'spnrho S{'· F.;:U:rf1P.JO que nn'':.'l il'Jnrdin vks~e ' .rnt·-r, '~f'- i'·'l1Ci:in "11 r<'o• 1')'"\<'i,...,anfn an • "'~-

uin'-,p.: . _ . . ~o." me1G~ regu18res, a rec1=:t~r1?r C' re v_, nrr,mr·" ,. nndo o e1n.ner.tP o~· Ã'!i. 
"D''1<:>"o >~"'·;:rl""lto. O ::~r 11rc' 1 >e o Sr. Ministro 11cnnq11e D'Art?n - conhrcimcnt0 de seu ~Jt'o:!;'lr., r1< rl1l- '1 ~t:·o R-~i:.'oJ. 

1'l6la nc1 apr-,ciqr~o d2 p1·o;·a ." ct;.~_ Sr. Prcsident(' a Faz.endf! do. E<;tHdo nio !):Jr u.ouc11p,ã 0 • cit 2 nr'<" o~ irterP<· 
5) . de E5.o Paulo veo a ser venc1da, em si'\ o r s estnt•elrcido o li'-ü·o t' ,_,,·o-
Dlí o 'l ,.,. r, nc oual FJ1'trnfn.,.-. "" ac'í.o ordn1ária de nsucapiãr contra fp;·ict 3 e. dE<js~o·• rfh 1'171 I\•~•'Jl-

nt<"rrs.oar1"" <.q c~bí•.:rl f' D!'oroc·, · ela rr·.ovida p:Jr Vicent-e Cr~s~ano e ~uou a.J r.r., 0 respeih~·E'J '" 1 ,;., ··t·'· 
1 rP~,rc,., r .... n o""-~-r.c:q c.o arugo sua n1t1lhe1 rr~ .. 1e~tante a terr:1s p~e- ~ canf:,·:r(·u, qup - "~_,D }1;M él'l· 

VISTA 

54. § 1 o" du Có·•igo Civil. r. •tc_!id.1ment" cl11 _ d_o!ninio ro E_s'c.uu, t" ;ess,,,. 'eºítimr dJs npe; 1-:1 ~~ f8uto-
Arg11TJ''"l•~: ler. nm ac6rc!::o deflnJtl\'O do Tribunnl .'s na <l ;ft0 em nprt'çc•) f o N· rtr 1r' 

O S"'11 ~l,-lr ll.:.""i1l'rf.,.n Rih"frn (Ín , , ~~-tt• 
rPcc.t.i'"'r,.1tc-) - Peço vi.sta ·.il·S :11~tv3. 
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L'1+er~1 to 't.~l mt'}t'·~o C()bl:t!irhi _ o t't'r p~ > fi)~ 0 se_·- \~jnte: do ~f-.'u.. ~(' ex,tr:...Lorin~ 1' 1<1, ~f .1U'"' _E-e c_:n~titp'"<~n r·.-2lpte·\> .. "':l"C:n4-e pel:l (iPc:-
Y. rrA··r '1-.J t!~ que se r<"l"P1

' _ ,_ 
41 \lr:-:: (";'.:'. po:· p:rt~ c~:1 F.2rer.d<:~ >cn· _l r Prrto:Io ~~~!so fl'J n~tp-- ·t;- SGo q·llJ: t]P~(",. ~'"',..,nin1 Pntn n.-- rr-ntn--

fk. 14 5. n~ ... ~UL•~,--.1.1 n Prt. 4 S1 I do F-;t 8 ~, ,.,,1r 0 l't'Sp. nYrSt') recor11- se da ~e1 f n'lo dnquC'lP ]1.' n~·t_-~ sos ext~~orc. n1•!o intet~)·''+c rp]o 
~ 1 ". r!" (';~t1in-o Ci•r'l, como nr~ rio ronfiru '1rlr a dec:si.o de Parr:el tJ?DCiQ-<,• ~Ch"'H'C!'iro :'1 mf'·n ~'Trf":r- ~· '";''" t~ P,1rr da do r:stado ·1e ·~f.o 
tendf'-n os ; : · ·:~nt"-" m~-~ sr 1'- <'l rnstf,nc. ·, rf'so!yeu - "que os ll-r't1f çao Je P''oya a nuf SP rr:'l"z::1, ~11- Pat..o. 
mito!' :t , n!ir:::r o § 3.0 do mrr.:. ,1úblicos são suH'Hivei.<; de l\!Uls!•;ão na!, :> O"nt•, ·mn d112tp rh lJ.;p lli 1 "~- (; ilustrP Prf'oir!,nte <in 'l't•h11 n~l c'e 
m 0 dirpr~iti\'0 legal. em .fnnç5o preoc! Jtin>, contrariando ass:m, ·üo da. Dec~~-r, _ P"1o expo~t(o. t~ 1'' 'U"So I A 1çPr'!8. D,.s. W,•,hin~ fon d<> RP J'"0S 
da pr0"1 do~ cPt0< l"fllC' cnn\'2TJ · <6 a disnoslçCto cbrn do a1t J7 dt' extraordmftr:o de f]s. J n5. f> o PnL'lo, Monteiro no dPspncho ~m O'lf' s:·s
cia Õ(' 011", Afn.<hcla n m·J~h"r ~n Códi~~ Civil como .Ju:·isprudéur~a ~6. 3 de den~bro d~ 10.56 • ~: . P-,d:·rrno te~tr·u a r!Pri'if!() ~~r~v::tda d'?· 
interrllct0, ~arP à rte,nrmon•P flmlaC',a por outras curtes de JUst.- ~~~1ey. P~e'>Idr,ntc .• ~m exctCJCJO, do A Pgravante na o 'n.-t ·uicJ ce

1
·id

1
-

exi;tcn•e entre ela e os -<'11~ "TI· çtt , , . " <fls. 148l. Pretende, Pinda _a rribUr..al o c A.çadn . mente o rer·ur>o de agr~vo: dê,E não 
te~cto<, n"o r1f'v:a; por ontJ·0 J~do. reconcnt.e _gue a ár~a objeto _da a{~aú. Minutado e contra-minutBdo 0 8pô- rontta; _realmente. a p<>tiçã" de m
l'I'Cair a nomel'çno em oualnll_<'r de usucap1ao ora JUlg-a ela P ,r.ceJf.l}- lo, !! douta Procuradoria Gr,·n! da terpos,çao do rernrsn extJ'rlo"d!nár'o, 
do." ou~ms membrD.s da fa~fl1 ;1 te? .iá fôra d~c!arada de d?m,mo .pu- República deu· 0 seguinte parec~r: nem o teor do nórdão r<!r«r··-.no. 
pois h"''iP.m trntado re~ J7'r blJco, "em açao de u<;uc~pLlo ora _JUl- <lê). _ ~ fa!t,, dt: tras}ado da t•'"feriri

8 
pe· 

transaçõ~s cqufyocns com os b?ns r,~ da procedc_nte, lá fora. declalada. , , . trçao .e do acórdao recorrid'1 prorla-
do intrrdirfo. dr dom!mo publlco, "em 'OIÇ:lll de usu- E o reiatórJO. mou esM v. Sunremo TrHJJnal Ff'r!e-

Di.,h-!to Federnl, 16 õ, abril dz capião lsicl qne correu pelo Jub:o da ral. •. •mpossit-ilitam a aor"c;alr~ d:t 
1957." 1.8 Vara dos Feitqs da Fa~en~a Es-- VOTO ma cPrw. constante do a<:;r::~·r~ . 1 Tl i(rio 

:f:_ o relntório. 

VOTO 

Sem apoio !"!"a] o recurso. A d"
ão, rm face das oravas e n·~nd~n-

a C'lnven:en~ia do interdito podin 
mear-lhe curador estmnhn a .ona 
mfiia. Foi obf<rlecido o § 3° d1 nr
o 454 do Córlil!n r'ivil. 
.Tego pro\·im~nto t1o agravo. 

DECISÃO 

tndual" rfls. 147l. E tsso JUStificaria dr;t Just~ea da União, de 8-Y.-56, pá-
a interposic:lo do prescr..te recurso Sr. Presidente, conheço do :.>gravo, gma 1. 753. agravo d4l instrumento nú-
extraordinário, com funtlnmento no data vênia da oposi~ão jo eminente mero 15. 998~. _ _-.: 
art. HJ, n." III. letr1s a e d. da Cons-. Sr. Presidente do Tribunal de Alca- A tran.•crH:ao do requ er!mrnto do 
titulçãc Federal 2 - O 'ltl" cCJI,.<ta da. As ra.~õr . ., e elementos ap[1ntacios re.cu~so C'xtraordinário é essencial. nos 
porém, da mesma e ~esp. smlença é pela agrav:::rh suprem, a meu ver, PlOc,ssos de a~ravo, porque, sem se 
que _ "nem é prP~ 1 1l<J. t'- · J t ·> • 0 a falta de instrução ar!ruida E_. co- saber o que !01 pedido, l<âo se pode 
ptX~blema da p:·.:scritibiJJ.-lq,Jt c' '·0 bons nh:;cçndo do agravo, dou il1~ provi- :ulgar do acêrto, ou não, do despa.
patrimoniais do Est~do IJ?e~rer 22.7~5, mento para que suba 0 rer;U"so. Em cho Rgrav~do !agravo de tns t.rumen · 
c!t.). Em 19S3 já l1avta U2t:caplrto renlldacle, o acórdi'ío recnrr 1o nf.'ga to n:o 15.u7~): 
consumado. ora declarado pQr &e~- a imp"2scritib•l ela de aquisitiva elos Aliás, . paCifrca é a_ jurispr udên :ia; 
tenç::., confirm~c:o pelo Estaclc de Sao tRns públiccs. Sustenta, portantc tese no S(•ntJclo ~e se. nao l)unhecer de 
Paulo em 1945, através dJ decreto~ ·controve-rtida. A questão, por !.sso, de- a;sr~vo , mnl mstrmdo <Arquivo Jndiz 
lei referido" <fls. 113) . 3 - Por at ve ser trazida ao conl1ee1mento ctêste cráno, "17-58 - 109-57 e 451·108-71 e 
se percebe. d(scle logo, nr1o ter ha- Tribunal através de recurso extraor-,284-107-325_ ~ 597). 

a decisão fel i ~ido decisã. o que mereça a censura da dinário para melho.r exame. De mentzs, ~1nntenhô· a; decis ão 
""conente Sequer discutiu-~~ na cau- _ . . agravada, profenda pelo Dr . Adr ia no 
sa a tese da prescritibilidade, ou não. _Trata-se d~,. que~t~o de dlreJ_~c, e d~ Marre:y, no exerclclo da presidência 

mo c0n::;ta da ata., 
~guinte: 

egou-se provimento contra o voto 
Sr . Ministro Roeho Lagôa . 
·otaram com o Relator, Exmo Se

or M~i;tro T.nfn;•.'tte de t\r.dr~d'ó! 
residente da Turma), os Exmo. Se -

.:los ~>cr.s o.:.h."tof - afastao?.. de nne- gr n!lde enver,adUJ a· ao cont1 ~.r.,rJ do dD Tnbunal de Alça da. 
dia t o, 'l'"~a~ r c'm;iderações em tôn:.t que sustent~ o •le.spFJ.cho ag~·ava;w, . Demonstrou S . Excia., em lon"o e 
da inciJ.S.:eb da legislaçãl) esta cluHl que. a consider a como de provas e iu~dament?do decisório, a !nadmls-
men clonad l, ~ través da q•1.'ll reco- fa tos . srbJltdade do a pêlo manifestado pela ; 
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SUPERIOR TRIBUNAL 
FEDERAL 

RECURSO EXTRAORDINARIO 
N.o 35.752 - DISTR O 

FEDER L 

~im 
jôros e u.m 

Relator: o Sr. Ministro Luiz Gal
lotti. 

Recorr-2nte: Prefeitura do Distrito 
Federal . 

Reoorndo: Espolio de Theodomil·o 
Pena Vieira. 

~CÓRDÃl 

Vistos rlatadc.s e discu tidos éstes 
autos de rccmso extrao1drnário núme
~·o 35.752, D!strito Federal, em que e 
l'ecorrente a Prefeitura e recorrido 
~spólio de Teodomiro Penna VieiJ·a, 
decide o Supremo Tribunal Federal, em 
ll." Turma, conhecer do recurso e jar

e provimento, uuânimemente, de 
acõrdo com as notas juntas. 

D. F ., 22-8-1957. - Barros Bane
o, Presidente, - Lui2 Gclllotti, Re
ator. 

JIELATÓRIO 

O Sr. Ministro Lui2 Gallotti (Re
ator) - .rrata-se da questão de sa

r se, só tendo o expropriado o do
ínio útil, deve receber indemzação 
r inteiro, como se .. ôra titular do 

o:rr.ínio pleno, ou recebê-la descon-
ada de vinte foros e um laudêm;o, 

Pela indenização por inteicr·o decidiu 
Juiz da 1." instância cuja decisão 

oi confirmada pe:o acórdão de 
ôlhas 23-v. 
Recorreu a Prefeitura, invocando flS 

lineas a e d, do art. 1(}1, lll, da 
onstit.üção <fl. 25) . 
As partes arrazoaram. 

A douta Procw·ado1·ia G-eral opinou 
(flS. 44 a 47) : 

"O presente recw·so versa sô
bre a legitimidade e legaild:ide 
da deduçào do valor do ctomm10 
direto, naquelas desapropnações 
em que o exprOpriante é o senho
rio direto e, portanto, a desapro
prlação compreende apenas o va
lor do domínio ütil. 

Desde a primeira instância, nã0 
ficou a controvérsia colocada .::o:n 
a necessária clal·eza, tendo sido 
levada para outro terreno, om.J 
o de ser ou não devido o pag:i
mento do laudêmio nas desapro
priações. 

O recurso foi interposto com 
fundamento no art. 1(}1, lll, le
tras a e d, Qa consutuição e, .. em 
dúv.da o se·.1 cabimento em ,ese, 
é mdiscutivel, dada a diversidade 
da jurisprudência, se T.als não 
fõra, pelo menos, entre o 1-có-:dão 
1eco1Tido e a jun, prudência. 

o seu provimento também se 
impõe quanto d. tese da d~dllção 
do valor do domínio direto no 
cálculo da indemzaçãO, 

Se o expropriado ·1ão tem n pro
priedade plena, mas apenas o do
mínio útil, certamente ~ue nao 
lhe poderá ser atribuída a ~ ota
lidade da indenizaçàu. 

Esta terá de S€r integral e '~Om
pleta, mas, por isso mesmo não 
pode exceder o justo valor da cau
;a jes~.propriada nem menos, .1ern 
mais. 

o conceito de enfiteuse, e as t11-
rergências doutrinárias nos dive\'· 
10s paise., tem justificado <:on
trovérsias sôbre a indenização d.ll 

'(Apenso ao n .~ 4) DIÁRIO DA JUSTIÇA 
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i:rr.óveis enfitêuticos, achando al
guns, notauam~nte os franr.êses, 
que consideram uma renda ;>er
pétua ll.ail à rente) e, !JOrtam .. ,, 
a inden•zação deve corresponct•;i 
ao valor .:!aquele •'{;ndimento tver 
Dallog ::teportoire, n.0 611SJ . 

Outros fazem a distinção tnt:'e 
enf;teuse perpétua ou a prazo fl
xo, distinção que não tem ~aot
mento entre nós. 

Qual será, porém, o critério pa
ra a determinação do domímo 
dire to '? A Jegislaçao atual c >nns
sa, nenl1uma referência ' êz o ~H.:· 
ereto-lei n.' 3.365, de 1941, a ':ssc 
valor , ao contráno do oecre:.:> 
n.o 4.956, de 1903, que o fixara tm 
2(} H:..ros e wn la udfmio, 

Seaúra Fagundes faz reservn~> 
quanto à obediência ao criténo 
anterior sob o reg;me da, "i Vl
gente (A desapropnação no Dl
reito Brasileiro, n." 5251, ,nas a o
mite que o valOr do dominío di
reto seja vinte pensões &.nuais .. 

Eurico Sodr é opina de 1r.o,to 
contrál'io, em seu livro sôore Di'
sapropriação por necessidade ou 
utllidade pública tedição de 19-!.51 
con3idc:-ando em v1gor o que di.s· 
pw1ha o regulamento de 1903. 

Temos severas dúvidas .awmto à 
vigência do regulamento de wna 
lei revogada. Se esta •lã o nars 
subsiste, o seu 1·egulamento ,e:á. 
tido a m~ma sorte, principalmen
te na parte em que in~&vou ao 
preceito legal. 

Mas êsse critério não jesapare
ceu, porque representa na reail
dad~, o valor do domínio ctn·e:to, 
consJderando-&~ o desdobramento 
de sua propriedade, em sew e"e
mentos: dOmínio ütil e 1omin!O 
direto. 

A indenização corresponde, é 
verdade ~lO ~alor da propnt:daae, 
como direito real, :rr.as "amiJém é 
extinção de um contrato de énfi
teuse, de wn arrenadamento .,er
pétuo que atribui ao senhorio di
reto uma "enda perpétua. 

Ora, o JauctêmH>, pago obr,ga:,o
riamente ao caso de vendn ao do
minio útil, como indenizaçào ao 
sennorio dileto, pelo fato de .1ão 
ser êste usado da pref.!;·encia 
corresponde efetivamente .lma 
parte do valor dêsse dominio t, 
portanto, a inclusão do laudêmio 
se impõe no cálculo do valor dês
se domínio. 

Sabbatini, vem em abono dessa 
tese, excluindo o problema de ser 
ou não devido o laudêm!o err. ca
so de desapropriação, mas com;i
derando-o como ~l,Jr,ento base na 
apuração do domínio õire<jQ. 

E' a opinião que emite n.1s se
guintes têrmos "EspropriaiDone 
per pubblica utilitáJ 8.• ed., ~·01. 
II, pág. 127, verbis: 

Che se, per contratto per 
lege e per diritto consuetudma
rio, sia devuto il laude:rr.1o per 
la transmission del domínio 
utile , siamo di parere che deb
basene in ogni caso tener con
to, portanto dolo in dimmuzto
ne della quota dovutta all 'utilis
ta. Ben é vero che i! laude: 1io 
sl paga in col'respettivo 'iell'in
v~stitura e in ricornizione di 
~mtto domínio. L. 3, cod. de 
7ure emphyt e nel caso di ex
proprizione, inquantoche l'es-
propnante riçeve il fondo ç0me 

proprietario a.ss.o uto, no11 co
me enfltcuta; rr..a é da rifl.:tte
l'e, d'altro canto trattani ·cm
pre dl uma pane di prez.r.o d, ,. 
vuta ai domino diretto, 11 üm 
peso che, ;Joco e ;~nto concol
re a diminuite il valore dell' 
utile e d.umm!o". 
Não há mot1vo para ?.lterar um 

entendimento que tem ·udo · 1·as, 
amparado pela JUl!Epruaên..;l:;.. 

Somos pelo p!·ovimento ao H-

curso para que, no~ casos ~um<: o 
dos autos, em que ücar ;>rOv>tct<• 
o domimo direto dJ e.1:pr< un'intt 
seja deduzida do preto da desa
propriação, o valor d.o domínl• dl
reto, isto é, vinte fôro e 1.1m ::m
dê:rr.io. 

maiO ·:le 
Brandtio 

<ia .'\.epn-

Distrito Federal, 30 de 
1957. - Themistoczes 
Cavazcantz, Procu;·adm' 
blica". 

E' o t€latório. 

VOTO 

Conhe\o do recurfo, à vista do de
monstrado dissídio JUl'isprudenc: t:ü 

E dou-lhe provimento, cte acc: uo 
com o parecer da dout1:. .i'roc lrado
ria Geral. 

Num dos acórdãos unâ•1imes do Su
premo Tribunal juntos _.:,ela "econen
te <embargos no rec. extraordin:ír:o 
n.0 11.8891, di~se <l saudoso Ml'llli~ro 
Armando Prado lfls. ?.7-28): 

"Decidiu o acórdão emba!gr.!to 
e, ao meu ver, mu1 acertactamel,
te, que o foreil·o, a quem o f:xp!·o
priante pagou o valor cto aomimo 
pleno està obrigado ;i ent· e;;ar ao 
senhorio o valor do ctomímo ct:
reto, estirr:ado pela >O:na de 20 
pensões e um laud.ên.io. Foi rela
tor do acórdão o ~minenLe Mims· 
tro Hahnemann Gwmsrães. que, 
usanco forma mur:elar, c0:1dE'n.·:.J 
a t'€gJ a na ementa que a':a bc de 
transcreve1·. Estão ;,li e.~q.J, ···'~-·'"~ a 
relação de dire1i.O, oue p1·ende o 
fortiro ao senhorio. e ~l •nane1ra 
pela qual a obriga~,:ão é snt;;,fe:: u. 
Contra &. decisão r~Hera t; embll.r
gado argumento ,iá inediav~lmen
te desfeito no orilhante lvt{l do 
Mimstro relator que, õ>Cg'.lndo ~e 
verifica pelo seu reJa LÜIJ<J con
templou tôdas as facet.as que :1 
contrOvérsia apresentou e er,l 
seguida, firmou-se no ()rincJpJo 
de que a ninguem é licit-o enri
quecer-se sem causa, o que e da
ria com o foreiro que não '~'<':>ti
tuisse ao senhorio o vaH>r do seu 
domínio descontando-o do qu;; r 
expropriante paga pela pro>;Jne.· 
dade plena. Nada mais .ouvável 
que êsse entendimento, porque 
quando a lei fôr omissa, tal c:omo 
acontece com o Decreto-lei núme
ro 3.365, de 21 de julho d<! 1941, 
o Juiz decidirá o caso de ac1\Jdf.l 
com a analOgia. os costumes e ue: 
princípios gerais de. du·eito !Lei 
de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro, art. IV), Os ambargos 
não m persuadiram de que não 
foi acertado o modo pelo qual o 
acórdão impugnado caiculou o va
lor do domínio direto. !inpunha
se o critério tradicional Lambem 
adotado pelo Decreto-lei o.0 11!026. 
de 22 de agôsto de 1946, ar~s. X, 
IX é Decreto-lei n. 0 9. 76Q, de 5 
de setembro de 1946, art. 103, § 3.0 

e 123, deixando de lado o dispas-
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to no a1t. 693 do Código ::ivil, 
pcrque, om vinude dêle, resgate 
só é po ·siveJ 10 alk'S Je,,.,·..; oe 
constituída a enfiteuse -\c':!I'P"·" 
nhando o bn}hante vo:o dG 8e
nbor Ministro Relator, reje:ro os ,. 
embargos··. 

E em outro, também •1nnnime 
(rec. extr. 11.175 l, a.;;;im vu'.L•u o 
eminente Ministro Ha1':11cmaun Gu .. -
marães 1 fis. 29-30) : 

"Sr. Pre~:dente, o Acórdã:> do 
Tnounal dt Justiça do !.: sr"·.to 
Fede! ai, de 7 de a~êsto ~tt 19·15, 
do qual divergJU o .r•·1 !Jcm:J.! .1a 
Bahia. foi objeto de e.::;tudo meu, 
no Recurso J!,xtraol'OlH:!l'i.• uutw!
ro 11. 889 em 1ue é e.-o·Tente o 
Dr . AJ:tb n Vltor e rec·•ll' ua a 
Mitra Arqureprscopal jo R;o de 
Janeiro e o meu 'll}!o cv:n<·l~ie 
intei!amente com o do Sr. Mi· 
n.s<ro Edgard Costa ; o n,f.'J ~t·to 
é preci~amente no m-:sm:> sf'n
tido. 

O Decreto n. 0 4 0~6 de 1~\):l no 
caso de expropriação Jrsc .r::;u:a 
a tndeniznção dos dois d<>minios; 
do domínio útil e Jo r.Iorn;nic <'l
reto, avaliando êste últ:mc.. 1sto 
é, do dmn.nio direto, em vime 
pensões anuais e um audémw, uo 
pa.sso que o domínio útil unes .. 
penderia ao d"minio Jlf'l1J menvs 
o valor do comi- 'D direto. 

O Decreto-lei n.0 3.J65 de 31 de 
junho de 1941, fêz '1bstra(:àC do 
domtnio du·eto, mandando-o pc
lo que esta. Implícito .1as S'Jij..!: dls
po:ições, que ao t.itular do Do- . 
milüo útll se pagasse o v~<lo: do 
dOmínio pleno. Ora , se o titular 
do ctominio útil recebe tudo o ~>a
lor do dommio pleno õJç perce
beria um enriquec:men•o sem 
causa, se êle não rest1tuis-e ao 
titular do domínio 'lirei LO o va
lor dêste d.omínio. Como estin.a.r
se o valor dêsse direto'? Este va
lor deveria, em prin~Jpio ser 
izual ao do re.sgate, .jile ~E?Ur,do 
o critéri-o adotado no direito ,ta
bano, corresponderia dO capital 
que, a taxa dos jm·os leg::.1s ren
desse o cânone anual. Ser;a um 
critério matemático. o no~&o co
àrgo Civil, no art. 593, aeJJ+.a o 
critério mars arbitráno. estiman
do o domínio direto ~m vint~ uen
sões anuais. E o Sr. M~nL%1'0 
Edgard Costa r:itou. rom mmto 
propósito, a disposição do arti
go 693. Mas, ai se ~st:m?. o va
lor do dominio direto tm 20 tô
ros, porque resgate >ó •e admite 
3(} anos depois de ·::ons~ru:cta a· 
enfiteuse quer dizer: o A wla;- do 
domín1o direto iá cerceoeu pox 
30 anos. o íôro, a pensã<J anual. 

O critério seguido 1.Joe:o ermnen
te Ministro Relator é · o cri:;ério 
tradic!onal também ado-.;~do r1a 
cobrança do impôsto de t~·a .l~mJs~ 
são de propriedade inle•·vivos e 
já se vai consoiidando no nosso 
dil'€ito a tradição de que c domí
nio direto vale 20 for!)~ e um 
laudêmio. Isto já é dir~lto assen
te entre nós estabelecido 1la t.ra
dição, que se vat consolidando 
neste sentido". 

Diante do expost~. conheço elo re
curso, com fundamento <la in·.>ocaUI\ 
alínea d e lhe dou provimento, 

DECISÃ() 

Como consta da ata a deci.~n<:> fOi 
a S€guinte: Tomaram' conheci•nent.o 
do r ef!Urso, que teve provimento. por 
votação unântme. ' , · 

. I 
Votaram com o relator (Sr. Minls· 

tro Luiz Gallotti), os Srs. Ministros 
Candido Mota Filho, AJ:y Franco, Nel
son Hungria e Barros Barreto Pre• 
Sident~ da Turma. - Olga Me~ge 8. 
Wo04) Vice-Dil,eto.!LJ~,.__ -- -

.> 
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ao n.9 4)' DIÁRIO DA JUSTIÇA Janeiro de 1958 

venda;;. s~o n:ensalistas . .., como cm:go, mais sete quotas e que ainda] cargo, correspondente a dois terç 
tal, nao tem direita à remunera- hOJe nessa base está contribuindo do padrão do vencimento e mais at 
ção dos dias de repôuso. nos têr- para o seu montepio. Retornando á quotas ou percentagens atribuídas e.llt 

Os empregados balcor..istas. que mos da Lei n. 0 6ü5. de 1949'' . Mossoró terá um decréscimo em ma lei". 
~ercel.J~m salário sob a forma de Demonstrado o conílito de Juri.!:- remuneração, pois passará a ter IX - Nã'J deve · ignorar o 11dvog~ 
cc:mzss:'o pel~s. vendas realLzadas. prudência, conheço. as.•im do .rPcur~o aquêles mesmos dois terços do seu do da Fazenda que os func:onários à' 
na?. tem dlrezto a remuneração e Ih~ dou provimento a fim de jul-

1 
vencimento padrão e apenas_ três. Estad? lotaaos em repartições ao:· 

c~ne.;ponden!e aos dzas de re- gar 1mproced.e~te a rcr~n r>!a~~o <:as-
1 

cotas. Pede ponsso, a anulaçao do çao tem sua retnblllçao paga sob a 
pous , nos termos da Lez n. 0 605, sad:ts as dozctsoes das mstanc:as tra- ato 1mpugnado. cadadoras e nos servicos de fiscaliZ!Oo 
de 1949 . b:~lhista.s. IV - A aç:-10 foi jull:(ada proce- modalidade de Temu?zeracão e nã8 

tVs SHRD SHRDL SHRDI.U N !)Ecrsiío tário êste pelo advogado da Fazenda 1 art. 1.0
, da lei 134, de 5 de dezcm.-

Jurisprudê!lcia do S. T. F. I dente com apêl-J c:r- ojficio e volun- I "vencimento", cGnforme· preceitua o 

Estadual. 1 bl'O de 1949: { 
Relator: O Sr. Ministro Ribeiro da Como consta da ata, a decisão fci . O~victo o J?r. Sub-Procurador pesta "A remunemção des cuucioná• 

Cost:~.. I a se~uinte: 1 mstancw. ?Pln:J. por qt;_e se de . em rios lotados em repartição arrzca-
Reooaente: Sears Rcebucl~ S.A. a .>.eguir,te: conheceram e deram pro- parte provimento ao apelo voluntano dadora e em serviço de nscaliza-

Comercio e Indústria. vlmento. por ac(.rdo de votos. I para exclUir os h~nrános de advo- ção cons:ará de dois terços l2t3) 
Recorrido : Jos~ ~t·2rc·ef. I NH. ausência justi.ficada do .Exce-. qado da co.ndenaç3.o 1mpo.:;ta ao Es- de venc.mento padrào do seu car•. 

ACORDAO len1í..<simo Sr. M.ini~tro Lafay-"tte d•c · tado. _ 1. ~ ~ • • go ,acresc:dos das .:JU.Otas ou per 
• · Andrada - Pre~idente da TJ.rm:~.l V - Nao tr:m, ap !caç,~o ":; ':spec!e centagens fixada;; msta Lei", 

Relatados e.st2s autos de l'"~Ur.<o presidiu o jul'(c,.rr.ento o E:,xmo . Sr. como se P et~m~ru a dlspo~-r~ao ~o E no se •tart. 6. 0 vem a dtSCljm~ 
extraordiná,·b n. 0 36.177, do D . l''.. Ministro Ribeiro rla costa. ~rt: 141 · * 3' d:l Cons_btmç~o F.< nação de número ele quotas pa:·a cada. 
r ecorrente ::õ~Car.~ . Roebnrk S A. _I Ausentcu-se. justificadamente, o ;)era\ qt~a~:?f falao .~mt \~"pert:u a let cargo da a.ecc[Je9ona de Nat:tl. D~ 
Cvll1Cl'Cl0 e Inclustrw., l'CCDI'ndo José Exmo. Sr. Ministro Rocha I.Foa .. I ooa Jf ]U.H lc.o. P-l-~' 1. bol'. n t" modo à. prmbrçao do art. 57, da lei 
M 

. , f T . ~ t.nc,onano pu 1co m"n ,m 920 I. 1 · t to ·D • t . ~,.., o1c-.r . ornaram part~ 110 JU]g· 8 mi'P.t.o os · ; . ,,. ,- . 1 - 0 , nc.UI an o \~ncrmen o co,~ 
Acord:. o SuDremo Tribun~l F'- "' s M' · t · · R'"-oi · d com n. Aclm.ms.,aça<_J _uma rc.aça a "remuneração" da qual as quotaa 

, . c 1 c.xmos. rs. tnr~ tos hr . . !O a <•mo'e"men•e es'atuta•·1a tanto que _ . . ' . . 
dera!, em 2.a Tunna, conhecer do co~ta (Relator) Villas Bo2 s e H~;h-1 "' ·~.st- 1 .1.d-ade 'ct·1·7 r-e·- 1, 8' 1·to ao •er- s:~o parte mte;:rante, nao proceden• 
l
•Dcu ·- 1' d. . I . - sua c a 11 1 . ~ o ' • ,, d d .. e d d. ,. J t , _ r,o e ne .tr p1'JI'll11Pl:t:>. por nemann Gmmaraes. _ Olga Menge ,;"O p·'bl'ro e n~o · no cargo art 86 o ess mo .o a IS.mçao pre en 

acordo de
0 

:~o~çs, nos t~rmos das HO-j s. tvOod, Via-Diretora. ~ '2". d~ Lei !l~O ~ita~la. · · ' d'~ entr7 v.::nc:~~entos e vantagen~ .bq' 
tas taqlll 0 I':Lcas anexas. É livre a Admini<;tração no orga- L?s ccmo . P ·~~c:entagc~s .. o~ ~uot 

Custas e: lege. , - I RECUB;SO EXTP..AOP , niz:>.r os scuo. SN\'iç:Js criando ou po.?. o A~. 1,; . p-rceb.~ ~a<?, \ en"ur.e. 
,RI~· 26 d" JUlho de .9a7. -A. M. No 36.2.,0 _ RI extinguindo cnrgos, ampliando ou tos ma" remune.aç:ao . . 

R .be•ro da Costa, PNlstdentc e R:e - restringindo a~ n";pectivas funções e X -:- Devem ser. mclmdos na .oe 
lator. I moyim!'ntar, dentro dêles e p?!a denaçao os honvranos· . adl•ocatu;~ 

Inexiste. conveniência de seryiros, os seus fun- A regra do arL 64 do Cod1go de Pro. 
REI..~ TÓRIO dera/, que só se fiza com a cionários. r!'•nf'itado~. porém unica- cesso se1~ore mvocada. _para tal .• ~f.· 

violarão da ze· ·o pela pro- mente, as di<;posições estatutárias e clusao n~o é ~m prmc1p1o restr,.lVCJ 
O Sr. Ministro Ribeiro da Costa: 1 jeção dos pri " nelrt. consa-~ o> direitos subietivos rtlle já haviam e nem 0 podena ser· . _. . _ . 

O E. Tribunal Superior do Traballlo, I grados. no pl d legislação sid1 incorpora. dos ao seu patrimônio. Encaixado numa lei . a.aJet:va .n~ 
confirmou. em grau de embargos per estadual. VI _ o ra~o se regula únk:J.men- podena abngar o prmc1p1o de dir~!tõ 
mawri:l. de \'O tos, o acórdão prolata- te pelas disposic.ões Cl.a Lei 920, de N to substant!vo . de que a m~emzaça.~ 
d r à fls. H que, negando provimen-l Rrlator: O Sr . l'.1inistro Rilniro ela de noyembro de 1953.. . _ deve ser .ae ;nr1s a:npl.a poss1~el. l!. • 
to ao recurso de revista, confirmGu a Ccsh . Ao tornar a Admmrstraçao sem que tal re;;ta nnpo_e e a obugatol'i· 
decisão elo R;egional assim constd-e- R'COJTente: E~tado do Rio Grande efeito o decreto que removeu o /l.U- dade da conclena<:ao em hcnorár 
r ando que. n cs têrmos do art. 1 .- da do Norte. . . . tor .de ~ossoró para Natal, ;tadn sempre que a ação decc:rra de ou 
Lei n. o 60ã, de 5 de jrmeiro ele 1949, Recorndo: Pedro Fll'nun::> ela S!lva. .ma.1s se ~ez do que UJ?a transferenc:a o~ dolo de ~enc1do e na o a exclu . 
n ão há por que Se negar ao "balco- mve_rsa Is.to é,. de N.atal para Mos- desses honoranos em todcs os dem* 
nista comissionista" 

0 
direito à re- ACÓRDÃO ~oro. Pod1a f9ze-lo somente, sem. q_ue casos. . 

muneração CCliTespond·2nte ao dia de esse . n<;>vo ato, ararretas.se pre.Jw.zo .XI - O certo é que se aJguem Slb 
npôusu lfls. 50 _ 

3
4). Relntados. êstes anto~ ele recur~o e~on~m1co para o funcwnano por ele Vê forçado .a .Ir a JUIZO para fazel" 

Interposto apêlo e.,perífico na ba- extraordinário n• 36.250. do Rio\ ":mg1do. nos prcct~?S termos. do ~r - valer um du·e1to negado ou lesadci, 
l'e das alinC'as a. e d por ofema ao Gra•1de do N·orte rec::~rrrnte Estado ti~o !J7 d~n~1el~ Le1 . que asstm d1s- naturalmente que, tnunfando, d2verá 
art .. 7. 0 da L~i n. o 60- fl't d elo Rio Grrrnde qo Norte recorrido poe, Jmneratlva.ne.nte,. 1 ser mdemz:tdo das despesas com que 
deci~ões. inclu.,iV'e r.s ~ê~t:0~rib~naf.l Pedro Firmino da Sih·a. ' ! ·:A tnmsf~~enc1a far-.se-á para 1 t_eve de a~· c ar pa!·a ver, através 11~ 
de\·iciarr.ente clocul!1~ntadas, foi 0 1 . A~orda o Sup-remo Tribunal Fe-~ ca\r;~ ~~ "1-;~tal vencrmento ou I um co camm11o cei~to para rsso .. s . vl• 
mesmo admitic:lo e sus!entn• sem dor81. 1'111 S<>~und1. Turma nii.o co- Re.l.,m~Ic~'-0 • . . tona e a afrrm_açao d:~que1 e dtreito_. 
impll :;nacão. pel-o recorrid nh"cer do recur.<:fl, à unii.himidnde .A . f'isa ~ 1 e?l a de estab:!Jda~e e~9- XII -:- Isto posto, acordam em Tn• 

E' o relatório. <i I nos t2rmos das notas taquigr:!fic::ts nomJca. nao .~og~m siquer a .. Iemo.,.a.o bun:~l, a una:;umJdade de votos e, em 
anp·m-;. custas ex-lr~e.. I e as t1ansferenc.as Volunt:iuas <pet- parte, de acordo com 0 parecer d• 

vo:ro R;·::> 30 de julho dr 1"57. - An- m.uta) prevista. no a1t. 60 da.mesm~ Dr. Sub Procmador Geral, negar, }• 
+onh ('nrlos Latayctte d<? AruJrada I lei CJ,ua~do afun_:a 9\1e elas tem. qu~ v:m~nto a ambos os recursos para 

·,- . .· Prr•iclf')'lte . -A. II.J. Ribeiro da oberLcer.ao~ prmc1p.os de _C:Jpltulo .confirmar a sentença apelada. 
A d~loao recornda c::mtrasta. ctz Cos'a R.~Jator IV rtue e ,lllSt8.mPnte aquele com- custas na forma da lei 

f7rnn. ev1dente c~m a jur;~prud§n- ' ' ~ · posto ~~os arts. 54 ~ 60, e s·ob a ru- Natal, 8 de abril de 1DB7". 
c .. ~ ti anquua ascn,e pela co:-te su- R"I..\:rór.rJ b!'l;,a Da Transfere nem e da R~m?- o recurso, intentado à scmb!'a das 
P• ~ma .. en.~re num:rosns _outros e ases, - r:ao : O ~ne ,<;e dlra. da transferenc1a alím~as a e d, dá cem o lesada a Je~ 
~1os re_UI . o~ extt.aordm:lrr;:s Cl•arios I O R Jl~i '. ·' ,. P.ibn·,. '" C •• - on Iemoç<!O e:-c-ottzczo. ou co~tra .a do art. 54 da Lei n.o 1. 711 de 28 de 
a tis. 53, d~ numeras: Hl ~63 1 • 1 

0 
F~·tr ·_, .. dus,Fl.o 'G .1. 

0
. c.. 1 °-1? ·t ,-ontac1e, ponanto, de funcwnáno outubro de 1952 cuJ·o text~ icte·ntico 

T ll"111a n · 1 t · s · · · · · · · '\c;O 0 dO •l:lr'UC co •01 e para q11e se 11;;0 o'oedeça a· qunJe ' · ' ·' - " .. ~ 01 1. Mm•·.d'u Ma- . t d. · .. · . rl. · - ' ao do a•·t 57 ' ct~ L"r· E··tadual . r.: . ~. ., ,. ''"'Ct~·e rx rsD'' 'l., 'l'l"n.,or·tP o acor- · ~ · t · · 1 d " · ? .. • - t1. L4' ..... .. no .xu' n'a !·a~~ . jul;;3do f'ITI ~t?ssão dl' ·- · . 
1
·t d. · .à.fl •·

1
·
1
·"· ·b· . · prmcrp~o de es abtl!c.a e economtca. no 920 ct~ 24 _11 _:;? tem mrl·ec1·d 1·n 

1!i "' · 1 - údO nJ.., a a O S. ·'· \'el !S. l\,."!JI.fC t P"l't t ·1 nl'd da · • '- ' ·· vu, C -· "e ~'1 1l'l c e 1SJ2; 10.614 Relator '"E• t . _ Q 1 1 , t d· "'" -. 5 a . · an °· a 1 eg~ 1 a ' terpretac:ão divergente 
l\-!I:JL"tr'l L!'! G:1l!otti. jui["~do 1:'11' ·, :·~enta. .t.a qtl?rd a 0 a do ato 1111 !1_\:~:1 2-do Pclo Autor. Admitido o rccurs; as par·tes 11 
~o--; 1 2" 

1 
. 1 d _ !''1'1. s a IVO que SP 1 a uzn em VII ... 'a· 0 to111 pJr outr·o lado o • "'"o ce ",e 11:n'o o 1°J1' 23 "58 - t f • · f - 1

' ' ' • • « ar,·azoara.m rel)tn H
1
n ••. · · 0 ·~ " ' · · ~ • •• rCPlOÇ~'o ou 1:q'1·· erencta ex-o - mínima procedência a ar;:::umentaçfio _, · . . 

in . FV~v '·-T;.~to f_Jb"t,o da Co;,ta, iz~;o d() functon:'\l'lo. P8.rA~ ser legal, da Paz~I1da Fslaclual po): intermé- A Prccuradona Ger::tl da Republi-
• , 

1 
• • li_ · t;p · _ano XA \ III )'>. 1 ri~ .se a t.r r à~ ct 1 ~posH·nes do.<; ar- d' d d " d t " d à ra. pelo parecer de fls. 137, da lavra 

~\L!~~ -
3 
~~~,t'\ ~:" IM. n. 0 ! de •\~os Bfi a 60 da Lei n'' 9~0 cte 24 dP b~ila e j;~~pr~d~~~~ 0 n~ :ea~tí~o 0 

de do ilu~tre Dr. Themistocl~s Oavalcq,n-
1 .-. ·. ·•-, 2, . :~ ... , - Rel. :\,mr.•- ,.,ovembro de 1!'Jf,3 - Estatuto do> • . ; . " . · t:, ass1m se pronuncia ele): 

tr ,.,_r U.l7. Ga!'u!~i pt!ll!lcado em 21 de ·,.,n •'P''á ·ios Pitb!JCOS Civis elo E~tadJ qt~e •. cmp·I·~ .. se od.s~m.,wu o ven;.:: ''Recorre o Est~dc do Rio Grande 
Clltt'l~~ de 1'1~1; 23 4'2 R"l. r.-iinis-\ r1o n 1o C.r8nde do Norte principal- . m ~t~ PlO,)darr:,nt" d 0 ,,das P"i do Norte e:·:t:·aordintriamente da de
t~J ~.r.:u ·o Ciu ;:~:~,:-:,c.:;. DUb11cndo em • ;.;>~te ~Clucla rtne subcrc:1'm. t'11 ato cen,~ :r:,?; ou q~oi:.t~ ..... ~--fP.I d~~ . l?e 0 eis§ o do ill~sTe T;·ihunal do Estado, 
~·, rl::> e'.' '•lbro dP. J~:J: ~7 9C9, re- ~ ser feito pai'::t C::t!'('O de igual ven· funcw.,r; .. o cn~ ,e.~-;- "'1ad1?~ .~,rv.ços que julgou procedente a. aç:l.o pro-

,, or 
1 
~Li"St~o ,~f:;'n~o C'Jsta, e:n·:m-1 n!,1r.;ztn ncl ren,unl'rarfo. ~om~ _na~ ~:J:n .u,:a\e.s as. ll·.tr:na> 11~ posta por um funrionário, a fin~ de 

ta l'll .J :~ •. ' 11 lVJ D1:1n; rla Ju~tiça de . r - Prd:-o FirP1ino d:t S'lva. escri- rc.m ;~~·J .. o? c:~lo_ ao Tl~eJUdlc1al eco anular o nto acl:l1inistrativo y_uc ha-
12 r! o n ~~·":~h~·o rl.e 19"6. '1 ·~· ·' 1-r J c!:::~se I d:l Dr1J2.rtn'11ento d'l no~.c~·rt!En e, ~o ~~~1()VI ~·. q ~ ~ via determhudo a sua tl'r'.nsferência. 

E'11 vutr: de Pe!n.trr no rPrur~o rx- ?aw~·l:t.. f0i, nnr ctecrPlo de 11 rle E que. fac" à 1 '>'~, lcntsL çao ~:lO com v:mt~gens p~trimonia:s maiores 
t~~ orril!:.lno n. •> 23 C.6q. cita co pe!:J \ ''D\ rrnb•·o éle 1 ~35. rr-mm•icto rT-ofli- I P.od~ ,valer a esvechJ,,dade desse 1.a- Entendeu a ctec:Fão profrrida que o 
Tr!"::J'Ten t.p 1fl.>. 57> acrntm~i. no to- • njo da Ren~beclorin. r1~ ; .. Io~;o•ó n~·ra cwcn:.~ porque ~ Autor tem Jua re- ato violava situarão jurídica iâ ad
caPt? à ro•1 ! :·cv~:-si::t, objeto do pre- I 1 -!e :"int11, precnc1.1endo vaga exis- Íi:ibmc;ao paga ~~o nfl forma de ve.n- quirida e que na'i:l jnstifir:wà uma. 
s2nte t'('cuno· I tn:-,te n::-~'1. c!nento, mas .~ 111~ nn de ren~u,?ZeJa- redução n:>s v~n :ap;ens p'ltrimoniais 

, , M " " . • U - Fn cb '~ de 23 ele ~ bril elo C'C~? e pela CLn.çr.o e ~ranscrwao J.á conseqü2ntes à ~u 't:·:m~ferência. 
. 0 -. C'l1;Jr._.,actos . b:J omstas. "'10 ,o,.,uinte 1[):i!l e oom r.:·n!n:1n feJt~ ao art. 57. da le1 920, a pr01- 1 No r·ocu1.,0 pt·e>nndo-•e v1· 1 do 0 r•ue p·~""'h"cl o 1-o•j .. ' . • b'- d t f.. - c,. •o c~ oa 
. ,·,,.. - ;,-"'' -' ;" .c 51 ~:· 1 0 S'l::l a ~v1t·,·~r3.0, o G1\'~"''l'l b~i: ou dc·~n'tO 'C:!~ O e '''l;JS ert-nc•a ou remoçrro "'ln·incíp'·o d') e.<;•atuto !rderal ue 

!"~' :~' :;" C~}11 ·'· ;l0 >C?!~ V f' H!~, I tntr"tldJ !'f In ef2'to o 2'1fPrior, d~ tanto se refere cnr=o .de \:en.,nnento contém norma de hc!o em todo id~n
•• r.l;_:~"·~· nao t.~.m dll::·o a 'f'- 'Y 0rlo 1u.• ê;te últip10 a h C'l"''f''p~n- ccrno ele rcmu:,era-:rzo mferwres. tica ao p•·e~eit-o le~al do estatuto 
\~~li '. ,, J ~ ~n~-or. -s,:;nct .. t;t~ ao.> ,1, a ont.·<; n·mnr'i;, rT-nWcio on VTII - Po1: outru 1:->do. o:l arts. 123 estadual quC' rege a" funcfl.o públ!ca, 
c,.,s de .~ ... o .. .:O, n.~ . termo~ da tn,·fc:·-'nc1n elo Autor para a ~cce- e 12·1 da lei 'lJO .. ~efmcm as .cluas princípio que tem merecido intel-pre-
1.."'1 n " (CJ de ~!H9 . ,. ,nnr.••i'\ dC' l\1osso;·6. ferma:; de retrhmrao de funciOná- 'a ão v~ria e di\·er ente 

No mc·;n!o sn~tlctJ: "Os v~nr!e- ITI - Prm·ou o Autor nw• l'1•'li'l rio .P1Jbl'co do Rio Grande do Xorte ' ç · - g · 
f::. P> r; 1:e re .. ·J-:~1 os sevs s~J<'t- n~cta Cnnit'll r'2-uo P~t>:lva. t'nha j e nP~te _último art .. ~;e. d}z que "re- O fundamento. é.<?_ artigo 101, n:r, 
l''s " s rr: ,, amda que sco & :-orn:J rl"nmni':arc:o. a'l"m c'<> dO\' mun!'raçao é a retr1bu;çao paga ao a e d da Constltmçao Federal. 

or:1:3. de pei\: . .,ntagem sôbre tcrN'l d" vencimento va.:lrão do seu I funcionário pelo efetivo exercido no Não nos parece cabível o reeurao: 




