
JURISPRUDÊNCIA CIVIL E COMERCIAL 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – FATO DE TERCEIRO 

 

- O inadimplemento da promessa de compra e venda, por fato ou ato de 

terceiro, não acarreta responsabilidade para promitente faltoso. 

 

Miguel Mirisola e outro versus James Chester Baggott e outros 

 

Rec. ext. n° 19.544 – Rel. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário de São 

Paulo, em que são recorrentes Miguel Mirisola e outro, e recorridos James 

Chester Baggott e outros, etc.: 

 

Acordam os ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por 

unanimidade em não conhecer do recurso, na forma do relatório e das notas 

taquigráficas anexas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 10 de janeiro de 1952. - Barros Barreto, presidente; 

Ábner de Vasconcelos, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: James Chester Baggott, 

Henry Walles Maine e suas mulheres comprometeram-se, por escritura pública 

de 25 de abril de 1946, a vender aos Drs. Miguel Mirisola e Ademar de Brazzo 

Rizzo duas glebas de terra no sítio Motinga, da extensão de 54.130 alqueires, 

pela quantia de Cr$ 1.000.000,00, sendo Cr$ 500.000,00 pagos ã vista, como 

sinal, e o restante por ocasião da escritura definitiva. Para êsse fim ficou 

marcado o prazo de 60 dias. Os compromissários-compradores entraram desde 

logo na posse das terras. No contrato foi especificada a seguinte cláusula: "Se 

por obstáculo ou impedimento" irremovível corrente da parte dos promitentes-



vendedores não seja possível a satisfação de tôdas as exigências contratuais e 

legais para que a venda definitiva se faça perfeita, válida, incontestável e 

induvidosa, nas condições já mencionadas, os primeiros e segundos 

promitentes-vendedores devolverão, em dôbro, as quantias já recebidas e 

indenizarão os compromissários-compradores de tôdas as benfeitorias, 

acessões, despesas e tudo mais que êstes tenham feito nas terras ora 

compromissadas"; e "caso os compromissários-compradores não cumpram a 

sua obrigação, perderão êles as quantias pagas e tôdas as benfeitorias, acessões 

e tudo o mais que tenham feito "nas terras ora compromissadas". 

 

Logo após a lavratura do compromisso de compra e venda, em 15 de maio de 

1946, o conde Sílvio Álvares Penteado moveu contra os promitentes-

vendedores uma ação reivindicatória e os fazia citar, relativamente às terras 

objeto do contrato de promessa de compra e venda. 

 

Com o obstáculo surgido à consecução do contrato, os compromissários-

compradores pediram em juízo a rescisão do compromisso e a devolução em 

dôbro do sinal dado, na importância de um milhão de cruzeiros. 

 

Embora desobrigados de demonstrar prejuízos, pela natureza da cláusula penal, 

os autores discriminaram os gastos com o preparo para a sua exploração 

industrial, como encomenda de maquinismos, construção de estrada, início de 

serviços, levantamento de capital em banco, para atender à amortização. 

 

Invocam como fundamento do seu direito o art. 1.058 do Cód. Civil e a 

cláusula 7ª contratual, em que os réus expressamente se responsabilizaram por 

prejuízos resultantes de caso fortuito ou fôrça maior. 

 

Amparam-se os autores na contextura do contrato e invocam a lição de 

OROZIMBO NONATO, de que é preciso a todo poder manter a fôrça 

obrigatória das convenções; a sua integridade é que assegura o curso normal da 

vida jurídica (in CARVALHO SANTOS, "Código Civil Interpretada", vol. XV, 

pág. 227, 2ª ed.). E na opinião abalizada de VIRGÍLIO DE SÁ PEREIRA: "Se 

há em direito alguma regra que se possa dizer universal, é a que nos ensina que 

o contrato faz lei entre as partes" ("Decisões e Julgados", pág. 243). 

 



Os réus contestaram o pedido, escusando-se da obrigação exigida. Analisam a 

verba contratual excludente de responsabilidade civil por ato de terceiro, e o 

citado dispositivo do Cód. Civil. 

 

Após a instrução da causa, o juiz de primeira instância, Dr. EDGAR DE 

MOURA BITTENCOURT, julgou-a procedente para mandar que os 

promitentes-vendedores restituam em dôbro o sinal recebido, do contrário a 

cláusula contratual seria inútil. Trata-se de uma sentença bem fundamentada à 

luz da doutrina e dos textos legais. Reconhece que, no caso, se verificou 

tipicamente a fôrça maior, impedindo o cumprimento da obrigação pelos 

devedores (melhor devia dizer - vendedores). 

 

Os réus apelaram, oferecendo extenso arrazoado e um parecer erudito do 

desembargador ANTÃO DE MORAIS, em que à luz da doutrina moderna, 

inclusive de autores brasileiros, para melhor compreensão do art. 1.058 do Cód. 

Civil, conclui pela excludente responsabilidade nos casos de fôrça maior por 

ato de terceiro. 

 

O recurso foi proficientemente contra-arrazoado pelos compromissários 

compradores. 

 

Houve também apelação por parte dos autores, compromissários-compradores, 

para reconhecimento do direito à percepção dos juros da mora e de honorários 

de advogado. O Tribunal de Justiça, in verbis, por votação unânime da 3ª 

Câmara Cível, "deu provimento à apelação dos réus para ordenar a devolução 

simples do sinal e negá-lo à dos autores, ficando, assim, reformada a sentença 

apelada pelos fundamentos convincentes do magistral parecer de fls. 268, da 

lavra do ex-desembargador ANTÃO DE MORAIS". 

 

Inconformados, os autores manifestaram recurso extraordinário com 

fundamento na Constituição federal, art. 101, III, letra a, dando como lei 

violada o artigo 1.058 do Cód. Civil. E o faz sob a invocação do sentido que dá 

o Supremo Tribunal de que, se "a interpretação envolve absurdo conspícuo, 

êrro evidente ou inexatidão flagrante, verificável ao primeiro golpe de vista, 

vulnerando a lei na sua própria superfície verbal, é caso de recurso com aquêle 

fundamento". E de que, como pondera ainda o grande ministro OROZIMBO 

NONATO, "é sempre a interpretação o instrumento, o "veículo da ofensa da lei, 



e o que rende ensejo ao recurso extraordinário é a enormidade dessa ofensa, o 

seu alcance, a sua extensão, que, às vêzes, nem sequer se mostra às declaradas, 

ocultando-se no silêncio das sentenças, que, entretanto, conclui contra o que a 

lei dispõe literalmente" ("Rev. dos Tribunais", vol. 147, págs. 305-306). 

 

Posteriormente, os recorrentes expuzeram cumpridamente a sua convicção de 

que o acórdão recorrido violou o texto legal invocado. 

 

Os recorridos, palmilhando os mesmos caminhos da doutrina e da interpretação 

jurisprudencial, entendem que o caso não é de recurso extraordinário, pelo que 

não deve ser conhecido o apêlo interposto. E, em contraposição ao pensamento 

do ministro OROZIMBO NONATO, os recorridas oferecem aquêle outro 

preceito de SÁ PEREIRA, acima exarado. Após também eruditas razões 

justificativas do acêrto da decisão recorrida, pedem não seja conhecido o 

recurso nu se lhe negue provimento. 

 

E é o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS (relator): Pretendem os 

recorrentes tenha a decisão recorrida violado o art. 1.058 do Cód. Civil, 

deixando de aplicá-lo ao caso dos autos. 

 

Os réus, promitentes-vendedores, responsabilizaram-se, na execução do 

contrato, "por obstáculo ou impedimento irremovível decorrente de sua parte". 

E aquêle artigo prescreve que o devedor não responde por prejuízos resultantes 

de caso fortuito ou fôrça maior, se expressamente por êles não se houver 

responsabilizado. Querem que a referida cláusula abranja a responsabilidade 

por ato de terceiro. 

 

O Tribunal a quo recusou aceitar a teoria dos autores, não ajustando o pedido 

ao referido texto legal, que, na realidade, não se aplica à hipótese. 

 

Não há referência no contrato pela qual os réus respondam por força maior. O 

ato de terceiro, que nesta se inclui, não decorreu dos promitentes-vendedores, 

que demonstraram estarem as terras perfeitamente legalizadas. 



 

Não podiam supor que, estando as mesmas demarcadas e medidas, com as 

plantas levantadas, precisando todos os limites, fôsse um dos vizinhos mover 

uma ação reivindicatória. Daí a causa que fêz os compromissários-compradores 

pedirem a recisão. 

 

Segundo MAZEAUD ET MAZEAUD, se a intervenção de terceiro não pode 

ser prevista ou impedida pelo contraente, ocorre o caso fortuito ou fôrça maior, 

que exclui a responsabilidade contratual ("Traité", n° 975, in AGUIAR DIAS, 

"Da responsabilidade Civil", vol. II, n° 101). 

 

Ora, o efeito de ambos os casos, o fortuito e a força maior, é isentar o devedor 

da responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação como acentua 

CLÓVIS, vol. IV, pág. 213. É verdade que, apesar dessa isenção, proveniente 

de convenção especial, o contratante pode obrigar-se por motivos estranhos à 

sua vontade, considerando-se assim a fôrça maior como fonte de indenização 

(PLANIOL, "Traité", volume II, n° 233, 5ª ed.). 

 

Por fato estranho aos promitentes-vendedores não ficou prevista obrigação 

contratual que se inscreva nos limites condicionais do art. 1.058. 

 

Demais, a causa motivadora da rescisão do pacto foi, alguns dias depois da 

assinatura do contrato, sem danos apreciáveis, haver uma terceira pessoa 

impedido a conclusão do acôrdo. 

 

O Promitente-vendedor não podia tê-la evitado, dada a ordem jurídica estável 

que imprimiu à sua propriedade objeto do contrato. Logo, no conceito de 

HENRI LALOU, a rescisão contratual, quando não resulte de ato imputável ao 

promitente-vendedor, não pode ocasionar responsabilidade civil 

(Responsabilité Civile", n° 120). 

 

Não é só a nossa lei que o diz - parágrafo único do art. 1.058 do Cód. Civil, 

mas também a doutrina e o próprio contrato entre as partes. Apenas o que 

ocorre é que a cláusula 7ª é mal interpretada pelo interessado e essa operação 

mental jurídica não legitima o recurso extraordinário. Se a interpretação menos 

autorizada da lei não no justifica, muito menos quando se trata de uma simples 



verba contratual. Assim, não se legitimando o recurso pela alínea a, dêle não 

conheço. 

 

VOTO PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: Sr. presidente, mesmo para aquêles 

que distinguem, bizantinamente, entre caso fortuito e força maior, precisamente 

o fato de terceiro, imprevisível ou Inevitável, é que constitui o caso fortuito, do 

qual se distinguiria a fôrça maior, limitada ao caso de forças incoercíveis da 

natureza. 

 

E, também em direito civil, pode afirmar-se o princípio de que nulla poena sine 

culpa. O caso fortuito, salvo casos excepcionalíssimos, exclui a 

responsabilidade, a não ser que o contrário tenha sido, expressa e 

iniludìvelmente, estipulado no contrato, - o que não ocorre na espécie. 

 

Estou de inteiro acôrdo com o Sr. ministro relator. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, por 

acôrdo de votos. 

 

Deixou de comparecer o Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA que se acha em 

gôzo de licença, sendo substituído pelo Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 

 

_________________ 

 

Nota: 

 

COMENTÁRIO 

 

Estamos de acôrdo com a respeitável decisão supra, no que toca ao caso 

concreto., em face da cláusula pela qual os promitentes-vendedores se 

responsabilizaram por obstáculo ou impedimento de sua parte, lutando, assim, 

implícita, mas inequivocamente, à sua responsabilidade. 



 

Em tese, porém, e com o devido respeito aos eminentes juízes, a quem 

rendemos nossas melhores homenagens, discordamos. É que o fato de terceiro 

envolve risco do contrato, a cargo daquele contra quem ele é dirigido. Sem 

dúvida que, muitas vezes, o ato de terceiro pode ser assimilado ao caso de fôrça 

maior. Para que isso aconteça, todavia. é necessário que, como a força maior, se 

constitua em plano totalmente estranho ao contrato: ora, o desapossamento, por 

via de reinvidicação, não se abriga a essa categoria de escusativa, porque é 

condição essencial da prestação do promitente que êle seja dono da coisa ou, na 

pior das hipóteses, que se converta em dono dela, operando a convalidação do 

domínio. Quem promete vender coisa de que não é dono, saiba ou não saiba da 

circunstância, assume o risco da perda da coisa, que, com a solução 

generalizada do respeitável julgado supra, seria suportado pelo promissário-

comprador, em cuja margem de álea não se comporta. 

 

José de Aguiar Dias, juiz no Distrito Federal. 

 

* 

 

DUPLICATA - ACEITE QUALIFICADO - AÇÃO EXECUTIVA 

 

- Cabe ação executiva para cobrança da duplicata, sem excluir o caso do 

aceite qualificado, haja ou não protesto. 

 

Rocha & Werner versus Colgate Palmolive Peet Co. Ltd. 

 

Rec. ext. n° 18.528 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso extraordinário n° 18.528, 

do Estado do Paraná, acorda o Supremo Tribunal Federal, por sua 1ª Turma 

julgadora, não conhecer do dito recurso, na conformidade das precedentes notas 

taquigráficas integrantes da presente decisão. 

 

Custas ex lege. 

 



Supremo Tribunal Federal, 15 de outubro de 1951. - Barros Barreto, 

presidente; Nélson Hungria, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: A recorrida propôs contra os 

recorrentes, no fôro de Paranaguá, Estado do Paraná, ação executiva para, 

cobrança de uma duplicata no valor de Cr$ 3.592,60. Contestando, os 

recorrentes alegaram que a duplicata fôra endossada ao Banco do Brasil, que 

passara, assim, a ser o proprietário do título. No despacho saneador, entretanto, 

o juiz desprezou tal preliminar, acentuando que o endosso fôra feito expressa e 

simplesmente para cobrança. 

 

Interpuseram os recorrentes agravo no auto do processo contra o dito despacho, 

não porque tivesse sido julgada a recorrida parte legítima ad causam, mas, 

porque, tendo sido qualificado o aceite da duplicata, isto é, tão-sòmente pela 

quantia de Cr$ 2.514,90, não cabia ação executiva pela integralidade do título, 

senão nos limites do aceite. Não foram produzidas provas na audiência de 

instrução e julgamento, e o juiz sentenciou julgando a ação procedente, sem 

qualquer restrição. Em grau de apelação foi tal sentença, confirmada pelo 

Tribunal de Justiça do Paraná. Os recorrentes vieram, então, com o presente 

apêlo extraordinário, com fundamento na letra a da casuística constitucional, 

alegando violação do art. 11, parág. único, da lei n° 2.044, de 1908, aplicável às 

duplicatas, e que assim dispõe: 

 

"Para os efeitos cambiais, a limitação ou modificação do aceite equivale à 

recusa, ficando, porém, o aceitante cambialmente vinculado, nos têrmos da 

limitação ou modificação". 

 

A fls. 25 contra-arrazoou a recorrida, argumentando que a duplicata foi 

protestada, de modo que cabia a cobrança executiva pela quantia total 

consignada no título. 

 

É o relatório. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 



O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): Entendo que o parág. único 

do art. 11 da lei n° 2.044 não se aplica às duplicatas. Estas são títulos causais, 

ligados a um contrato de compra e venda, que fàcilmente se pode provar pelo 

pedido da entrega da res. A lei n° 187, de 1936, e o art. 298, XIV, do Cód. de 

Proc. Civil, dizem executiva a ação para a cobrança das duplicatas, sem excluir 

o caso de aceite qualificado, haja ou não protesto (no caso, houve protesto, mas 

por falta de pagamento). 

 

Como justamente adverte MACHADO GUIMARÃES ("Comentários ao 

Código de Processo Civil", ed. "REVISTA FORENSE", vol. IV, pág. 34), na 

atual sistemática processual, já não se exige para a ação executiva, em todos os 

casos, o pressuposto da existência de um direito líquido e certo, cuja prova 

poderá ser feita no curso do processo. A penhora inicial é medida meramente 

acautelatória, seguindo-se o processo de cognição plena com a forma do 

processo ordinário, quer haja sido a ação contestada, quer não. Além disso, a 

impropriedade da ação, em face do Cód. de Proc. Civil, art. 276, não acarreta 

nulidade do processo, salvo repetição dos atos que não puderem ser 

aproveitados. E só não podem ser aproveitados, segundo o ensinamento de 

BATISTA MARTINS ("Comentários", vol. III, pág. 260), quando, pela 

substituição do rito, tiver ocorrido cerceamento de defesa, o que não se 

apresenta no caso vertente. Ainda mais: na contestação, os recorrentes não 

argüiram o excesso do algarismo da duplicata, de modo que era de aplicar-se a 

art. 209 do Cód. de Proc. Civil, desde que nenhuma evidência de tal excesso 

existe nos autos. 

 

Não vejo em que o acórdão recorrido haja violado lei federal. 

 

Não conheço do recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não foi conhecido o recurso, por 

decisão unânime. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

RIBEIRO DA COSTA, sendo substituída pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 



 

* 

 

FILHO ADULTERINO - TESTAMENTO 

 

- O filho adulterino pode adquirir pelo testamento de seu pai. 

 

- Se, porém, através do filho, como pessoa interposta, se visou beneficiar a 

concubina do testador casado, nula é a disposição testamentária. 

 

- A interposição resulta de uma presunção «juris et de jure». 

 

- Na hipótese, entretanto, de haver a concubina falecido, cessa o temor da 

violação indireta da lei e desaparece o motivo da nulidade. 

 

- Poderá, ainda, o filho adulterino ser nomeado, pelo pai, herdeiro ou 

legatário, se solteiro o testador, pois a incapacidade da concubina é 

estatuída apenas em relação ao tentador casado. 

 

Hermelinda Sampaio Gonçalves versus Hilda Gomes e outros 

 

Rec. ext. n° 5.755 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 5.755, de 

Alagoas, em que é recorrente Hermelinda Sampaio Gonçalves e são recorridos 

Hilda Gomes e outros, decide o Supremo Tribunal Federal, em 1ª Turma, 

conhecer do recurso, unânimemente, e, por maioria de votos, dar-lhe 

provimento, conforme as notas juntas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 8 de novembro de 1951. - Barros Barreto, 

presidente; Luís Gallotti, relator. 

 

RELATÓRIO 

 



O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: D. Hermelinda Sampaio Gonçalves 

moveu ação ordinária, dizendo que seu marido Joaquim Gonçalves faleceu e 

deixou testamento em que instituiu herdeiros universais Nabuco do Amaral 

Gonçalves e Hilda do Amaral Gonçalves, ambos filhos de Vicentina do Amaral 

Pinheiro, concubina do testador. Assim, foi esta a verdadeira beneficiária do 

testamento, com infração dos arts. 1.719, n° III, e 1.720 do Cód. Civil. Daí 

pedir a nulidade do testamento e que se lhe reconheça direito à herança. 

 

A sentença de fls. 110 julgou improcedente a ação. 

 

Embora reconhecendo provado serem Os seus filhos adulterinos do testador 

com sua concubina, considerou a sentença que os filhos adulterinos não se 

incluem entre os incapazes de adquirir por testamento. E o art. 405 do Cód. 

Civil admite o reconhecimento da paternidade espúria para o efeito da 

prestação de alimentos. 

 

A autora apelou. 

 

O acórdão de fls. 145, da lavra do ilustre desembargador MEROVEU 

MENDONÇA, reformou a sentença, por desempate. 

 

Disse o acórdão (fls. 145): 

 

"Argumentam os réus, ora apelados, que o Cód. Civil (art. 1.720), proibindo ao 

testador fazer legado aos filhos da concubina, sòmente pode referir-se aos 

filhos da união desta com terceiro, por que, se compreendesse também os filhos 

da concubina com o próprio testador, chegar-se-ia à conclusão de que os 

adulterinos não podem herdar por via testamentária, contràriamente ao que está 

firmado na doutrina". 

 

"Êste argumento, acolhido pela sentença, não procede. 

 

"Tendo proibido ao testador beneficiar a sua concubina com legados, o Cód. 

Civil (art. 1.719, n° III), para evitar que esta proibição fôsse burlada, estendeu-a 

às pessoas interpostas, declarando logo que se presumiam tais os descendentes 

da concubina (art. 1.720), dadas as íntimas relações desta com aquêles 

(CLÓVIS, "Código Civil Comentado", vol. 6, " pág. 170). 



 

"Trata-se de uma presunção legal, que não admite prova em contrário 

(CLÓVIS, Ob. cit.; CARVALHO SANTOS, "Código Civil Interpretado", 

artigo 1.720). 

 

"Sendo assim, não importa que os filhos da concubina sejam ou não filhos do 

testador. A deixa feita a qualquer filho da concubina a esta pode beneficiar, o 

que a lei visou impedir. 

 

"E outra não é a opinião de PONTES DE MIRANDA, quando escreveu: 

 

"O Código nega direito de sucessão legítima aos adulterinos (arts. 1.605 e 358). 

Nega o direito de suceder por testamento à concubina do testador casado (art. 

1.719); e no art. 1.720 considera "interposta pessoa o descendente da 

concubina, portanto o filho adulterino, ou não desta, isto é, o filho do testador 

com ela, ou dela com outrem" ("Tratado dos Testamentos", vol. 4, pág. 52). 

 

"Cumprindo-se o art. 1.720 do Código Civil, de acôrdo com sua letra e o seu 

objetivo, não se cria uma proibição absoluta para os filhos adulterinos 

herdarem por via testamentária. Se o testador é solteiro e apenas a concubina é 

casada, nada impede que êle faça legado em favor do filho adulterino. 

Também, segundo PONTES DE MIRANDA, nos casos em que a concubina 

tiver morrido ou por outra causa não puder se beneficiar com o legado feito a 

seus filhos, é êle válido, pois nestas hipóteses não se contraria a finalidade do 

citado art. 1.720". 

 

E após outras citações de doutrina e jurisprudência, concluiu (fls. 148): 

 

"Na espécie, a concubina do testador está viva e em situação de se beneficiar 

com o legado feito aos seus filhos, um dos quais é até menor e está sob o seu 

pátrio poder. A causa foi contestada pelo mesmo procurador, instituído no 

mesmo instrumento por Vicentina de Amaral Pinheiro, por si, e como 

representante de seu filho menor, e pela filha maior (fôlhas 17 e 36). 

 

"Em face do exposto, acorda a Turma julgadora, pelo voto de desempate, dar 

provimento à apelação, para julgar a ação procedente". 

 



O ilustre desembargador BARRETO CARDOSO assim fundamentou o seu 

voto vencido (fls. 148): 

 

"Negava provimento à apelação para julgar a ação improcedente, de vez que 

me pareceu, pela prova dos autos, que a intenção única do testador foi a de 

beneficiar os seus filhos e jamais a sua concubina, não havendo, assim, a meu 

ver, nulidade na disposição testamentária". 

 

Os réus embargaram. 

 

E o acórdão de fls. 173, por ter havido empate, recebeu os embargos, para que 

prevalecesse a sentença de 1ª instância, conforme o antigo texto do parág. único 

do art. 833 do Cód. de Processo. 

 

Êstes os fundamentes da decisão (fôlhas 173-174): 

 

"Os embargos procedem, pelos fundamentos que passamos a expor: 

 

"Atendendo ao Cód. Civil, em face do que dispõem os seus arts. 1.717 a 1.719, 

a filiação espúria não constitui incapacidade para adquirir por testamento. É 

através dessa, claridade legal que se evidencia poderem os filhos adulterinos 

herdar ou ser beneficiados por testamento. "Êste critério sociológico é 

incontroverso, até na própria cristalização doutrinária, constituindo por sua 

feição específica um postulado na sistemática legal do direito. Esta verdade 

verdadeira de legalidade se acha em plena harmonia com o que dispõe o art. 

1.720 do mesmo Código, desde quando se dê a êste artigo uma exegese 

substanciosa e clarividente do seu contexto, da sua letra e do seu espírito, tendo 

em consideração de relêvo o elemento subjetivo da intenção do disponente ou 

testador, na concretização ou subjetivação dos autos, a fim de que se evite uma 

injustiça na aplicação da lei. O art. 1.720, dentro da sua lógica legal, na justeza 

do seu raciocínio jurídico, veda à concubina qualquer benefício do testador 

casado, ainda mesmo por interpostas pessoas: pai e mãe descendentes do 

incapaz, porque a lei figura a concubina entre os incapazes. Entretanto, quando 

a lei alude aos descendentes da concubina, considerando interpostas pessoas, se 

impõe, num conceito fundamental de unidade legal, referir-se a interposição em 

aprêço aos filhos exclusivos da concubina e não aos filhos da concubina, da 

união com o testador. Desta união se vê, de um modo eloqüente e retilíneo, ter 



querido o testador beneficiar os seus próprios filhos e não a concubina, por 

interposição de pessoas estranhas ao testador, ligadas à concubina 

exclusivamente, incidindo essas na proibição legal. 

 

Eis pois, o diagnóstico seguro e prognóstico verificado da questão que se nos 

oferecem os autos, à luz do bom-senso instrutivo e da sensatez técnica dos 

dispositivos moralizadores e quanto justos do Cód. Civil, na plenitude da sua 

sinérgica legal, não se impondo para esta conclusão ser o anatomista da 

exegese, nem o fisiologista da sua valorização legal, nem o psicologista do seu 

espírito de legalidade, nem o sociólogo das instituições sociais, nem o 

matemático dos postulados do direito legalizado, bastando para isso tão-

sòmente a luz da inteligência que se desprende dos próprios dispositivos em 

análise. A contrario sensu, só por um grande esfôrço de abstração mental, e não 

dentro de um raciocínio objetivo, chegaríamos a uma inconseqüência, a uma 

desintegração jurídica da unidade legal, aberrativa dos elementos mais 

elementares, propedêuticos da interpretação. 

 

Os filhos adulterinos podendo herdar por disposição testamentária conforme a 

lei, de um lado, e do outro lado, conforme a própria lei, os mesmos filhos 

adulterinos não podendo herdar ou ser beneficiados, pelo fato material de ter 

mãe viva, sob o pretexto de vir a ser esta beneficiada indiretamente. Esta 

restrição, além de não se ajustar aos altos sentimentos de moralidade na 

civilização social, não se acha especificada nos contextos legais, quer em suas 

linhas gerais, quer particulares do Cód. Civil pois quando a lei restringe direitos 

só obriga os casos que ela enumera taxativamente, o que não ocorre no caso 

sub judice". 

 

A autora recorreu extraordinàriamente, invocando as alíneas a e d (fls. 180). 

 

Diz que foram contrariados os artigos 1.719, n° III, e 1.720 do Cód. Civil. 

 

E invoca jurisprudência divergente do Tribunal de São Paulo. 

 

As partes arrazoaram. 

 

E o eminente procurador geral da República opinou (fls. 210): 

 



"O recurso foi interposto com fundamento nas letras a e d do preceito 

constitucional. 

 

"Descabe o recurso quanto à invocação da letra a, de vez que não houve 

omissão de lei federal, mas, apenas, interpretação dos arts. 1.717 e 1.720 do 

Cód. Civil. 

 

A alegação de que a mãe dos recorridos era concubina do testador e que 

indiretamente seria beneficiada com o legado, não deve merecer acolhida, de 

vez que provado ficou serem os recorridos filhos do testador. 

 

O acórdão citado como divergente refere-se a testamento feito em favor de 

concubina e dos filhos desta, sendo o testador casado, com filhos. No caso dos 

autos, o testador, apesar de casado no regime de comunhão de bens, não tinha 

filhos, tendo legado a metade de seus bens, que eram disponíveis, em favor de 

dois filhos ilegítimos. 

 

Opinamos, assim, pelo não conhecimento do recurso. 

 

Distrito Federal, 25 de outubro de 1951. - Plínio de Freitas Travassos, 

procurador geral da República". 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (relator): Conheço do recurso, pela 

alínea d, em face do dissídio jurisprudencial invocado. 

 

Na própria sentença, que deu ganho de causa aos ora recorridos, foi indicado 

um acórdão divergente, do Tribunal de São Paulo, tendo a sentença preferido a 

doutrina constante do voto vencido do ilustre desembargador ALCIDES 

FERRARI (fls. 112 v.). 

 

Conhecendo do recurso, dou-lhe provimento. 

 

Não nego que o filho adulterino possa adquirir pelo testamento de seu pai. 



 

Mas diverso é o problema que aqui se apresenta: entre os que não podem ser 

nomeados herdeiros nem legatários, está a concubina do testador casado (art. 

1.719, n° III do Cód. Civil). E a disposição em favor do incapaz é nula, ainda 

quando o beneficie por interposta pessoa, sendo que os descendentes do 

incapaz se reputam sempre pessoas interpostas (art. 1.720). 

 

CLÓVIS observa ("Código Civil Comentado", vol. 6°, art. 1.720): 

 

"A interposição dispensa prova. Resulta de uma presunção legal, que não 

admite prova em contrário". 

 

Por igual, CARLOS MAXIMILIANO ("Sucessões", vol. 2°, 2ª ed., pág. 565, 

n° 1.157): 

 

"Qualquer disposição em favor do cônjuge, do pai, da mãe ou de um ou mais 

descendentes de incapaz de suceder, considera-se feita a êste; não prevalece. A 

presunção é juris et de jure; dispensa demonstrar a ocorrência da simulação e 

não admite prova em contrário, isto é, de ser a deixa real e sincera, em prol do 

indivíduo mencionado". 

 

FERREIRA ALVES, por sua vez, doutrina ("Manual do Código Civil", 2ª ed., 

vol. 19, pág. 284, n° 175): 

 

"O nosso Código e o italiano reputam pessoas interpostas o pai, a mãe, os 

descendentes e o cônjuge do incapaz, por uma presunção juris et de jure". 

 

Por conseguinte, a nulidade da disposição testamentária resulta, na espécie, não 

da incapacidade do filho adulterino, mas da incapacidade da concubina, cujo 

filho, por presunção legal, é considerado pessoa interposta, através de quem se 

beneficiou a própria concubina. 

 

Nem se objete que isso importa tornar o próprio filho adulterino incapaz de 

adquirir pelo testamento de seu pai. 

 

Se importasse, seria uma decorrência do disposto na lei. 

 



Mas a verdade é que não importa. 

 

Suponhamos, por exemplo, que a concubina houvesse falecido. 

 

Já não haveria razão para aplicar-se o art. 1.720, pois, deixando de existir a 

pessoa incapaz, já não haveria como considerá-la beneficiada através de pessoa 

interposta. 

 

É o que mostra FERREIRA ALVES, citando LOMONACO, que figura a 

hipótese de, ao tempo da morte do testador, só existir a possua interposta: 

 

"Deve-se julgar nula a disposição, aplicando-se a teoria da interposição de 

pessoas? A disposição deve-se julgar válida. A nulidade cominada pelo citado 

art. 773 (do Código italiano) é limitada pelo conceito da co-existência da 

pessoa incapaz com a pessoa interposta. 

 

"Se essa coexistência cessa, ressurge a regra geral de capacidade na pessoa 

interposta. O fim da lei é impedir que alguém faça chegar a uma pessoa incapaz 

uma herança, ou um legado. 

 

"Mas quando a pessoa incapaz de suceder é falecida no momento da abertura 

da sucessão, cessa o temor da violação indireta da lei" (ob. cit., pág. 284, 

número 176). 

 

Vê-se, assim, que o filho adulterino, se a concubina sua mãe houver falecido, 

poderá suceder por efeito do testamento de seu pai. 

 

Mas, no caso, a concubina está viva. 

 

Poderá, ainda, o filho adulterino ser nomeado, pelo pai herdeiro ou legatário, se 

solteiro o testador, pois a incapacidade da concubina é estatuída apenas em 

relação ao "testador casado" (art. 1.719, n.° III). 

 

Na hipótese, porém, o testador era casado. 

 



Pelo exposto, e reportando-me aos demais fundamentos do brilhante acórdão de 

apelação, da lavra do ilustre desembargador MEROVEU MENDONÇA, dou 

provimento ao recurso, para restabelecer aquele acórdão. 

 

VISTA 

 

SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Sr. presidente, peço vista dos 

autos. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: adiado, por pedido de vista do Sr. 

ministro ÁBNER DE VASCONCELOS, depois do voto do Sr. relator, 

conhecendo do recurso e dando-lhe provimento. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

RIBEIRO DA COSTA, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: O Cód. Civil, por princípio 

de moralidade, que tanto se reflete nas relações de família, no art. 1.720, 

proibindo que o homem casado consigne verba testamentária em benefício de 

concubina, dispôs numa fórmula ampla, que a disposição não pode ser feita por 

interpostas pessoas nestas se compreendendo os ascendentes, os descendentes 

da concubina e o seu próprio cônjuge. 

 

Visou assim a, lei evitar a fraude, em desfavor dos sucessores do testador, Mas, 

na rígida estreiteza do dispositivo citado não se inclui a hipótese do 

descendente da concubina ser filho do testador casado. Como adulterino, o 

filho não herda do pai, mas a lei não impede que êste o contemple em 

testamento. Não há dúvida nos autos de que os beneficiários não sejam filhos 

adulterinos do testador, e é a própria viúva deste quem os reconhece e 

proclama. Na forma do art. 1.720, não se trata de simulação. O fim do testador 

não foi beneficiar a concubina na pessoa de seus filhos, e, sim, amparar pessoas 

a quem o testador trouxe à vida e que lhe incumbia, o dever natural e jurídico 



de os manter. Verifica-se, assim, que o caso escapa ao objetivo imediato da 

proibição e, desde que a verba testamentária visa beneficiar menores espúrios, 

aos quais a legislação posterior trouxe uma situação jurídica que os aproxima 

da filiação natural, não vejo como deixá-los ao desamparo legal, por uma ficção 

que não resiste à lógica dos argumentos e de verdade de fato e de direito. 

 

Uma vez que a lei não impede a contemplação de filho adulterino em 

testamento, aspecto jurídico diferente do seu reconhecimento proibido, deve a 

hipótese ser estranha à segunda parte do art. 1.720 do Cód. Civil. Para o fim 

visado pelo testamento, antes dos beneficiários serem considerados como filhos 

da concubina, devem ser subentendidos como filhos do testador, por cuja 

qualidade foram contemplados. 

 

Com êste entendimento que eu dou à lei, para fazer justiça aos menores, que 

não têm culpa do seu nascimento amoral, para cumprir integralmente a vontade 

do testador que não estava impedido de amparar aquêles descendentes, e por 

estar dentro de sua meação disponível, não vejo ofensa à lei federal, e, pelo 

dissídio jurisprudencial, conheço do recurso, mas, data venia do brilhante voto 

do eminente relator, nego-lhe provimento. 

 

EXPLICAÇÃO 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (relator): Sr. presidente, quanto ao 

cabimento do recurso, eu dêle conheci não pela letra a, mas pela letra d. Na 

própria sentença de primeira instância, que adotou o entendimento do eminente 

Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS, esta citado um acórdão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo que interpreta o Cód. Civil em divergência 

com o aresto recorrido. Apenas, o prolator da sentença levou em conta a 

fundamentação do voto vencido do ilustre desembargador FERRARI. O 

recurso foi interposto pelas letras a e d, mas eu dêle conheci pela letra d. 

Quanto ao mérito, não nego que o filho adulterino possa ser nomeado herdeiro 

ou legatário. Quem não pode ser é a concubina do testador casado, como está 

expresso no artigo 1.719, n° III, do Cód. Civil. E o artigo 1.720, estabelecendo 

presunção juris et de jure, diz que são nulas as disposições em favor de 

incapazes, ainda quando os beneficiem por interposta pessoa. E considera 

pessoas interpostas os pais, os descendentes e o cônjuge do incapaz. Assim, os 

descendentes do incapaz - no caso, os descendentes da concubina, não podem 



ser herdeiros ou legatários do testador casado, porque a lei os considera pessoas 

interpostas. É como se fôssem a própria concubina, em face da presunção legal. 

O eminente ministro ÁBNER DE VASCONCELOS lê: "descendentes do 

incapaz", como está na lei, e acrescenta: "...contanto que não sejam filhos do 

testador". Mas isto, data venia, a meu ver, não é interpretar a lei e sim emendá-

la. 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Isto é interpretação legítima 

da lei. 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (relator): O intérprete, no meu entender, 

não pode ter a liberdade de acrescentar à lei uma cláusula inteira que ela não 

contém. Peço vênia para manter o voto que proferi, conhecendo do recurso e 

dando-lhe provimento. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: Sr. presidente, conheço do recurso, 

pela letra d, dado o dissídio jurisprudencial, indisfarçável, que existe em tôrno 

do tema de que se trata. Data vênia, porém, do eminente Sr. ministro relator, 

adiro ao voto do eminente Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS. Entendo 

que o artigo 1.720 do Cód. Civil não se aplica ao caso em que o adulterino é 

filho do próprio testador. Se o filho adulterino tem direito a reclamar alimentos 

do pai, lògicamente não se pode entender-lhe ilícito o legado que êste atribua 

em testamento. 

 

O citado artigo somente pode abranger o caso de filho da concubina que não 

seja, ao mesmo tempo, filho do testador. De outro modo, estaria o dispositivo 

em colisão com outro do Cód. Civil. A interpretação dada pelo eminente Sr. 

ministro ÁBNER DE VASCONCELOS é tanto mais de ser aceita quanto, nos 

últimos tempos, a política legislativa brasileira tem-se afirmado no sentido de 

maior extensão à tutela do filho adulterino. Inclino-me, assim, francamente, 

pelo ângulo de vista do ilustre Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Sr. presidente, conheço do recurso 

e lhe dou provimento. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO (presidente): Conheço do recurso e 

lhe dou provimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceu-se do recurso, 

unânimemente, dando-se-lhe provimento, contra os votos dos Srs. ministros 

ÁBNER DE VASCONCELOS e NÉLSON HUNGRIA. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

RIBEIRO DA COSTA, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 

 

* 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO CARGO - 

DISPONIBILIDADE 

 

- Extinto o cargo, o funcionário estável é pôsto em disponibilidade 

remunerada. 

 

Prefeitura Municipal de Ubá versus Antônio Davi 

 

Rec. ext. n° 16.596 - Rel.: - MINISTRO NÉLSON HUNGRIA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 16.596, 

em que é recorrente a Prefeitura Municipal de Ubá, Estado de Minas, e 

recorrido Antônio Davi: 

 



Acorda a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, unânimemente, não conhecer 

do dito recurso, de acôrdo com as precedentes notas taquigráficas integrantes 

da presente decisão. 

 

Custas ex lege. 

 

Supremo Tribunal Federal, 7 de abril de 1952. - Barros Barreto, presidente; 

Nélson Hungria, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: O recorrido exercia o cargo 

municipal de encarregado da limpeza pública do distrito da cidade de Ubá, 

Estado de Minas, quando, por ato do prefeito, de 25 de novembro de 1948, foi 

transferido para o cargo de fiscal do distrito de Guidoval, e, com a 

superveniente emancipação dêste distrito, que passou a Município, pouco 

tempo depois foi o recorrido excluído do quadro dos funcionários da Prefeitura 

de Ubá, tendo o prefeito declarado extinto o referido cargo de fiscal. 

Inconformado, impetrou o recorrido mandado de. segurança, que lhe foi 

concedido pelo Dr: juiz de primeira instância, para o fim de ser a êle 

reconhecida a sua estabilidade, reintegrado no cargo de encarregado da limpeza 

pública do distrito da cidade de Ubá, de onde fôra transferido arbitràriamente, 

ficando anulada a sua subseqüente demissão. Interposta apelação para o 

Tribunal de Justiça mineiro, foi provida em parte a sentença, para o fim de, 

reintegrado o impetrante no quadro dos funcionários da Prefeitura de Ubá, ser 

pôsto, em disponibilidade remunerada, com vencimentos integrais, até o seu 

aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o 

que ocupava. 

 

Não se convenceu a dita Prefeitura, e veio com o presente recurso 

extraordinário, que pretende fundado na letra a da casuística constitucional, 

pois que, segundo alega, o acórdão recorrido teria violado os arts. 141, § 24, e 

189, parág. único, da Constituição federal e art. 319 do Cód. de Proc. Civil. Foi 

o recurso arrazoado a fls. 96 e contra-arrazoado a fls. 102, e a fls. 117 oficiou o 

Dr. procurador geral da República, opinando pelo não conhecimento dêle. 

 

É o relatório. 



 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: Não conheço do recurso. 

Precisamente em face do parág. único do art. 189 da Constituição é que se 

apresenta, em tôda a sua evidência, a ilegitimidade do ato de destituição do 

impetrante, pôsto que, em face da prova dos autos, foi reconhecida a sua 

estabilidade. 

 

Dispõe o aludido parágrafo que, "extinguindo-se o cargo, o funcionário estável 

ficará em disponibilidade remunerada até o seu obrigatório aproveitamento em 

outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava". 

 

O acórdão recorrido não fêz mais do que declarar a limpidez e certeza de que se 

revestia, ictu oculi, o direito do impetrante e restabelecer, no caso vertente, o 

império do preceito constitucional violado por ato do prefeito municipal de 

Ubá. Somente a extremada unilateralidade da recorrente pode explicar a 

interposição do presente recurso extraordinário, e que deverá ter sido negado 

deferimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: deixaram de conhecer do recurso, 

por unanimidade. 

 

____________________ 

 

Nota: 

 

COMENTÁRIO 

 

I. Êste acórdão de 7 de abril de 1952, do egrégio Supremo Tribunal Federal, 

relatado pelo eminente ministro NÉLSON HUNGRIA (recurso extraordinário 

n° 16.596, de Minas Gerais), faz bem à vista do jurista e o conforta do desgôsto 

que para o estudioso do direito público provoca certa jurisprudência em 

contrário do Tribunal Federal de Recursos. 

 



Como se vê do relatório, certo funcionário estável do Município de Ubá foi 

excluído do quadro da Prefeitura, em virtude de formação do novo Município 

de Guidoval, em cujo distrito o funcionário exercia o cargo. Com a secessão e 

formação do novo Município, o da Ubá resolveu extinguir o cargo do citado 

funcionário e, pura e simplesmente, excluí-lo do quadro dos seus servidores. A 

Justiça montanhesa concedeu-lhe, porém, segurança para que ficasse em 

disponibilidade, com vencimentos integrais. 

 

Do recurso extraordinário manifestado contra essa decisão não conheceu o 

Pretório Excelso, que acentuou que o julgado recorrido nada mais fez do que 

aplicar o que comanda o parág. único do art. 189 da Constituição federal, que 

recita... "extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará em 

disponibilidade remunerada até o seu obrigatório aproveitamento em outro 

cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava". 

 

II. Não é a primeira vez que o colendo Supremo Tribunal Federal aplaude 

acórdãos estaduais que decidiram que, em caso de disponibilidade, os 

vencimentos são integrais (ver "Revista de Direito Administrativo", vol. XXII, 

págs. 140 a 143). 

 

PONTES DE MIRANDA ("Comentários à Constituição de 1946", vol. IV, pág. 

164) limita-se a ensinar que... "tôda disponibilidade, hoje, é de vencimentos 

integrais e para provimento logo que se crie ou vague o cargo". 

 

Essa lição, todavia, não foi bem recebida no Tribunal Federal de Recursos, que 

continua a ser uma almejada esperança para o progresso do direito público no 

Brasil. Nesse sodalício, a enforçada maioria se firmou na tese de que, mesmo 

perante o texto do parág. único do art. 189 da Constituição federal, a 

disponibilidade será com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Em 

certo acórdão, chegou-se a fazer censura ao supra mencionado comentador, 

por haver êle feito a afirmativa que acima se transcreveu e não se preocupar em 

acrescentar qualquer explicação. 

 

Não vemos que o exímio comentador precisasse dizer mais; foi sintético, 

porque supôs o parág. único do art. 189 fôsse lido com olhos dispostos a dêle 

extraírem todo o seu conteúdo. Por êsse parágrafo, diz-se que o funcionário 

ficará em disponibilidade remunerada, mas não se diz que segundo o tempo de 



serviço. Não é curial restringir uma garantia dada ao funcionário, falando o 

legislador ordinário (antigo Estatuto dos Funcionários Civis), quando o texto 

constitucional fala em "remunerada" tão-sòmente. Por outro lado, não é apenas 

o argumento da odiosa restringenda que se aplica ao caso; o texto, além de 

tornar obrigatório o aproveitamento em outro cargo de natureza compatível, 

fala em vencimentos compatíveis com o que ocupava, o que não se justificaria 

se o critério da remuneração pudesse ser o proporcional: se pudesse ser êste, o 

novo cargo podia ser de vencimentos compatíveis com os que o funcionário 

estivesse recebendo e não obrigatoriamente, como é pelo parágrafo, com os do 

cargo extinto. 

 

O que essa jurisprudência não conseguiu divisar no conteúdo constitucional, o 

recente legislador ordinário (lei n° 1.711, de 28 de outubro de 1952, art. 174) 

não teve dificuldade, por isso que, taxativamente, esclareceu que a 

disponibilidade é com provento igual ao vencimento ou remuneração. 

 

Alcino Pinto Falcão, juiz no Distrito Federal. 

 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ARBITRAMENTO 

 

- O art. 1.218 do Cód. Civil torna obrigatório o arbitramento de serviços 

profissionais, quando não prèviamente estipulados ou não haja acôrdo das 

partes. 

 

Dr. Demóstenes Silveira de Castro versus Ulisses Cardoso de Castro e outros 

 

Rec. ext. n° 19.023 - Relator: MINISTRO NELSON HUNGRIA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 19.023, 

do Rio Grande do Sul, entre partes, doutor Demóstenes Silveira de Castro e 

Ulisses Cardoso de Castro e outros: 

 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, pela sua 1ª Turma, contra o voto do Sr. 

ministro MÁRIO GUIMARÃES, dar provimento, em parte, ao mesmo recurso, 



de que unanimemente conheceu, de acordo com as precedentes notas 

taquigráficas, integrantes do presente acórdão. 

 

Custas ex lege. 

 

Supremo Tribunal Federal, 12 de julho de 1951. - Barros Barreto, presidente; 

Nélson Hungria, relator; 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: O recorrente, Dr. Demóstenes 

Silveira de Castro, médico residente em Livramento, Rio Grande do Sul, 

propôs contra o espólio de Ataliba Silveira de Castro uma ação ordinária de 

cobranças de honorários por serviços profissionais que prestou ao de cujus, 

quer na cidade de Livramento, quer na propriedade rural para onde foi depois 

transportado e onde veio a falecer. Segundo o relatório que apresentou, 

montavam os honorários, deduzidas quantias que já recebera, a Cr$ 195.200,00. 

Os herdeiros do de cujus contestaram a ação, alegando que as quantias já 

recebidas pelo recorrente eram suficientes para cobrir o preço dos honorários, e 

mesmo, a admitir-se o contrário, o algarismo reclamado era excessivo, em face 

das circunstâncias, entre as quais a de ser o recorrente médico do próprio 

hospital em que estêve internado o de cujus. O Juiz de primeira instância 

reconheceu o débito, assim concluindo: "Julgo, ante o exposto, procedente a 

ação, para o efeito de condenar a sucessão de Ataliba Silveira de Castro a pagar 

ao autor os honorários médicos que se arbitrarem em execução, etc." 

 

Interposta apelação pelo espólio-réu, o Tribunal de Justiça do Estado, por sua 3ª 

Câmara Cível, deu provimento, em parte, ao recurso, unânimemente, para que o 

apelante pagasse ao apelado, em saldo de contas, a quantia de Cr$ 19.150,00. O 

acórdão baseou-se em elementos probatórios dos autos, embora não tivesse 

havido arbitramento, entre os quais uma tabela, junta pelo próprio apelado, de 

preços de serviços médicos na cidade de Livramento. Considerou como simples 

consultas as visitas feitas ao de cujus no hospital em que trabalhava o apelado, 

atribuindo-lhe o preço de Cr$ 50,00 por unidade, e arbitraram em Cr$ 1.000,00 

cada uma das visitas feitas a domicílio na campanha. 

 



Informado, o Dr. Demóstenes manifestou recurso extraordinário, com 

fundamento nas letras a e d do n° III do artigo 101 da Constituição, mas que só 

foi admitido com apoio na letra d. Circunscreve-se a matéria do recurso, 

portanto, à argüida divergência entre o acórdão recorrido e outros dos Tribunais 

do Estado do Rio, do Distrito Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal: 

enquanto aquêle entende dispensável o arbitramento dos honorários médicos 

cobrados, quando não há contrato escrito ou acôrdo das partes, êstes se 

pronunciam no sentido da imprescindibilidade dêsse arbitramento. 

 

O recorrido contra-arrazoou a folhas 200-204, redarguindo que o acórdão 

recorrido decidiu caso concreto, sem tecer considerações no tocante à 

inteligência do artigo 1.218 do Cód. Civil. No caso vertente, o recorrente nem 

sequer requereu arbitramento na fase probatória, tendo demandado o recorrido 

por quantia certa. Só à falta de elementos elucidativos no caso ocorrente é que 

se procede a arbitramento, a cujo laudo, aliás, não está adstrito o juiz, Entre o 

acórdão recorrido e os apontados como divergentes não há aquela discrepância 

entre "proposições táticas sôbre direito", a que se refere PONTES DE 

MIRANDA, como condição do recurso extraordinário. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): Conheço do recurso e lhe 

dou provimento em parte, isto é, para que, tão-sòmente quanto aos serviços 

cuja prestação foi reconhecida pelo acórdão recorrido, seja o seu preço apurado 

mediante arbitramento na execução, restabelecida neste ponto a sentença de 

primeira instância. O acórdão recorrido colide, no tocante à quaestio juris, com 

os acórdãos citados pelo recorrente. E com os últimos está a razão. O art. 1.218 

do Cód. Civil tornou obrigatório o arbitramento de serviços profissionais, 

quando não prèviamente estipulados ou não haja acôrdo das partes. A lei civil 

não quis deixar a fixação do quantum dos honorários ao puro arbítrio do juiz, e 

determinou, como condição sine qua non da sua cobrança, o arbitramento. 

Pouco importa que o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo 

modificá-lo em face de outros elementos de convicção: entre as provas trazidas 

aos autos, não pode deixar de figurar o arbitramento. Ainda que as partes não o 

requeiram, deve o juiz determiná-lo de ofício. No caso vertente, o juiz de 



primeira instância deixou de ordená-lo no despacho saneador, mas, decidindo 

afinal, emendou a mão, ordenando-o implicitamente, quando remeteu à 

execução a apuração do preço dos honorários. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Sr. presidente, meu voto é 

de inteiro acôrdo com o do Sr. ministro relator. 

 

VISTA 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Sr. presidente, peço vista dos 

autos. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: adiado, por pedido de vista do Sr. 

ministro MÁRIO GUIMARÃES, depois dos votos dos Srs. ministros relator e 

ÁBNER DE VASCONCELOS, conhecendo do recurso e dando-lhe 

provimento, em parte. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA, por se 

achar em gozo de férias, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER 

DE VASCONCELOS. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: A questão está em saber se para o 

arbitramento a que se refere o art. 1.218 do Cód. Civil precisa o juiz recorrer a 

louvados, ou se pode fazê-lo diretamente, com base em outras provas. 

 

Diz o artigo: 

 

"Não se tecido estipulado, nem chegado a acôrdo as partes, fixar-se-á por 

arbitramento a retribuição segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e 

sua qualidade". 

 



COELHO DA ROCHA define arbitramento: "a estimação, exame ou parecer 

dado por louvados ou peritos sôbre o fato de que depende a decisão da causa" 

("Direito Civil", vol. 1°, § 196). 

 

De modo que, à primeira vista, a resposta afirmativa é que desponta: o recurso 

aos peritos parece indispensável. 

 

Bem certo é, porém, que em hermenêutica nem sempre devemos guiar-nos 

pelas primeiras impressões. O famoso in claris cessat interpretatio é brocardo 

que vai sendo abandonado. O que nos surge claro ao primeiro lanço pode o não 

ser após exame mais perquiridor. 

 

No caso, as razões lógicas, o histórico da lei, o cotejo com a legislação 

comparada, os princípios normativos de processo nos levam a opinião 

contrária. 

 

Desde logo, acode-nos ao espírito esta pergunta: se, apresentando o laudo, pode 

o juiz fazer dele tabula rasa e proferir sua decisão com base em outras provas, 

por que não poderá dispensá-lo antes, quando essas provas já existam? 

 

Torná-lo obrigatório de início, para, afinal, repudiá-lo, seria constranger os 

litigantes à prática de um ato, de antemão tornado inútil. Não se compadeceria 

orientação tal com os atributos cardeais de um bom processo-celeridade e 

economia. 

 

A lei processual, por isso, muito sàbiamente e em têrmos expressos, - art. 255, 

n° II, - autorizou o juiz a dispensar a perícia, "quando desnecessária à vista das 

provas". 

 

E isso é que está certo. O objetivo da prova é levar a convicção ao espírito do 

juiz. Os seus meios pertencem mais ao domínio da Psicologia e da Lógica que 

ao do Direito. A tendência moderna é reduzir o sistema das provas legais, pôsto 

não se acolha, é claro, integralmente o da livre convicção. No ecletismo 

dominante, mantém-se a doutrina clássica, mas se cortam os exageros da 

obrigatoriedade. Aliás, JOÃO MONTEIRO já mostrara que o nosso processo 

sempre adotou um ecletismo liberal e, recentemente, PEDRO BATISTA 

MARTINS assim o repetiu: 



 

"É interessante observar que, no concernente à prova pericial, o nosso processo 

anterior, apesar de seu caráter rigidamente dispositivo, sempre adotou o 

princípio do livre convencimento. Prescrever, como faz o reg. n° 737, que o 

juiz não se acha adstrito ao arbitramento, ou declarar que a fôrça probante dos 

exames e vistorias será livremente apreciada pelo juiz, como o fêz 

recentemente "o Cód. de Proc. Civil português, importa, em última análise, a 

consagração do mesmo princípio. 

 

Efetivamente, em acórdão de 30 de janeiro de 1912, já o Supremo Tribunal 

Federal decidia que "o juiz do feito, nos processos em geral, terei liberdade de 

apreciar as provas, afastando-se do arbitramento para apoiar-se em outras 

provas, ou, preferindo, nas conclusões "dum voto vencido, se lhe parecer mais 

atendível que o laudo da maioria" (vêde nota 135). 

 

E é o que BELIME, há bons anos, recomendava: 

 

"La meilleure loi en cette matière serait sans doute celle que placerait le moins 

souvent le magistrat dans la nécessité de prononcer contrairement à sa 

conscience" (v. "Philosophie du Droit", liv. VI, cap. 1°, pág. 610). 

 

Busque-se, pois, a verdade onde quer que ela se encontra: nos documentos, nos 

testemunhos, nos discos de gramofone, às vêzes, nas tabelas afixadas pelas 

paredes, pouco importa. A verdade não tem vestes uniformes. Toma as que as 

circunstâncias propiciam. 

 

Compreende-se que exija a lei documento escrito para casos em que seria 

perigosa a prova testemunhal, ou em que a forma, como proteção às partes, 

deva ser rigorosamente solene. 

 

Não seria curial, todavia, que o legislador desprezasse provas de melhor abono, 

para dar prevalência ao arbitramento, que é apresentado, desde os tempos de 

antanho, como prova supletiva e fraca. 

 

O arbitramento, dizia MORAIS CARVALHO, "é um meio subsidiário de que 

só se deve usar quando de outro modo não se puder chegar ao conhecimento da 



verdade" ("Praxe", n° 636). É também o que já ensinava LOBÃO ("Segundas 

Linhas", nota 354). 

 

E PEDRO BATISTA MARTINS: "O preconceito da excelência da prova 

pericial, pelo menos entre os judiciaristas mais esclarecidos, perdeu de todo a 

sua voga" (v. nota 136). 

 

O apêgo ao arbitramento, em que, se tratando de honorários médicos, era 

razoável ao tempo do alvará de 22 de janeiro de 1810, revogado pelos Códigos 

estaduais de processo e hoje pelo Cód. de Proc. Civil brasileiro. 

 

Gozavam então os médicos, boticários e cirurgiões do privilégio de ação 

executiva para se cobrarem de seus salários ou preços dos remédios. 

 

Para ingressar em Juízo com uma tal ação, seria preciso título líquido e certo, e 

como não o poderiam ter as pessoas por essa lei beneficiadas, criou-se um 

processo que o supria, mencionado no art. 34, e que vem consolidado pelo 

conselheiro RIBAS, nos arts. 1.170 e segs. de sua obra. 

 

Os médicos deveriam, inicialmente, pedir o arbitramento, - art. 1.172 da 

Consolidação, - e, de posse dêle, requerer o executivo. 

 

Era um meio de, ràpidamente resolver o litígio, pois, da sentença, havia o 

recurso, mas, dizia a lei: "ainda que a parte apele ou agrave do arbitramento, 

não se suspenderá o executivo, pois se entenderá, neste caso, que tais recursos 

só têm por fim demorar o pagamento". 

 

Hoje o processo é outro. Não há mais. para êles, a ação executiva. Não há razão 

para se dar tanta fôrça ao arbitramento. Aplicam-se-lhes os cânones gerais do 

processo. 

 

Todos os dias, em relação a honorários de advogado, estamos por nós mesmos 

arbitrando o valor dos serviços. Percentagens de corretores de imóveis, para os 

quais o uso estabeleceu 3%, são também fixadas pelos tribunais. Não vejo 

razão para procedimento diferente em relação a outros serviços, a não ser 

quando tenhamos base para uma justa decisão. 

 



O histórico da lei favorece a suposição de que o têrmo arbitramento foi usado 

pelo legislador, no art. 1.218, sem intuitos processuais. Foi empregada a 

palavra no seu sentido comum, como ato de fixação de preço, sinônimo de 

estimação, aferição, que tanto poderia ser feito pelo juiz como pelos peritos. 

 

O artigo teve origem na velha Ord., liv. 4°, tít. 29, que regulava as questões 

entre amos e empregados, nestes têrmos: 

 

"Pôsto que algum homem, ou mulher, viva com senhor, ou amo, de qualquer 

qualidade que seja, a bem fazer sem avença de certo preço ou quantidade, ou 

outra coisa, que haja de haver por seu serviço contentando-se de que o senhor, 

ou amo, lhe quiser dar, será o amo e senhor obrigado a lhe pagar o serviço que 

fêz, havendo respeito ao tempo que serviu e à qualidade do criado e do serviço. 

Porém, se entre êles houver contrato feito sôbre o serviço, cumprir-se-á o que 

entre êles fôr tratado, como fôr direito. E isto mesmo haverá lugar no serviço, 

que comumente se costuma fazer por soldada, ou jornal; porque poderá o amo 

ser demandado em Juízo para pagar o serviço como sempre se costumou 

geralmente pagar semelhante serviço nessa comarca". 

 

TEIXEIRA DE FREITAS transpôs para linguagem moderna, nos arts. 680 e 

681, de sua Consolidação: 

 

"Havendo contrato expresso entre amos e criados, guardar-se-á o 

convencionado; 681: Não o havendo, a soldada será regulada segundo o 

costume do lugar, tempo de serviço, e a qualidade dêle, e do criado". 

 

CARLOS DE CARVALHO, por sua vez, no art. 1.229: 

 

"Havendo contrato expresso entre amos e criados, guardar-se-á o 

convencionado". 

 

"Parág. único: Se não o houver, a soldada será regulada segundo o costume do 

lugar, tempo e qualidade do serviço do criado". 

 

O projeto, no art. 1.365, reproduzia, por outras palavras, o que disseram as 

Ord., TEIXEIRA DE FREITAS e CARLOS DE CARVALHO. Até aí nada de 

arbitramento. Foi na Câmara que apareceu essa palavra. Veio com outras 



emendas, de cambulhada, desacompanhada de qualquer motivação, o que nos 

leva a crer que os legisladores a receberam sem o intuito de modificar o direito 

vigente, salvo a extensão a outras prestações de serviços que não os 

domésticos. 

 

É sabido também quanto a legislação comparada influiu nas normas do nosso 

Código. Cada qual de seus artigos tem, em regra, similar em algum dispositivo 

estrangeiro. Pouca coisa é matéria nova. E quando é nova, nunca entra sem 

larga discussão. 

 

Ora, o art. 1.218 tem paridade com os de vários códigos estrangeiros, sem que 

nestes, todavia, se inserisse o singular arbitramento. 

 

Veja-se, por exemplo, o Cód. Civil português, que é irmão do nosso: 

 

"Na falta de convenção expressa acêrca da retribuição, que o serviçal deva 

receber, observar-se-á o costume da terra, segundo o sexo, a idade, e o mister 

do serviçal" (art. 1.374). 

 

Vêde também Cód. Civil alemão, art. 612; suíço, art. 330; argentino, artigo 

1.621. O Cód. Civil português, antes do nosso, estendeu a outros casos a regra 

que era privativa da cobrança de salários de serviçais, e o fêz no art. 1.409, 

parágrafo único, artigo que, na opinião de ALCÂNTARA MACHADO 

("Honorários Médicos", n° 83), foi o inspirador do artigo 1.218 do Código 

brasileiro. Diz o referido artigo: 

 

"Em falta de ajuste, os tribunais arbitrarão os vencimentos conforme o costume 

da terra. A verba dos vencimentos regulada por êste costume poderá, contudo, 

ser modificada, tendo atenção à importância especial do serviço, à reputação de 

quem o houver prestado, e às posses de quem o houver recebido" (art. 1.409, 

parágrafo único). 

 

Aí está onde fomos buscar o têrmo arbitramento. Arbitrarão os tribunais - diz o 

original. Fixar-se-á por arbitramento, diz mais elegantemente o Código 

brasileiro. A idéia, porém, a mesma. 

 



Convém notar que CLÓVIS BEVILÁQUA ("Comentários ao Código Civil", 

artigo 1.218) e CARVALHO SANTOS ("Código Civil Brasileiro Interpretado", 

nota ao mesmo artigo), pôsto achem indispensável o arbitramento, abrem 

exceção para o caso de haver tarifa publicada ou exposta aos trabalhadores. E 

neste ponto acompanharam a regra do Cód. Civil alemão, que, no art. 612, 

manda que predomine a tarifa: 

 

"... Lorsque le montant de la rémunération n'est pas déterminé, il y a lieu de 

tenir pour convenue, em cas d'existence d'un tarif, la rémunération du tarif et, 

à défaut de tarif, la rémunération habituelle". 

 

A razão é óbvia: se à porta de uma fábrica ou de um consultório existe uma 

tabela, os trabalhadores que procuram o emprêgo, ou os clientes que se dirigem 

ao médico, aceitam implicitamente os preços fixados e entre as partes se 

estabelece um contrato, a que ambas tàcitamente prometam obediência. 

 

Na hipótese dos autos, não existe uma tabela feita para trabalhadores. Não 

existe, melhor, tabela organizada pelos próprios médicos da localidade, afixada 

à porta de seus consultórios e exibida nestes autos. 

 

É o caso típico de, em perfeita harmonia com a doutrina, com o direito anterior, 

com o exemplo estrangeiro e com a opinião dos mestres, se afirmar que 

dispensável seria e foi o arbitramento. 

 

Conheço do recurso, com fundamenta na letra d, e lhe nego provimento. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): Sr presidente, em face dos 

argumentos que acaba de expender o eminente Sr. ministro MÁRIO 

GUIMARÃES, vejo-me na obrigação de formular algumas considerações no 

sentido da sustentação do meu voto. 

 

Em primeiro lugar, não é possível que se examine esta questão à luz da lei 

processual. É uma questão de direito substantivo. Tem de ser resolvida em face 

do Cód. Civil. Não se trata do arbitramento de que cuida o Cód. de Proc. Civil 

como meio comum de prova, como elemento probatório facultativo. Não se 



trata do arbitramento a que a lei civil condiciona, obrigatoriamente, o exercício 

de um direito. A lei civil dispõe que, quando não haja contrato ou acôrdo entre 

as partes para a cobrança judicial de honorários, é imprescindível o 

arbitramento. É um preceito imperativo. A lei civil subordina necessàriamente 

o exercício do direito à prova pelo arbitramento. 

 

Não é possível que se interprete a lei fora dos seus têrmos. A lei tem de ser 

interpretada conforme soa. Não há que se indagar do pensamento do legislador, 

nem há que investigar o direito comparado quando a nossa lei é clara, positiva, 

categórica, iniludível. De modo algum a nossa lei civil conhece a adesão 

contratual à tabela de honorários afixada em gabinete de médico, advogado, ou 

outro profissional liberal. Só podemos invocar o direito comparado nos casos 

em que a nossa lei é omissa ou incerta. No caso de que se trata, o dispositivo da 

lei civil é de insofismável clareza, não pode ser contornado. Não se cuida de 

questão processual, de direito adjetivo. É a lei substantiva, a lei material que 

diz, com tôdas as letras, que, não havendo contrato, nem acôrdo entre as partes, 

o direito à ação fica subordinado ao arbitramento. 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Que arbitramento? Não é o do 

juiz? 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): É o arbitramento de 

técnicos que a lei substantiva erige em prova legal e, portanto, indeclinável. 

Quando se trata de arbitramento como meio comum de prova, o juiz pode 

dispensá-lo, caso não haja necessidade dêle. No caso em espécie, porem, é a lei 

civil que, apriorìsticamente, dispõe que não é possível o exercício do direito se 

não se procede a arbitramento. Pouco importa que o juiz tenha a faculdade de 

aceitar ou recusar o laudo pericial, isso não importa, de modo algum. O que a 

lei civil colima, aqui, é que entre os critérios de orientação do juiz figure o 

laudo de técnicos, de peritos, ainda que outros elementos de convicção o 

induzam a não aceitar o laudo como sua própria decisão. 

 

Nestas condições, Sr. presidente, data vênia do eminente colega, mantenho o 

meu voto. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: Sr. presidente, sem embargo do 

brilhante e erudito voto do eminente Sr. ministro MÁRIO GUIMARÃES, 

acompanho o voto do eminente Sr. ministro relator, porque, de inteira 

conformidade com o voto de S. Exª., eu me manifestei em caso idêntico, aliás, 

apoiado pela unanimidade dos juízes desta 1ª Turma. Trata-se, no caso, de 

prova específica exigida pela lei. É um dispositivo do Cód. Civil a que se não 

pode negar caráter processual. Por vêzes ocorre que a lei substantiva, para 

maior segurança da relação jurídica que disciplina, incide, até certo ponto, na 

própria órbita da lei processual. É o que acontece, por exemplo, na hipótese do 

art. 222 do Cód. Civil, que estabelece que a nulidade de casamento se 

processara por ação ordinária. 

 

Assim, parece-me que a lei, no caso, reputou indispensável o arbitramento, que 

é a prova específica. O juiz poderá, depois de produzido o laudo, dar-lhe o 

valor que entender que êle merece, mas isso não quer dizer que possa prescindir 

dessa prova, tornada obrigatória pela própria lei substantiva. O caso de 

honorários de advogado, quando o juiz condena na sentença o réu a pagá-los e 

lhes fixa o montante, é diferente, porque, aí, não se trata de relação contratual; 

tanto não se trata de relação contratual, que os honorários porventura 

contratados pela parte com o seu advogado podem ser uns e os fixados na 

sentença pelo juiz podem ser outros. Tratando-se, porém, de contrato de 

locação de serviços, o art. 128 do Cód. Civil estatui que, não se tendo 

estipulado nem chegado a acôrdo as partes, se fixará por arbitramento a 

retribuição. 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: O arbitramento é tomado no 

sentido processual, ou no sentido gramatical da palavra? 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: Aqui, eu me afasto um pouco do 

eminente Sr. ministro relator, pois acho que, no caso, ó Cód. Civil se refere a 

arbitramento no sentido processual. 

 

V. Exª citou o texto da lei portuguêsa que teria inspirado a nossa; aí se diz que 

os tribunais arbitrarão. Mas o texto da nossa lei é diferente. Falando em 

arbitramento, êste se há de entender no sentido que sempre teve entre nós. 

 



O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Mas V. Exª não nega que a palavra 

"arbitramento" tenha também êsse sentido comum. 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: Sim, mas penso que a palavra foi 

empregada pelo legislador no seu sentido técnico-jurídico, e não no sentido 

vulgar. 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): Perfeitamente. Não se tem 

em vista o sentido comum, léxico, do vocábulo. 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: Sr. presidente, na minha opinião, o 

sentido do têrmo é aquêle que lhe atribuem as nossas leis. 

 

Acompanho, data vênia, o voto do eminente Sr. ministro relator. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO (presidente): Conheço do recurso e 

dou-lhe provimento, em parte, de acôrdo com o voto do eminente Sr. ministro 

relator. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: foi conhecido o recurso, 

unânimemente, e teve provimento, em parte, contra o voto do Sr. ministro 

MÁRIO GUIMARÃES. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA, que se 

acha em gôzo de férias, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 

 

* 

 

CONSTRUÇÃO - DANO CAUSADO AO PRÉDIO VIZINHO 

 

- Responde solidàriamente com o construtor na nunciação de obra nova, se 

a execução da obra foi contratada por administração, o dono da obra. 



 

(Omitidos os nomes das partes) 

 

Rec. ext. n° 12.653 (embs.) - Rel.: MINISTRO AFRÂNIO COSTA 

 

Vistos, etc.: 

 

Acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, 

receber os embargos, conforme o relatório e notas taquigrafadas. 

 

Custas pelos embargados. 

 

Supremo Tribunal Federal, 25 de janeiro de 1951. - Laudo de Camargo, 

presidente; Afrânio Antônio da Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA: Adoto o de fls. 186, nestes têrmos 

(ler), acrescentando que o recurso foi conhecido, tendo-lhe sido dado 

provimento, por maioria de votos, pelos votos dos Srs. ministros CASTRO 

NUNES, ANÍBAL FREIRE e BARROS BARRETO, contra os dos Srs. 

RIBEIRO DA COSTA, relator, e LAUDO DE CAMARGO. Foram opostos 

embargos pela companhia construtora e pelo autor. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA (relator): A tese tem merecido acurado 

debate na jurisprudência, com soluções divergentes. Trata-se de saber se, em 

caso de danos ocasionados por obra nova em prédio vizinho, a responsabilidade 

na composição dos danos cabe ao dono da obra, ao empreiteiro, aos dois 

solidàriamente, ou, ainda, ao primeiro, com ação regressiva contra o segundo. 

No caso dos autos é preciso acentuar que a obra foi executada por 

administração (fls. 129). 

 

Entendem doutos mestres, que desde que se trata de construtor técnica e 

financeiramente idôneo, sôbre ele exclusivamente recai a responsabilidade. 

 



O acórdão do Tribunal de justiça condenara solidàriamente proprietário e 

construtor à indenização; o acórdão da egrégia 1ª Turma reformou a decisão, 

excluindo o proprietário. 

 

Recebo os embargos. O confinante, construindo em segundo lugar, não só 

invadiu área do prédio vizinho como, tentando levantar alicerce para a sua 

construção, junto à parede daquela, fêz-lhe graves danos. 

 

Ora, o proprietário pude levantar, em seu terreno, as construções que lhe 

aprouver, salvo o direito dos vizinhos. Se a execução da obra causou dano ao 

prédio do confinante, deve repor-lhe os prejuízos. Nada tem a ver o vizinho 

com o empreiteiro ou com a empreitada, contrato a que foi alheio. 

 

Releva notar que se trata de nunciação de obra nova, ação que tem pressupostos 

especiais, entre os quais o que envolve diretamente o dono da obra nova. 

Conforme o art. 386 do Cód. de Proc. Civil, expedido o mandado de embargo, 

dêle serão notificados, sob as penas cominadas, o dono da obra e o construtor. 

E o artigo 391 ainda é mais explícito: "se forem vários os donos ou 

compossuidores da obra embargada, a ação poderá ser proposta contra todos". 

Em tais condições, não me parece possível a exclusão do dono da obra, sem 

desnaturar a ação de nunciação de obra nova. 

 

Há a acentuar ainda que tal construção se fazia na base de administração (fls. 

129), vale dizer: as responsabilidades da construção se dividiam entre 

construtor e proprietário. Pouco importa que, por comodidade ou defesa de seu 

patrimônio, o dono da obra tivesse atribuído a êste a responsabilidade pelos 

prejuízos causados a terceiro. A cláusula obriga aos contraentes e não a 

terceiros, alheios no contrato; servirá para fixar, afinal, na liquidação do 

contrato de empreitada, entre o dono da obra e o empreiteiro, que a êste deve 

ser carregado o prejuízo. Há, finalmente, no acórdão do Tribunal de Justiça, o 

seguinte fundamento, a meu ver de capital importância: 

 

"No caso dêstes autos, verifica-se que, se por um lado pode ser atribuída à 

firma construtora a eficiência de cautelas e de obras necessárias destinadas a 

evitar qualquer dano ao prédio vizinho, por outro lado ficou apurado que a 

natureza do terreno e o vulto da nova construção, exigindo profundos alicerces, 



terão também concorrido para causar os danos sofridos pelo prédio da autora, 

ora primeira apelante". 

 

Seria isso, talvez, razão para não conhecer do recurso, porque foi encontrada, 

no acórdão, prova da culpa do empreiteiro e do dono da obra, quer dizer, não 

precisamente hipótese de onde se pudesse extrair tese para ser posta em 

confronto com os acórdãos dados por divergidos. Mas, conhecendo do recurso 

os votos vencedores na egrégia 1ª Turma, data vênia, não desfizeram a situação 

de fato construída no acórdão do Tribunal de Justiça. 

 

Por tais fundamentos, recebo os embargos, para restaurar o acórdão da 6ª 

Câmara do Tribunal de Justiça. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (revisor): Em ação ordinária de 

indenização (rec. ext. n° 3.603), opinei, como procurador da República, 

apoiado nas lições de SOURDAT e LALOU, que, na hipótese de dano causado 

ao vizinho, pela construção de um prédio mediante contrato de empreitada com 

profissional legalmente habilitado, êste é o responsável ("Arq. Judiciário", vol. 

54, pág. 108). 

 

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal. 

 

No caso presente, porém, inclino-me pelos votos vencidos dos eminentes 

ministros RIBEIRO DA COSTA e LAUDO DE CAMARGO, para receber, 

data vênia, os embargos e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça, que 

julgou a ação procedente também contra o proprietário da obra: 

 

1°) porque não se trata de empreitada, mas de "contrato de construção por 

administração" (fls. 129); 

 

2°) porque a presente ação é de nunciação de obra nova, embora cumulada com 

pedido de indenização (como permite a lei), e, assim, há de caber contra o 

proprietário do imóvel em que a obra se realiza. 

 

Recebo os embargos. 



 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: Sr. presidente, rejeito os embargos, 

mantendo voto que proferi na Turma. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: foram recebidos os embargos, 

para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça, contra o voto do Exmo. Sr. 

ministro BARROS BARRETO. 

 

Deixaram de comparecer os Exmos. Srs. ministros RIBEIRO DA COSTA e 

HAHNEMANN GUIMARÃES, por se acharem afastados, para terem exercício 

no Tribunal Eleitoral, sendo substituídos, respectivamente, pelos Exmos. Srs. 

ministros MACEDO LUDOLF e AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

PRAZO - SÁBADO 

 

- O prazo começado em sábado é aumentado de um dia, e não de dois, 

pouco importando que dois sejam os motivos da prorrogação. 

 

José Soares & Irmão versus Fazenda Nacional 

 

Ag. n° 15.238 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de instrumento n° 15.238, 

em que são agravantes José Soares & Irmão e agravada a Fazenda Nacional, 

acorda a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, não 

conhecer do dito agravo, por intempestivo, na conformidade das precedentes 

notas taquigráficas integrantes da presente decisão. 

 

Custas ex lege. 



 

Supremo Tribunal Federal, 17 de janeiro de 1952. - Barros Barreto, presidente; 

Nélson Hungria, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: Contra os agravantes, com sede em 

Maceió, Estado de Alagoas, a agravada propôs ação executiva, para cobrança 

de Cr$ 80.489,80, por infração do art. 77, letra c, do dec. n° 24.239, de 22 de 

dezembro de 1947, conforme lançamento ex officio e subseqüente inscrição. 

Embargando, alegaram os agravantes que lhes não podia ser imputada 

sonegação de lucros, mas apenas omissão de lançamentos, omissão que dera 

lugar à apuração de um lucro fictício, quando, na realidade, sofreram o 

prejuízo. O Dr. juiz de primeira instância desprezou os embargos, assim 

argumentando: 

 

"A perícia judicial procedida não pode destruir a medida imposta contra os 

executados, à vista de suas próprias declarações e em face do que apurou a 

comissão que examinou a escrita da firma em aprêço. O próprio guarda-livros 

da firma confessa, também determinados enganos, existentes no balanço. Vê-

se, portanto, que a conclusão a que chegou a comissão é real, encontrando 

apoio legal a presente ação executiva". 

 

Tal decisão foi confirmada pelo Tribunal Federal de Recursos. Inconformados, 

os agravantes manifestaram recurso extraordinário, com fundamento nas letras 

a e d da casuística constitucional, alegando violação do art. 141, § 3°, da 

Constituição, por haver o acórdão impugnado atribuído efeito retroativo ao 

decreto n° 24.239, e dos arts. 77 e 79 dêste mesmo decreto, que falam em 

omissão de rendimentos, e não em omissão de lançamentos, e também dissídio 

jurisprudencial. Foi, porém, indeferido o recurso, com o seguinte despacho: "A 

decisão enfrentada, como está patente, decidiu controvérsia sôbre matéria de 

fato e em tôrno da interpretação dada a texto específico, relativo à incidência 

fiscal de que se trata. 

 

"A hipótese é de omissão de lucros encontrada na escrita do contribuinte, 

segundo prevê, para dar lugar a lançamento ex officio, o invocado art. 77, c, do 

decreto trazido à balha. Descabe, assim, o extraordinário". 



 

Daí o presente agravo, minutado a fls. 1-14. 

 

A fls. 22 e 28, respectivamente, oficiaram os Drs. subprocurador e procurador 

geral da República, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do 

agravo, por interposto intempestivamente, e, de meritis, pelo seu não 

provimento. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): Realmente, o presente 

agravo foi interposto fora do prazo. Por ter começado em sábado, o prazo é 

aumentado de um dia, e não de dois, pouco importando que dois sejam os 

motivos do aumento. Na espécie, o prazo teria começado a 30 de setembro e, 

não computado êste dia (dia do comêço), terminou a 5 de outubro (sexta-feira). 

 

Não conheço do agravo. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Sr. presidente, data venia 

do Sr. ministro relator, entendo que o agravo foi tempestivo. A lei habilita esta 

conclusão e não posso prejudicar a parte nas prerrogativas que lhe são 

conferidas. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Sr. presidente, estou de acordo 

com o Sr ministro relator, em considerar interposto intempestivamente o 

agravo. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: Sr. presidente, o despacho agravado foi 

publicado em 19 de setembro, sábado, de modo que, somadas as duas 



ampliações, - a de um dia por ser o "Diário da Justiça" publicado à tarde, e a de 

um dia por se tratar de um sábado, começando, pois, a contagem na segunda-

feira – o término do prazo de cinco dias ocorreu num outro sábado. Não me 

parece possível conceder uma terceira prorrogação, por ter o prazo terminado 

num sábado, num caso em que já gozara a parte de uma prorrogação por haver 

começado o prazo num sábado. A lei diz que os prazos que se iniciarem ou 

terminarem num sábado serão prorrogados de um dia; mas, se a parte já se 

beneficiou de um dia inteiro de prorrogação, pela perda de três horas do 

sábado, ao iniciar-se a contagem do prazo, não é justo que ganhe mais um dia 

inteiro, pela perda de três horas do outro sábado, em que o prazo terminou.Se o 

recurso houvesse sido interposto no dia 6 de outubro, tendo sido publicado o 

despacho em 29 de setembro, sábado, estaria dentro do prazo, estaria no último 

dia dêste. E tanto o agravante assim compreendeu que datou o recurso de 6 de 

outubro, isto é, do último dia do prazo, mas só deu entrada no dia 8, ou seja, já 

fora do prazo. Assim, acompanho o voto do eminente ministro relator, julgando 

intempestivo o agravo. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO (presidente): Não conheço do agravo, 

por intempestivo. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do agravo, por 

intempestivo, contra o voto do Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gozo de licença, o Sr. ministro 

RIBEIRO DA COSTA, sendo substituído pelo Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 

 

* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - RETOMADA - INDENIZAÇÃO - 

PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO 

 



- Tratando-se de retomada para uso próprio, não tem o locatário de prédio 

comercial qualquer direito a indenização. 

 

- O prazo para desocupar o prédio comercial cuja locação não é renovada 

é de seis meses, prorrogação por outros tantos quantos sejam os anos de 

ocupação. 

 

Afonso Henrique de Oliveira Rei versus Miguel Chaves e outros 

 

Rec. ext. n° 20.633 - Rel.: MINISTRO LUÍS GALLOTTI 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 20.633, 

do Distrito Federal, em que é recorrente Afonso Henrique de Oliveira Rei e são 

recorridos Miguel Chaves e outros, decide o Supremo Tribunal Federal, em 1ª 

Turma, conhecer do recurso, em parte, e dar-lhe provimento, de acôrdo com as 

notas juntas, por maioria da votos. 

 

Supremo Tribunal Federal, 31 de julho de 1952. - Ribeiro da Costa, presidente; 

Luís Gallotti, relator para o acórdão. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: O egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, pela sua 8ª Câmara, reformando decisão de 1ª instância, julgou 

improcedente a ação renovatória proposta por Afonso Henrique de Oliveira Rei 

contra Miguel Chaves e outros. Apresentados embargos de declaração, 

entretanto, esclareceu o acórdão fls. 170) que ficava sujeito o locatário à multa 

se não desse ao imóvel o fim para que o retomou. 

 

Manifestou o recorrente recurso extraordinário, com base nas letras a e d do 

dispositivo constitucional, achando que o acórdão recorrido contrariou 

formalmente o art. 8° do dec. n° 24.150, de 1934, letra e, além de divergir da 

jurisprudência do país. Como houvesse também o recorrente interposto recurso 

de revista, de que desistiu para mais rápido andamento do extraordinário (fls. 

180), levanta o recorrido a preliminar de se não conhecer do extraordinário, 



porque a decisão recorrida não é final, visto como ainda comportava recurso de 

revista. Vieram os autos. 

 

É o relatório. 

 

VOTO PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Não tem a preliminar precedência 

alguma. Para interpor o extraordinário não há indagar se da decisão cabia 

revista. Se a lei permite que possam ser interpostos os dois recursos, 

conjuntamente, é claro que a solução de um não depende do outro. Apenas, 

aguarda-se, para seguimento do extraordinário, a marcha do recurso de revista, 

por motivo de ordem processual. Nem seria possível, aliás, entrar o Supremo na 

apreciação de caber ou não revista, porque precisaríamos ter à mão, em cada 

caso, para comparar, a jurisprudência dos Estados. Se do recurso ou revista 

houve desistência, ou não chegou a ser requerido, a sentença proferida não 

deixa, pela omissão dêle, de ser final. 

 

Por outro fundamento, porém, não conheço do recurso. É que não houve 

infração à lei, nem discordância da jurisprudência. O egrégio Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, em face da prova, decidiu que a renovatória não era 

possível porque um dos proprietários precisava do prédio para seu uso 

comercial. Achou, com base no laudo, que o comércio de armarinho, que o 

locatário explora, não é o mesmo comércio de roupas para crianças que o 

proprietário pretende explorar. E, em todo o caso, prescreveu multa, caso o 

prédio não seja utilizado, pelo proprietário, nos fins para que o reclamou. Tudo 

em perfeita conformidade com a lei. Não conheço do recurso. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: Sr. presidente, desprezo as 

preliminares argüidas pelo recorrido. O recurso de revista não impede o recurso 

extraordinário. 

 

O que cumpre, como acentuou o eminente ministro relator, é que o recurso 

extraordinário, no seu processamento, aguarde a decisão da revista. 

 



Entrando no mérito do recurso, impressiona, realmente, a argüida identidade 

entre casa de "armarinho" e casa de "comércio de roupas brancas para 

crianças". Sem dúvida que a primeira é um genus, de que a segunda é uma 

species. 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Os impostos são diferentes. Quem 

tem licença para explorar um dos ramos não pode explorar o outro. 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: O comércio de roupas brancas para 

crianças tornou tornou-se, porém, uma especialidade tal, nas grandes cidades, 

que constitui ramo de comércio diverso, pràticamente, do de armarinho, tanto 

assim que, como bem acentua o eminente Sr. ministro relator, o Fisco exige 

licenças autônomas. Acresce que, afinal, seria essa diferenciação uma questão 

de fato, em cuja solução o Tribunal a quo é soberano. 

 

Quanto ao prazo de mudança, a explicação dada pelo ilustre advogado do 

recorrido, da tribuna, é satisfatória. Não acho que a concessão do prazo de oito 

meses tenha sido insuficiente em face da lei, 

 

No que tange à indenização de despesas de mudança, é certo que êste Tribunal, 

em recente sessão plenária, reconheceu o direito a ela, mas contra o meu voto. 

Entendo que é inadmissível indenização fora da casuística taxativa da lei. Esta 

só admite a indenização a priori no caso de negação da renovatória, em razão 

de oferta de melhores condições por parte de terceiro. 

 

Assim, conheço parcialmente do recurso, mas lhe nego provimento. 

 

VISTA 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: Sr. presidente, peço vista dos autos. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: adiado, por ter pedido vista o Sr. 

ministro LUÍS GALLOTTI, depois dos votos do relator, não conhecendo, e do 

ministro NÉLSON HUNGRIA, conhecendo e negando provimento. 

 



Presidiu ao julgamento o Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (relator): Pedi vista dos autos, porque 

tive dúvida sôbre se, na espécie, a retomada fôra exercida, como exige a lei, 

para ramo comercial diverso do que vem sendo explorado pelo inquilino. 

 

Mas, o exame do processo e da maneira como foi decidida pelos juízes locais a 

questão principal relativa à retomada e conseqüente improcedência da ação 

renovatória, convenceu-me de que, nesse particular, não é possível conhecer do 

recurso extraordinário. 

 

É que o acórdão recorrido, que reformou a sentença de primeira instância, 

apreciando a prova, não só teve como demonstrada a sinceridade do locador ao 

retomar o imóvel para uso próprio, mas ainda considerou que o locatário agira 

de maneira inqualificável, com manifesta má-fé, acrescentando novo ramo ao 

seu comércio, já depois de conhecido o propósito do locador-retomante, 

confirmado quando oferecida a contestação. 

 

E a própria sentença, embora houvesse concluído pela procedência da ação 

renovatória, teve também como insincera a atitude do locatário, ao licenciar-se 

para a venda de artigos para crianças, às vésperas da propositura desta ação. 

 

Desde que assim se fundamentou o aresto recorrido quanto à questão principal 

para negar razão ao recorrente, não seria possível dar-lhe vazão sem penetrar 

no reexame da prova, e isso só considero possível em recurso extraordinário, 

depois de transposta a preliminar do seu cabimento, mas não para o fim de 

conhecer dêle. 

 

Acompanho, assim, nessa parte o voto do eminente relator. 

 

Estou de acôrdo, entretanto, com o eminente ministro NÉLSON HUNGRIA em 

conhecer do recurso no tocante ao pretendido direito de indenização do 

locatário, uma vez que existe dissídio jurisprudencial a êsse respeito. 

 



Há acórdãos que, mesmo em caso de retomada para uso próprio, concedem a 

indenização das despesas decorrentes da mudança, e outros, mais raros, que 

concedem até a indenização de fundo de comércio. 

 

Tenho votado, em tal caso, no sentido de não reconhecer direito a indenização, 

alguma. 

 

A indenização do fundo de comércio apenas a admite nos casos estatuídos pela 

lei. E a das despesas decorrentes da mudança, somente no caso de retomada 

para reconstrução não ordenada pelo poder público, porque, sendo êsse caso de 

retomada; criação da jurisprudência, reconheço que esta se inspirou na 

eqüidade, conforme a regra do art. 16 do dec.-lei n° 24.150, de 1934, ao 

assegurar em tal hipótese o direito àquela indenização limitada. 

 

Assim, conhecendo do recurso quanto à indenização, nego-lhe provimento. 

 

Há ainda um ponto em que, a meu ver, o recurso merece ser conhecido e 

provido. 

 

O art. 360 do Cód. de Proc. Civil dispõe que, julgado improcedente o pedido de 

renovação do contrato, terá o locatário, para desocupar o imóvel, o prazo de 

seis meses da data em que transitar em julgado a decisão. 

 

E o art. 19 da lei n° 1.300, de 28 de dezembro de 1950, determinou: 

 

"Nas locações de imóveis destinados a fins comerciais ou industriais, o prazo 

estabelecido no art. 360 do Cód. de Proc. Civil, para o locatário desocupar o 

prédio, ficará prorrogado de tantos meses quantos forem os anos em que estiver 

ocupando o imóvel cujo contrato não se renovar. 

 

Parág. único. Essa prorrogação em nenhum caso poderá exceder de um ano". 

 

O acórdão recorrido aplicou êsse dispositivo, mas sem atender inteiramente à 

sua letra. 

 

Considerou que, estando o locatário há 10 anos no imóvel, lhe assiste direito ao 

prazo de 10 meses para a desocupação. 



 

Mas não atendeu a que a prorrogação da lei n° 1.300, que não pode exceder de 

um ano, deve ser somada ao prazo de seis meses concedido pelo art. 360 do 

Cód. de Proc. Civil. 

 

Diz o art. 19 da lei n° 1.300 que o prazo estabelecido no art. 360 do Cód. de 

Processo Civil, para o locatário desocupar o imóvel, fica prorrogado de tantos 

meses quantos forem os anos de ocupação. 

 

E o parág. único, ao estatuir o limite de um ano, torna a dizer que se trata de 

prorrogação. 

 

A prorrogação, portanto, se faz, como é óbvio, sem prejuízo do prazo de seis 

meses anteriormente assegurado pelo artigo 360 do Cód. de Processo; os dois 

prazos se somam, o que é prorrogado e o que prorroga, pois de outro modo não 

seria possível falar em prorrogação, como fêz enfática e reiteradamente a lei, 

usando primeiro o verbo e depois o substantivo. 

 

Assim, se o acórdão reconhece que o locatário ocupa há 10 anos o imóvel, 

fôrça é reconhecer que lhe cabe direito aos 10 meses da lei n° 1.300 sem 

prejuízo dos seis meses que já lhe assegurava o art. 360 do Cód. de Proc. Civil. 

Para êsse fim, dou provimento, em parte, ao recurso. 

 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: 

 

Sr. presidente, a argumentação do Sr. ministro LUÍS GALLOTTI é realmente 

convincente. Se a lei n° 1.300 dissesse: "o prazo para a mudança passará a ser 

de tantos meses quantos tenham sido os anos da locação", estaria bem. Ela, 

porém, emprega estas palavras: "o prazo será prorrogado", que tem um sentido 

técnico traduzindo a idéia de um acréscimo de prazo. Revendo o assunto, 

convenci-me de que, realmente, quando a lei fala em prorrogação do prazo já 

concedido pelo Cód. de Proc. Civil, se há de acrescentar a êste mais tantos 

meses quantos são os anos da locação. 

 



Assim, recuando de meu voto anterior, conheço do recurso, em parte, e lhe dou 

provimento, quanto ao prazo para a mudança. 

 

EXPLICAÇÃO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Sr. presidente, mantenho o meu 

voto e fico vencido, quer num quer noutro ponto. Quanto a esta interpretação 

agora trazida a debate pelo Sr. ministro LUÍS GALLOTTI, peço vênia para 

declarar que não me convenci. Não compreendo que se interprete com fôrça 

extensiva a restrição a um direito. Nós devemos ver nestes dispositivos que 

restringem o direito de propriedade disposições claras e de caráter estrito. Nos 

casos que não sejam nitidamente claros, devemos interpretar a disposição com 

o menor ônus possível para o proprietário. 

 

Ora, dar a interpretação adotada velo Sr. ministro LUÍS GALLOTTI, equivale a 

conceder por um lado o direito de retomada e, por outro lado, prorrogar o prazo 

da locação por um ano e seis meses. Dá-se com uma das mãos e tira-se com a 

outra. 

 

Nestas condições, mantenho o meu voto, data venia dos Srs. ministros LUÍS 

GALLOTTI e NÉLSON HUNGRIA. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA (presidente): Data venia dos 

fundamentos, ainda agora expostos pelo Sr. ministro MÁRIO GUIMARÃES, 

parece-me irrecusável o provimento, em parte, do recurso relativamente ao 

prazo para a mudança do locatário, uma vez que a própria lei assim o 

determina. No caso de ser concedida a retomada, o locatário tem direito ao 

prazo de seis meses, previsto no Cód. de Proc. Civil, e a mais tantos meses 

quantos sejam os da locação em cujo gôzo estivesse. 

 

Acompanho, assim os votos dos Srs. ministros LUÍS GALLOTTI e NÉLSON 

HUNGRIA, data venia do Sr. ministro relator. 

 

DECISÃO 

 



Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceu-se do recurso e deu-se 

provimento parcial, contra o voto do Sr. ministro relator, que não conhecia. 

 

Presidiu ao julgamento o Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA. 

 

______________________ 

 

Nota: 

 

COMENTÁRIO 

 

Rendemos homenagem à habilidade do provecto relator, mas preferimos ficar 

com o voto vencido. 

 

Com efeito, já e tempo de tomar com cautela as expressões do legislador 

brasileiro, descuidado da forma e pouco atento à sintaxe, em geral. Na lei 

discutida, o que se diz prorrogado é nitidamente aumentado. Ao lado das 

razões de linguagem, militam as de lógica: só os locatários comerciantes 

tinham aquele prazo para mudança, prazo que não foi outorgado a outra classe 

de inquilinos. Justificar-se-ia o critério da douta maioria se a chamada 

prorrogação fôsse um prazo especial, paralelo, a um prazo de seis meses, 

concedido a outra classe de locatários. E não há outros locatários a considerar. 

O eminente ministro MÁRIO GUIMARÃES estava certo. 

 

José de Aguiar Dias, juiz no Distrito Federal. 

 

* 

 

CONCORDATA PREVENTIVA - APRESENTAÇÃO DE LIVROS 

 

- O pedido de embargos à concordata preventiva envolve pedido de 

falência; e alegando o embargante o não pagamento de obrigação líquida 

constante de título, que legitima a ação executiva, deve produzir o protesto 

do título. 

 



- A finalidade da juntada dos livros ao pedido de concordata é comprovar 

a boa-fé e a lealdade do concordatário e a exatidão do que êle declara em 

juízo. 

 

Ocire-Exportadora Agropecuária Ltda. versus Rodrigues Alves & Cia. e outros 

 

Rec. ext. n° 16.150 - Rel.: MINISTRO OROZIMBO NONATO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 16.150, 

do Rio de Janeiro, recorrente Ocire-Exportadora Agropecuária Ltda, recorridos 

Rodrigues Alves & Cia. e outros: 

 

Acorda a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, integrando neste o relatório 

retro e na conformidade das notas taquigráficas precedentes, conhecer do 

recurso e negar-lhe provimento, pagas as custas na forma da lei. 

 

Supremo Tribunal Federal, 6 de abril de 1951. - Orozimbo Nonato, presidente e 

relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO: Incide o presente recurso 

extraordinário, que procura fundamento nas letras a e d do art. 101, n° III, da 

Constituição federal, no acórdão de fls. 111, verbis: 

 

Concordata preventiva. Embargos. Fundamentos específicos. Irregularidades 

isentas de fraude e má-fé. 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo cível n° 1.315, de Campos, 

em que é agravante Ocire-Exportadora Agropecuária Limitada, e são agravados 

Rodrigues Alves & Cia. e Antônio Pereira Amôres: 

 

"O presente agravo de instrumento é interposto da sentença de fls. 226 dos 

autos principais, e trasladada a fls. 60 dêstes, a qual julgou improcedentes os 

embargos opostos à decisão que concedeu liminarmente, a concordata 



preventiva requerida pela firma Rodrigues Alves & Cia., estabelecida à rua 

Voluntários da Pátria, 114, na cidade de Campos, em que propõe pagar aos 

credores 60% dos seus créditos, no prazo de dois anos, em quatro prestações 

semestrais e iguais. 

 

"Dois eram os embargantes, mas apenas um dêles, Ocire-Exportadora 

Agropecuária, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede em 

Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inconformada com a decisão que 

rejeitou os embargos por improcedência, dela agravou. 

 

"Em sua minuta, a fls. 2, reitera os argumentos dos embargos, pelos quais a 

firma concordatária não poderia impetrar e obter concordata preventiva, por 

não estar a salvo das infrações previstas pelo art. 140 da Lei de Falências (dec.-

lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945). 

 

"Expende, então, longas razões tendentes a demonstrar ter sido o pedido inicial 

deferido com inobservância de preceitos legais, dadas as irregularidades 

ocorrentes e que caracterizariam crime falimentar. 

 

"Alude também à ilegalidade do requerente da concordata, por isso que, 

estando em liquidação a firma concordatária, o sócio Antônio Pereira Amôres, 

que a representa, não tinha sido ainda nomeado liquidante. 

 

"Na contraminuta de fls. 68, os agravados sustentam ser de negar provimento 

ao recurso, para se confirmar a sentença agravada, que nenhum agravo causou 

ao direito da recorrente. 

 

"Aprecia as razões desta e conclui que suas argüições não se fundam nos 

motivos expressamente declarados no art. 143 da Lei de Falências para 

justificar os embargos à concordata. 

 

"Quanto à ilegitimidade do sócio Antônio Pereira Amôres, argüida pela 

agravante, explica que se trata de uma situação de fato, não repudiada pelo 

direito e admitida em transações comerciais anteriores, tendo o requerente, 

como sócio supérstite, assumido obrigações em nome da firma, em pleno 

valimento, até com a própria agravante. 

 



"Conclusos os autos, o Dr. Juiz de direito limitou-se a determinar a subida dos 

mesmos, como se vê do despacho de fls. 92v., dando motivo a que fôsse o 

julgamento convertido em diligência pelo acórdão de fls. 100-102, a fim de que 

o Dr. juiz a quo declarasse - como é da essência do recuso de agravo - se 

reformava ou se mantinha a decisão recorrida, nos têrmos do § 5° do art. 845 

do Cód. de Proc. Civil. 

 

"Nesse sentido, preliminarmente, opinara o Dr. procurador geral substituto, a 

fls. 98, em face do impedimento manifestado pelo Exmo. Sr. Dr. procurador 

geral, a fls. 96. Também, de meritis, o mesmo Dr. procurador substituto opinara 

pelo provimento do recurso, de acôrdo com parecer anterior, trasladado a fôlhas 

36 e v. 

 

Em cumprimento àquele acórdão, foi a decisão recorrida mantida, a fls. 109, 

subindo, então, os autos, novamente, a esta segunda instância. 

 

Isto pôsto: 

 

A fundamentação dos embargos, bem como da minuta do presente recurso, 

ainda que brilhantemente deduzida e veementemente exposta, não se ajusta, em 

verdade, com precisão e comprovadamente, aos fundamentos restritos, 

constantes dos incisos do art. 143 da Lei de Falências, ali enumerados como 

justificativos dos embargos à concordata. 

 

E embora se admita que, de fato, o pedido inicial não tenha sido rigorosamente 

processado, as irregularidades apontadas, como as relativas à apresentação, 

escrituração e encerramento dos livros, foram havidas por supridas, segundo 

refere a decisão agravada, pela prova produzida, e teriam ocorrido por motivos 

fortuitos, tal como o impedimento transitório do Juízo, cujo titular entrara em 

férias. Falta-lhes, mesmo, qualquer manifesto intuito de fraude, ou resquício de 

má-fé. 

 

"Os mais relevantes motivos invocados como impeditivos da concessão da 

concordata não se acham, de tal sorte, caracterizados, de modo a acarretar o 

fulminante efeito de indeferi-la, levando a firma concordatária ao colapso total, 

máxime quando, não obstante a vigorosa oposição de um credor, aliás 

desambientado, se vislumbram ponderosos elementos de ordem moral e 



material que induzem à previsão de ser possível o cumprimento da concordata, 

nos têrmos propostos. 

 

"Dois seriam os motivos predominantes contrários à concessão da concordata: 

a) ter o devedor deixado de requerer a falência no prazo do art. 8°, conforme 

preceitua o inciso II do art. 140, ambos da Lei de Falências; e b) "sacrifícios 

dos credores maior do que a liquidação na falência ou impossibilidade evidente 

de ser cumprida a concordata, atendendo-se, em qualquer dos casos, entre 

outros elementos, à proporção entre o valor do ativo e a percentagem oferecida" 

(art. 143, inciso I, da Lei de Falências). 

 

"Ora quanto ao fato de não haver a firma devedora requerido a falência, após o 

prazo de que cogita o art. 8°, a que faz remissão o art. 140, II, seria preciso que 

a impontualidade ou a mora se caracterizasse pelo protesto, como o exige o art. 

11, todos da referida Lei de Falências. 

 

"A rigor, sendo o embargo à concordata um implícito pedido de falência, 

faltaria, outrossim, ao embargante qualidade para se opor à concordata, quando 

pela ausência do protesto de títulos vencidos não estaria apto a requerer a 

falência, conforme, peremptòriamente, prescreve o citado art. 11. 

 

"Quanto à alegação de que a concordata redundaria em maior sacrifício dos 

credores, todos os elementos probatórios e indiciários a desautorizam, 

atendendo mesmo à proporção entre o valor do ativo e a percentagem 

oferecida, além do bom conceito e do crédito que desfruta na praça de Campos 

o sócio principal, conclusão que ressumbra do exame dos autos. 

 

"A êsse propósito, é de assinalar como cervincente o argumento aduzido pela 

sentença agravada, quando refere "que os próprios segundos embargantes 

acabam de declarar nos debates orais que, na falência, receberiam logo 40%, ao 

passo que o concordatário oferece 60%, e é certo que o recebimento dos 40% 

na falência não poderia ser imediato e, conseqüentemente, não é demais se 

espere o decurso do primeiro semestre para o pagamento da primeira prestação 

oferecida pelo concordatário, quando então se verificará a possibilidade, ou 

não, da execução da concordata, com ou sem o auxílio dos capitalistas amigos 

do requerente, referidos por êste e pelo Sr. comissário, nos seus 

esclarecimentos de fls. 220 usque 222" (traslado a fls. 63). 



 

"Deve-se, ainda, atender à circunstância, que não é de se desprezar, de que os 

embargantes da concordata não são radicados na praça de Campos, ao Passo 

que todos os demais credores ali radicados, ou dentro do Estado estão acordes 

em aceitá-la, o que vale por um índice seguro da confiança que lhes inspira a 

pessoa do concordatário, bem como da sua boa-fé e da sua honestidade. 

 

"Quanto à alegada ilegitimidade do sócio Antônio Pereira Amôres, por não ter 

sido ainda nomeado liquidante, estando a firma concordatária em liquidação 

pelo falecimento do sócio comanditário, Adrião Rodrigues Alves, não constitui 

tal omissão nulidade substancial, mas simples irregularidade, sanável e sem 

efeito, e tolerada pela lei comercial, que reconhece e rege também as transações 

das sociedades comerciais de fato, ou irregularmente constituídas, no interêsse 

dos que com elas transigem. 

 

"Pelas razões assim sucintamente expostas, pelas que servem de fundamento à 

sentença agravada, que ora se adotam por subsistentes, e pela tendência natural 

que deve levar o julgador, quando a prova é vacilante, à solução mais humana e 

razoável, no interesse econômico da coletividade: 

 

"Acordam, por maioria de votos, os juízes que compõem a 2ª Câmara do 

Tribunal de Justiça, negar provimento ao agravo, para confirmar, como 

confirmado têm, a decisão agravada que julgou improcedentes os embargos 

opostos à concordata preventiva requerida pelos agravados. 

 

Custas ex lege. 

 

"Niterói, 23 de setembro de 1949. - G. A. Souto Mayor, presidente ad hoc, com 

voto; Portela Santos, relator designado". 

 

Segundo a recorrente, o venerando acórdão transcrito violou os arts. 160, 161 e 

140, II, 8° e 162, I, da Lei de Falências. E divergiu da jurisprudência aludida a 

fls. 146 e segs. dos autos. Razoaram as partes (ler). 

 

A julgamento. 

 

VOTO 



 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (relator): Concedida concordata 

preventiva a Rodrigues Alves & Cia., houve embargos de dois credores. Não 

lograram êxito feliz. E, dos credores, um só agravou: Ocire-Exportadora 

Agropecuária. Viu, entretanto, desprovido seu recurso. 

 

Na versão do venerando acórdão recorrido, as irregularidades do 

processamento do pedido inicial, ocorridas fortuitamente, supriram-se, não se 

vislumbrando, demais disso, no caso, ponto examinado de fito, qualquer sinal 

de má-fé. 

 

Realça o venerando acórdão serem dois os motivos cabedais obstativos da 

outorga de concordata: não, haver o devedor requerido a falência no prazo do 

art. 8°, conforme determina o inciso II do artigo 140 da mesma lei de quebras; 

2°) sacrifício maior dos credores, ou impossibilidade evidente do cumprimento 

da concordata. 

 

Quanto ao primeiro, porém, porque prevalecesse, razão seria se caracterizasse a 

impontualidade ou mora pelo protesto (art. 11), o que não ocorreu. E, por outro 

lado, não protestou o embargante seus 

 

títulos, e mais constitui o embargo pedido implícito de falência. Quanto à 

alegação de sacrifício dos credores, repulsou-a o venerando aresto, assinalando 

estar ela desautorizada "por todos os elementos probatórios e indiciários". 

 

No que tange, por derradeiro, à alegada ilegitimidade de Antônio Pereira 

Amôres, não nomeado ainda liquidante, quando a firma concordatária se 

encontrava em liquidação por falecimento do comanditário Rodrigues Alves, o 

que houve, segundo o venerando acórdão, foi irregularidade sem maior 

momento. 

 

Na versão do recorrente, o venerando acórdão, com êsse teor de julgar, 

vulnerou a letra mesma dos arts. 160 e 161 da Lei de Falências. E, ainda, dos 

arts. 140, II, 8° e 162, I, da mesma lei. 

 

Examinemos a procedência, do fundamento da letra a para, ao depois, se fôr 

caso, considerar o da letra d, também alegado: discórdia jurisprudencial. 



 

Apresentam o seguinte conteúdo os arts. 160 e § 1°, e 161, citados: 

 

"Art. 160. Com a petição inicial, o devedor apresentará os livros obrigatórios, 

que serão encerrados pelo escrivão, nos têrmos assinados pelo juiz. 

 

§ 1° O escrivão certificará nos autos a formalidade do encerramento dos livros, 

os quais ficarão depositados em cartório para serem entregues ao devedor, se 

deferida a concordata". 

 

"Art. 161. Cumpridas as formalidades do artigo anterior, o escrivão fará, 

imediatamente, os autos conclusos ao juiz, que, se o pedido não estiver 

formulado nos termos da lei, ou não vier devidamente instruído, declarará, 

dentro de 24 horas, aberta a falência, observando o disposto no parág. único do 

art. 14". 

 

Alega o recorrente com a não apresentação dos livros no pedido da concordata, 

ocorrendo, pois, infração do texto mesmo no art. 160, transcrito. Tal 

apresentação se deu muitos dias depois, têrmos em que nem processável se 

mostrava o pedido de concordata, determinação desenganada da lei. 

 

Dilucidam os recorridos que os livros se apresentaram com o pedido de 

concordata. Como, porém, houvesse o processo de ficar paralisado, por entrar 

em férias o juiz, os concordatários, de boa-fé, os conservaram em seu poder. E 

os entregaram mais tarde, o que determinou o seu encerramento, suprindo-se, 

pois, a irregularidade argüida. 

 

A êsse propósito, lê-se no venerando aresto recorrido: "... embora se admita 

que, de fato, o pedido inicial não tenha sido rigorosamente processado, as 

irregularidades apontadas, como as relativas à apresentação, escrituração e 

encerramento dos livros, foram havidas por supridas, segundo refere a decisão 

agravada, pela prova produzida, e teriam ocorrido por motivos fortuitos, tal 

como o impedimento transitório de Juízo, cujo titular entrou em férias". 

 

Reconhecida, assim, - e se trata aqui de simples quaestio facti, - a ocorrência de 

motivos justificados da retenção dos livros em poder dos concordatários depois 

de apresentados ao Juízo, que os encerrou, como determina a lei, reconhecendo, 



pois, a relevância daqueles motivos, não me parece haver o acórdão, neste 

passo, infringido a lei. Atenuou as conseqüências de sua aplicação rigorosa em 

face das circunstâncias aludidas. Podia não ter sido bem inspirado, mas não 

vulnerou o princípio legal com admitir a sua atenuação em caso especial. 

 

A exigência da juntada dos livros ao pedido de concordata é antiga e já 

constava no dec. n° 917, de 24 de outubro de 1890. 

 

A sua finalidade é a de comprovar a boa-fé e lealdade do concordatário e a 

exatidão do que êle declara em juízo. E uma vez que essas circunstâncias se 

acham comprovadas e o juiz determinou o encerramento dos livros, seria 

iniqüidade anular o pedido, que foi recebido e se processou até a sua última 

fase. Porque, em substância, se trataria de nulidade de um pedido que não só 

deixou de ser desaceito in limine, como se processou e se desenvolveu, 

satisfeita a finalidade que determinou a exigência da formalidade, por amor da 

qual se pretende a inutilização do processo. Em face de tais circunstâncias, 

próprias do caso, não me parece ter sido vulnerado, em sua literalidade mesma, 

o preceito indicado. 

 

Renitem, entretanto, os recorrentes em que os livros apresentados e encerrados, 

o "Diário" e o "Copiador de Cartas", não bastavam. E se esforçam em autores 

da maior suposição: TRAJANO VALVERDE e BENTO DE FARIA. Mas, a 

êsse propósito, não se pode haver como vulnerado o artigo que, com aludir, 

genèricamente, a "livros obrigatórios", virtualmente se reporta aos preceitos 

legais que versam essa obrigatoriedade. Ora, pelo art. 11 do Código Comercial 

são livros obrigatórios o "Diário" e o "Copiador de Cartas", apresentados. É 

exato que, pelo art. 24 da lei n° 187, de 15 de janeiro de 1936, àqueles livros se 

enumeram o "Registro de Duplicatas" e o "Registro de Vendas à Vista". 

 

Prova-se, entretanto, em contrário, que se trata de livros fiscais, que o 

concordatário pode continuar a exercer o comércio sob as vistas do comissário 

e que no Regulamento das Vendas Mercantis se dispõe que "os livros fiscais, 

que não poderão conter emendas, borrões ou rasuras, deverão ser conservados 

nos próprios estabelecimentos para serem exibidos à fiscalização, sempre que 

exigidos, não podendo ser retirados dos mesmos estabelecimentos sob qualquer 

pretexto". 

 



Apresentada a questão nestes têrmos, não se pode considerar malferido em seu 

texto o art. 160, por se considerar desobrigatória a apresentação de tais livros 

que, de acôrdo com o § 1°, teriam de ficar depositados em cartório para serem 

entregues ao devedor depois da concordata. 

 

Nestes têrmos, e em obséquio às circunstâncias a que atendeu o venerando 

aresto embargado, não ocorreu, ao que tenho, ofensa dos arts. 160, § 1°, e 161 

da Lei de Falências. 

 

Alega-se, ainda, porém, com a vulneração dos arts. 140, II, 8° e 162, I, da 

mesma lei. É que, pelos citados dispositivos, não pode impetrar concordata o 

devedor que deixar de requerer a própria falência nos 30 dias seguintes ao 

vencimento da obrigação líquida. Os devedores - alegam os recorrentes - 

tinham títulos de obrigação mercantil líquida vencidos há muito mais de 30 

dias e não requereram a decretação de sua falência dentro dos 30 dias dos 

respectivos vencimentos. A êsse propósito, lê-se no acórdão: 

 

"Ora, quanto ao fato de não haver a firma devedora requerido a falência após o 

prazo de que cogita o art. 8°, a que faz remissão o art. 140, II, seria preciso que 

a impontualidade ou a mora se caracterizasse pelo protesto, como o exige o 

artigo 11, todos da referida Lei de Falências. 

 

"A rigor, sendo o embargo à concordata um implícito pedido de falência, 

faltaria, outrossim, ao embargante qualidade para se opor à concordata, quando 

pela ausência do protesto de títulos vencidos não estaria apto a requerer a 

falência, conforme, peremptòriamente, prescreve o citado art. 11". 

 

Ainda aqui não ocorre a vulneração pretendida dos arts. 140, II, 8° e 162, I, da 

Lei de Falências, senão interpretação dêsses dispositivos combinados com o art. 

11 da Lei de Falências que, realmente, alude ao protesto como caracterizador 

da impontualidade do reos debendi. Poder-se-á objetivar que os preceitos acima 

citados não falam em protesto. Mas, o que, ao propósito, faz o aresto é procurar 

esclarecer o sentido de um texto por outro da mesma lei: interpretare lege 

legibus est optimus. E, ainda que, no caso, se deixasse colhêr nas tralhas do 

êrro, êste não avultaria tanto que coubesse na previsão da letra a do dispositivo 

constitucional, sabido que no direito dos comerciantes não predomina, com a 

mesma eficácia que no direito civil, o dies interpellat pro homine. 



 

Outra consideração de calado profundo, que desconvizinha o caso da previsão 

da letra a, é que na douta opinião de TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE 

citado no próprio voto vencido do Exmo. Sr. desembargador FERREIRA 

PINTO, o impedimento de que se trata sòmente é aplicável à concordata 

suspensiva (TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, "Comentários à Lei de 

Falências", ed. "REVISTA FORENSE", vol. II, pág. 224). E o caso é de 

concordata preventiva. 

 

É possível discordar da opinião, aliás autorizadíssima, de MIRANDA 

VALVERDE; mas seria excessivo ajeitar-lhe a vilta de ofensora do texto da lei. 

 

Descabe, assim, o recurso pela letra a. 

 

Quanto à letra d, citam os recorrentes arestos do Tribunal de São Paulo, nos 

quais, ao revés do que se deu no venerando acórdão recorrido, não se tem o 

protesto como necessário. 

 

Tiram, ainda, a lume um do Tribunal do Distrito Federal, in "REVISTA 

FORENSE.", vol. 115, pág. 492, e em que se lê: 

 

"A falta de pagamento de título vencido há mais de 30 dias, sem relevante 

razão de direito, embora não tenha havido protesto, obsta ao deferimento da 

concordata preventiva, e impõe a decretação da falência do requerente". 

 

Conheço, pois, do recurso pela letra d. 

 

Mas, não lhe dou provimento, porque, de par com o fundamento aludido, sôbre 

que, realmente, lavra discórdia na jurisprudência, outro apresentou o acórdão e 

que não consta ocorresse aos arestos citados: o de que envolve o embargo à 

concordata pedido de falência, para o que deve o requerente produzir título 

protestado, nos têrmos do art. 11 citado. 

 

Conheço, pois, do recurso e lhe nego provimento. 

 

DECISÃO 

 



Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceram do recurso e 

negaram-lhe provimento, decisão unânime. 

 

Deixaram de comparecer o Exmo. Sr. ministro ROCHA LAGOA, por motivo 

justificado, e o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, por se 

achar afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, sendo substituído pelo 

Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

DIVISIBILIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 

- O exame da divisibilidade ou indivisibilidade do bem, não obstante seu 

teor jurídico, é questão de fato, que não autoriza o recurso extraordinário. 

 

André Cavalcânti de Albuquerque Neto e sua mulher versus Indústrias Luís 

Dubeux S. A. 

 

Rec. ext. n° 14.794 - Relator: MINISTRO EDGAR COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam, em Supremo Tribunal Federal, pela sua 2ª Turma julgadora, - vistos, 

relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 14.794, vindos 

do Estado de Pernambuco, em que são recorrentes André Cavalcânti de 

Albuquerque Neto e sua mulher, e recorrida Indústrias Luís Dubeux S. A., - 

em, preliminarmente e por decisão unânime, não conhecer do mesmo recurso, 

na conformidade dos votos constantes, das notas anexas da assentada do 

julgamento. 

 

Custas pelos recorrentes. 

 

Supremo Tribunal Federal, 27 de setembro de 1949. - Orozimbo Nonato, 

presidente; Edgar Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 



O SR. MINISTRO EDGAR COSTA: No inventário dos bens deixados pelo pai 

e sogro dos recorrentes, tiveram êles uma parte ideal, avaliada em 22:099$484, 

do engenho denominado "Refresco", situado no Município de Escada, Estado 

de Pernambuco, pondo têrmo ao condomínio, os recorrentes e os demais 

condôminos, - filhos e viúva do de cujus, - por escritura pública de outubro de 

1937 resolveram retalhar o referido engenho, formando de uma parte do mesmo 

um sítio a que denominaram de "Fazenda Cacique", para que assim ficasse o 

quinhão hereditário dos mesmos recorrentes, sôbre aquela propriedade agrícola, 

afastada do condomínio. 

 

Em 1943, os irmãos, cunhados e a genitora dos recorrentes alienaram as partes 

com que ficaram em condomínio à sociedade ora recorrida. Sob a alegação de 

que aquela divisão, feita em 1937, o fôra por êrro de fato e de direito, por 

presumirem divisível o referido engenho, era nula de pleno direito, nos têrmos 

do artigo 145 do Cód. Civil, dado tratar-se de um ato cujo objeto era 

impossível, - a divisão cômoda de um engenho, - ingressaram em juízo com 

uma ação contra a referida sociedade, pedindo a decretação de nulidade da 

escritura de 1937 e, por via de conseqüência, lhes ficasse assegurado o direito 

de preferência na aquisição das partes de seus irmãos, cunhados e genitora, pelo 

preço por que foram alienados à sociedade recorrida, em 1943. A ação foi 

julgada procedente em 1ª instância (sentença de fls. 198); essa decisão foi, 

porém, reformada por acórdão da 2ª Câmara Cível que, dando provimento à 

apelação do Tribunal de Justiça do Estado, da sociedade-ré, acolheu a 

prescrição da ação por ela argüida. Fê-lo sob os seguintes fundamentos: 

 

"... mesmo que fôssem procedentes as alegações dos autores de terem incorrido 

em êrro de fato e de direito e de se tratar de ato nulo por ser impossível o seu 

objeto, - o que aqui se admite para efeito de argumentação, - já não tinham êles 

o direito de propor a ação ajuizada. 

 

"Quem diz que houve êrro de fato e de direito por ocasião de ser assinada a 

escritura de fls. 10-12 são os próprios autores, que não se cansam de repetir 

essa alegação. E foi, antes de tudo, baseada nessa declaração e, depois, firmada 

noutros fatos, que estão provados, que a ré argüiu a prescrição da ação. 

Efetivamente, dispõe o art. 178 do Código Civil, § 9°, n° V, letra b, que 

prescreve em quatro anos a ação para anular ou rescindir os contratos para os 

quais se não tenha estabelecido maior prazo, contado êste, "no de êrro, dolo, 



simulação ou fraude, do dia em que se realizar o "ato ou contrato". A escritura 

de resolução do condomínio é de 18 de outubro de 1937 e foi registrada no 

dia... de dezembro do mesmo ano. Já havia, assim, decorrido mais de nove anos 

quando foi proposta esta ação para a decretação da anulação daquela escritura. 

Mesmo, portanto, que fôsse invocável o art. 145 do Cód. Civil, o tempo legal 

para essa invocação já havia passado há muito. Mas a verdade é que não era 

impossível o objeto da escritura de fls. 10-12. Ao contrário, a tendência, a 

conveniência, a necessidade, a comodidade e a própria lei aconselham e 

permitem a extinção do condomínio, mediante a observância de determinadas 

formalidades. Na hipótese, todos os interessados - maiores e capazes - 

assinaram a escritura em questão. É tanto o objeto dessa escritura era possível 

que os autores durante quase 10 anos se quedaram inativos, sem uma palavra, 

sequer, de protesto ou reclamação". Invocando a lição de EDUARDO 

ESPÍNOLA, acrescenta o acórdão que, quando muito, a escritura em questão 

seria discutível e anulável, nunca nula de pleno direito. E conclui: "Prejudicada, 

conseqüentemente, está, também, a pretensão dos autores-apelados de lhes ser 

assegurado o direito de preferência à aquisição da parte do engenho "Refresco", 

vendido à apelante, não só porque está prescrita a ação que êles teriam para 

anular dita venda, como, ainda, porque êsse direito de preferência pretendido 

pelos autores estava condicionado ou dependente do depósito do preço dentro 

do prazo de seis meses (Cód. Civil, artigo 1.139). A escritura increpada de nula, 

ou melhor, a venda feita pelos réus à apelante, foi feita por escritura de 20 de 

maio de 1943 e registrada no dia 29 do mesmo mês. Êsse prazo marcado pelo 

citado art. 1.139 não é de prescrição, mas, sim, de decadência. Contado na 

hipótese mais favorável aos apelados, do dia 29 de maio de 1943, caducou há 

mais de cinco anos". 

 

Pelo presente recurso extraordinário, admitida às fls. 318, impugnam os 

recorrentes êsse acórdão, sob a alegação de, errôneamente, se ter fundado na 

prescrição do art. 178, quando o caso em discussão está fundado no art. 145, II, 

e a prescrição só seria admissível com fundamento no art. 177, todos do Cód. 

Civil; e ainda de divergir o mesmo acórdão do proferido por êste Supremo 

Tribunal a respeito da indivisibilidade de engenho, tese principal defendida por 

êles, recorrentes, e omitida pelo acórdão recorrido. 

 



Concedido aos recorrentes o benefício da justiça gratuita, ofereceram as razões 

de fls. 330, a que respondeu a recorrida com as de fls. 357, sustentando a 

inadmissibilidade do recurso por qualquer dos dois fundamentos alegados. 

 

É o relatório. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Efetivamente, o acórdão 

recorrido é insuscetível de reforma com base no art. 101, III, letras a e d, 

fundamentos com que foi manifestado o presente recurso extraordinário. 

 

A anulação da escritura pela qual cessou o condomínio dos recorrentes com os 

demais herdeiros do seu finado pai e sogro, no engenho denominado 

"Refresco", é a questão básica da ação por êles intentada, vindo, por via de 

conseqüência, a da venda posterior feita dos remanescentes do referido 

engenho, pelos seus condôminos, à sociedade recorrida, com pleiteada 

preferência de sua aquisição pelos recorrentes. 

 

Mas, se os próprios recorrentes assentam a nulidade daquela primeira escritura, 

realizada em 1937, em êrro de fato e de direito por parte dos contratantes, é 

certo, como concluiu o acórdão recorrido, que prescrito estava o direito de 

pleitear tal nulidade, nos têrmos do art. 173, § 9°, n° V, letra b, dês que 

ingressaram em juízo sòmente em 1947. E a razão desse êrro - o da presunção 

da divisibilidade do bem - não o justifica, porque, de fato, como as 

circunstâncias o demonstram, divisível era êle, física, e juridicamente, segundo 

deixou acentuado o acórdão recorrido. 

 

Não encontra, assim, o recurso fundamento na letra a do dispositivo 

constitucional; nem na letra d, por isso que a indivisibilidade de engenho é uma 

questão de fato, dependente de apreciação de circunstâncias próprias a cada 

caso, como na espécie mesma, em que, discutindo a natureza, da propriedade 

em causa, nega-lhe a recorrida a qualidade de engenho, àquela época, por se 

tratar de uma simples propriedade territorial destinada ao plantio de cana de 

açúcar. 

 



Rejeitada a nulidade argüida da escritura de 1937, que pôs têrmo ao 

condomínio, não há por que cogitar da igualdade argüida à de 1943, da venda 

feita à recorrida. 

 

Em conclusão: não sendo o acórdão recorrido impugnável pelo recurso, 

preliminarmente, deixo de conhecer. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (presidente): A questão jurídica 

mais curiosa seria a da indivisibilidade. O conceito de indivisibilidade é rico de 

interêsse teórico e prático. Mas o eminente Sr. ministro relator demonstrou que 

a aplicação do conceito, no caso, formou uma quaestio facti. A noção fato. Sem 

dúvida que, ao propósito em si, é jurídica, mas a aplicação, em certas hipóteses, 

é questão de certos aspectos, pode a aplicação ser anômala e revelar a aceitação 

de pressuposto violador de princípio legal. 

 

Não é o caso. Deixo de tomar conhecimento do apêlo. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, por 

unanimidade de votos. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

GOULART DE OLIVEIRA, substituído pelo Exmo. Sr. ministro MACEDO 

LUDOLF. 

 

* 

 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CLÁUSULA DE 

ARREPENDIMENTO 

 

- Estipulada, na promessa de venda, a cláusula de arrependimento, não 

pode o promissório-comprador ser admitido a embargos de penhora do 

imóvel, em execução contra o devedor, ainda que tenha sido imitido na 

posse do imóvel. 



 

Ferdinando João Cavenaghi e sua mulher versus Herminio Ioriatti 

 

Rec. ext. n° 20.810 - Rel.: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 20.810, 

em que são recorrentes Ferdinando João Cavenaghi e sua mulher e recorrido 

Hermínio Ioriatti: 

 

Acorda a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, unânimemente, não conhecer 

do dito recurso, ut precedentes notas taquigráficas integrantes da presente 

decisão. 

 

Custas ex lege. 

 

Supremo Tribunal Federal, 21 de agôsto de 1952. - Barros Barreto, presidente; 

Nélson Hungria, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA: O presente recurso extraordinário é 

interposto, com fundamento nas letras a e d do preceito constitucional, do 

acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, confirmando sentença de 

primeira instância, julgou improcedentes os embargos de terceira opostos pelos 

recorrentes à penhora de determinado imóvel na ação executiva que Hermínio 

Ioriatti move a Marino Ricci e sua mulher. Fundaram-se os recorrentes numa 

escritura, devidamente registrada, de promessa de compra e venda celebrada 

entre êles e os executados, sendo-lhes, desde logo, outorgada a posse definitiva 

do dito imóvel. Entendeu a sentença de primeira instância, e com ela o acórdão 

recorrido, que, tendo havido, no contrato de compromisso de compra e venda, 

cláusula de arrependimento, não podiam os recorrentes, em face do artigo 22 do 

dec.-lei n° 58, de 1937, com a redação que lhe deu a lei n° 649, de 11 de março 

de 1949, invocar direito real oponível a terceiros, e mais que não haviam 

provado sua alegada posse no imóvel. Argúem os recorrentes que teriam sido 

violados o dito art. 22 e o art. 493, II, do Cód. Civil, bem como dissídio 



jurisprudencial. Ao que argumentam; não existia cláusula de arrependimento no 

contrato de promessa de compra e venda, senão cláusula penal para o caso de 

arrependimento, - o que é coisa diversa, - e segundo a cláusula 3ª do mesmo 

contrato foram investidos na posse do imóvel. 

 

Foi o recurso arrazoado a fls. 52 e contra-arrazoado a fls. 71. 

 

É o relatório. 

 

VOTO PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): A cláusula 5ª do contrato 

em questão diz o seguinte: "Para o caso de arrependimento ou infração de 

qualquer das cláusulas ou condições da presente escritura, ficam estabelecidas 

as seguintes penas", etc. Não há negar que foi estipulado o jus poenitentiae. 

Não foi o arrependimento previsto como infração, pois a cláusula se refere a 

um e outro distintamente. Estava subordinado o arrependimento ao pagamento 

de cem mil cruzeiros: desde que efetuado êste, estava adquirido, por qualquer 

das partes, o direito de arrepender. Por outro lado, a posse que acaso tivessem 

efetivamente exercido os recorrentes seria em nome dos promitentes-

vendedores, isto é, dos executados Marino Ricci e sua mulher, e não podia 

deixar de ser a título precário, eis que com a cláusula que falava em posse 

definitiva colidia precisamente a cláusula permissiva de arrependimento por 

parte dos promitentes-vendedores. E redundaria num contra-senso que a posse 

exercida por terceiro em nome dos executados pudesse ser alegada para elidir 

penhora contra êstes. Assim definida a situação no caso concreto, não há 

divergência alguma entre o acórdão recorrido e os julgados apontados pelos 

recorrentes. 

 

Não conheço do recurso por qualquer de seus fundamentos. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não tomaram conhecimento, 

unânimemente. 

 

__________________ 



 

Nota: 

 

COMENTÁRIO 

 

Com a devida vênia respeitosamente impetrada ao excelente relator, 

discordamos. O direito de arrependimento inserto em cláusula da promessa é 

res inter alios para o exeqüente. Realizada a penhora, cumpria, para receber os 

embargos do promissário-comprador, verificar se tinha êle sido prejudicado em 

direito por fôrça da penhora. As decisões criticadas precipitaram-se ao exame 

da responsabilidade subsidiária ou sucedânea estabelecida pela cláusula de 

arrependimento, esquecendo, data venia, o fundamento legal dos embargos de 

terceiro, que não exigem presença de direito real, nem se restringem a proteção 

da posse, mas se contentam, para serem deferidos, com a ocorrência de 

turbação a direito, lato sensu, em conseqüência da penhora. Veja-se o art. 707 

do Cód. de Proc. Civil e se reconhecerá que, tendo, principal e originàriamente, 

direito ao cumprimento do contrato, que, não havendo o promitente se recusado 

a cumpri-lo, arrependendo-se, nem infringido o contrato, estava de pé êsse 

direito do promissário-comprador e que, estando este sob o constrangimento de 

penhora, tôda procedência tinham os embargos de terceiro. 

 

José de Aguiar Dias, juiz no Distrito FederaI. 

 

* 

 

INVENTARIANÇA - CÔNJUGE SEPARADO JUDICIALMENTE 

 

- Não pode exercer inventariança o cônjuge sobrevivente que, à data do 

falecimento do outro, dêle se encontrava judicialmente separado mediante 

alvará expedido como preliminar de ação de desquite, independentemente 

de investigação de quem a culpa dessa separação. 

 

- Sendo decisão irrenovável na instância local a relativa à qualidade para 

ser inventariante, cabível é o recurso extraordinário. 

 

Manuel de Barros Loureiro Filho versus Adelina de Barros Loureiro 

 



Rec. ext. n° 14.893 - Relator: MINISTRO EDGAR COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam em Supremo Tribunal Federal, pela sua 2ª Turma julgadora, relatados 

e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 14.893, do Estado de São 

Paulo, em que é recorrente Manuel de Barros Loureiro Filho, e recorrida 

Adelina de Barros Loureiro, em, unânimemente, conhecer do mesmo recurso e, 

por maioria de votos, dar-lhe provimento, na conformidade das notas anexas da 

assentada do julgamento. 

 

Custas pela recorrida. 

 

Supremo Tribunal Federal, 21 de outubro de 1949 - Orozimbo Nonato, 

presidente; Edgar Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

SR. MINISTRO EDGAR COSTA: Com o falecimento, em São Paulo, de 

Manuel de Barros Loureiro, aberto o seu inventário, nomeou o juiz 

inventariante do espólio o herdeiro Manuel de Barros Loureiro Filho, ora 

recorrente, atendendo a que a viúva meeira, ora recorrida, estando separada do 

marido em virtude de alvará concedido em processo de desquite em curso, na 

época do seu falecimento, com êle não convivia e não tinha, assim, sob sua 

administração qualquer parcela dos bens do casal; o filho nomeado para 

inventariante fôra indicado, no testamento, para êsse cargo, indicação que tinha 

apoio da maioria dos herdeiros, e, demais disso, se achava, como declarara o 

próprio testador, na posse e administração dos bens do espólio. 

 

Inconformada, a viúva agravou-se dessa decisão, alegando que o fato de estar 

judicialmente separada não impedia pudesse exercer a inventariança, porque 

continuara a viver com o marido, sob o mesmo teto; e mais, que a separação se 

verificara por culpa do marido, ante o seu procedimento irregular, obrigando a 

ela, espôsa, propor a ação de desquite e a requerer a separação judicial de 

corpos. 

 



O Dr. curador de resíduos oficiou contra o provimento do agravo. O juiz, que 

deixara de nomear a viúva inventariante com fundamento nos arts. 1.579, § 1°, 

do Cód. Civil, e 469, I, do Cód. de Processo, acentuando que a "lei não falou 

em separação desta ou daquela forma, exigindo apenas não conviver, 

satisfazendo-se com uma condição de fato", - reconsiderou, porém, o seu 

despacho pelo de fls. 209, nomeando a agravante para o cargo de inventariante, 

atendendo a que, não obstante o alvará judicial, a sua convivência com o 

marido não se consumara, e, demais disso, o herdeiro nomeado era sócio com 

relevantes interêsses em emprêsas industriais do espólio, não merecendo a 

confiança da viúva meeira. 

 

Com fundamento no art. 845, § 7°, do Cód. de Proc. Civil, agravaram-se, por 

sua vez, dêsse despacho os demais herdeiros, salvante o de nome Plínio, e o 

inventariante destituído. Opinou o subprocurador do Estado pelo não 

provimento do recurso (fls. 225) e o Tribunal, pela sua 2ª Câmara, contra o 

voto do relator desembargador A. DE OLIVEIRA LIMA, conhecendo apenas 

do agravo do inventariante destituído, negou-lhe provimento. Considerou o 

acórdão que a investidura conferida à viúva em nada contraria os preceitos de 

lei citados; apreciando os fatos que precederam à separação judicial atribui ao 

marido a culpa pela situação de desarmonia verificada no casal, cuja vida em 

comum se tornara intolerável; expedido o alvará, não chegou, entretanto, a 

espôsa a abandonar o lar conjugal, continuando na administração da casa, para 

cujas despesas recebia mensalmente Cr$ 25.000,00; não ocorreu, assim, a 

deserção do lar conjugal pela mulher, nem a separação dos cônjuges até a morte 

do inventariado. Não basta, conclui o acórdão, a simples separação para retirar 

da mulher, cônjuge sobrevivente, o direito de continuar na posse da herança e 

exercer as funções de cabeça do casal; seria mister se evidenciasse sua culpa na 

separação, para que se não, agravasse, injustamente, a situação do cônjuge 

inocente (fls. 234-236). 

 

Contra êsse acórdão manifestou o agravante simultâneamente recurso de revista 

e recurso extraordinário, fundado êste nas letras a e d do dispositivo 

constitucional. Indeferido aquêle, afinal, prosseguiu-se neste. O recorrente 

impugna a decisão recorrida de contrária à letra dos arts. 1.579, § 1°, do Cód. 

Civil. e 469, I, do Cód. de Proc. Civil, que dispõem, categòricamente, não 

poder exercer a inventariança do marido a mulher que, ao tempo da morte 

dêste, com êle não estivesse convivendo, dando àquele interpretação diversa da 



que lhe deu o Tribunal do Distrito Federal, nos acórdãos citados por ASTOLFO 

RESENDE, em sua obra sôbre o "Inventário e partilha" ("Manual do Código 

Civil"), no sentido de que "não pode ser inventariante a mulher que se achava 

judicialmente separada do marido, ou tivesse requerido a separação de corpos" 

(acs. de 18-6-915 e 7-12-926). 

 

Ofereceu o recorrente as razões de fls. 258-268; a recorrida as contra-razões de 

fls. 272-282. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): A questão que se debate neste 

recurso consiste em saber se pode exercer a inventariança o cônjuge 

sobrevivente que se encontrava, à data do falecimento do outro, dêle 

judicialmente separado, mediante alvará excedido como preliminar da ação de 

desquite, não obstante não se ter afastado do lar conjugal, sendo imputável a 

culpa ao cônjuge falecido. 

 

O art. 1.579 do Cód. Civil dispõe: 

 

"Ao cônjuge sobrevivente, no casamento celebrado sob o regime da comunhão 

de bens, cabe continuar, até a partilha, na posse da herança com o cargo de 

cabeça do casal. 

 

§ 1° Se, porém, o cônjuge sobrevivo fôr a mulher, será mister, para isso, que 

estivesse vivendo com o marido ao tempo de sua morte". 

 

Êsses dispositivos encontram sua raiz remota nas Ordenações, liv. IV, tít. 95: 

 

"Morto o marido, a mulher fica em posse e cabeça de casal, se com êle ao 

tempo de sua morte vivia, em casa teúda e manteúda, como marido e mulher". 

 

Vivendo com o marido, é o que exige a lei; é como se dissesse: vivendo na sua 

companhia, numa coabitação de marido e mulher, no cumprimento, aliás, do 

dever legal impôsto pela lei de manter vida em comum (Cód. Civil, art. 231, 



II). Dessa convivência íntima resulta o pressuposto de que a mulher deva estar 

a par dos negócios do marido, e informada acêrca do patrimônio do casal; e é 

nesse pressuposto que assenta a preferência legal que lhe cabe para, morto o 

marido, continuando na posse da herança na qualidade de meeira, assumir o 

encargo de inventariante. É o que, comentando o artigo 469, I, do Cód. de Proc. 

Civil, que repete o preceito da art. 1.579 e § 1° do Cód. Civil, escreve JORGE 

AMERICANO: 

 

"A nomeação preferencial do cônjuge, no regime de comunhão, legitima-se por 

ser êle o maior interessado, pelo próprio fato de ser meeiro. Ainda, a mulher 

sobrevivente tem a prova da sua meação enquanto convive com o marido. Se 

tiver estado afastada, a continuação de administração do marido até morrer terá 

sido incompatível com a sua posse, e o afastamento exclui a presunção de que 

tem conhecimento dos negócios do casal" 

 

Se a mera separação de fato – porque faça desaparecer o presumido melhor 

conhecimento dos negócios do marido - basta a que a mulher perca o direito de 

ficar em posse da herança e privada, conseqüentemente, das funções de 

inventariante como cabeça do casal, - e nesse sentido opinam entre outros, 

CLÓVIS BEVILÁQUA ("Direito das Sucessões", página 305), 

HERMENEGILDO DE BARROS (idem pág. 70) e CARLOS 

MAXIMILIANO (idem, vol. II. pág. 589), - com maioria de razão idêntica é a 

situação na hipótese de separação judicial de corpos requerida pela própria 

mulher. Pela natureza mesma da medida, cessa tôda a convivência entre os 

cônjuges, desaparece o dever da vida em comum, a intimidade entre ambos, ou 

sejam, aquelas razões que a indicavam para a preferência legal de inventariante. 

 

Nesse sentido é o acórdão da antiga Côrte de Apelação do Distrito Federal, 

invocado pelo recorrente, e datado de 7-12-1926, ao decidir que "não pode ser 

inventariante dos bens do casal o cônjuge que havia requerido contra o outro, 

falecido, a separação de corpos" ("Rev. de Direito", 84-333). 

 

O art. 1.579, § 1°, do Cód. Civil, encerra uma regra absoluta, sem nenhum 

caráter de penalidade. O acórdão recorrido, entretanto, introduz nêle uma 

distinção, - que foge à sua letra e ao seu espírito, - qual a de não bastar a 

simples separação para retirar da mulher, cônjuge sobrevivente, o direito de 

continuar na posse da herança e merecer as funções de cabeça do casal, 



cumprindo se evidencie, ainda, a sua culpa na separação. Para o acórdão 

recorrido, os têrmos do dispositivo - "que estivesse vivendo com o marido ao 

tempo de sua morte", - soam como: "se por culpa sua não estivesse vivendo 

com o marido, ao tempo de sua morte". 

 

O dispositivo em questão não estabelece distinção ou exceção alguma e isso 

reconhecem mesmo os que o criticam como iníquo e injusto. Ao intérprete e 

aplicador da lei não será, portanto, lícito a pretexto de minorar o rigor da norma 

legal, dispensado na lei, exigir uma condição que nem explícita nem 

implìcitamente nela se contém. 

 

Na espécie, aliás, - ainda quando vingasse a exceção admitida pelo acórdão 

recorrido, - não estava a recorrida de todo isenta de culpa, dês que por ela foi 

promovida a separação; e, não tendo chegado a têrmo a ação de desquite que 

intentou, pela morte superveniente do marido, a conclusão de ser êle o cônjuge 

culpado obriga a um exame de fatos e provas que se não coaduna com o 

processo sumaríssimo de inventário. 

 

A culpa, como em caso idêntico já decidiu o Tribunal de Justiça dêste Distrito, 

só poderia ser verificada na ação de desquite, que teve o seu curso detido pela 

morte do marido (a.c. de 12-2-1943, "Arq. Judiciário", 666, 305). 

 

Conclui o acórdão recorrido que, não obstante a separação judicial de corpos 

não ocorreu todavia a deserção do lar conjugal pela mulher, nem a separação 

dos cônjuges, dês que continuaram a residir ambos no mesmo prédio. A essa 

razão do acórdão, replica, com procedência, o voto vencido, que "essa 

circunstância pouco importa", porque a convivência exigida pela lei é a 

convivência da mulher e marido, é a coabitação conjugal". Teúda e manteúda, - 

na expressão das velhas Ordenações - ou seja, de mulher que vivesse, dormisse 

e se sustentasse na mesma casa com o marido – e êsse é o sentido daquela 

expressão - não era a situação da recorrida. Os autos mostram que, 

incompatibilizados, viviam os cônjuges afastados um do outro, tendo a 

incompatibilidade reinante chegado ao extremo de a mulher pedir e insistir 

fosse ordenado o afastamento do marido do lar conjugal (fls. 171 v.). 

 

A data, portanto, do falecimento do seu marido, com ele não convivia, de 

direito e de fato, a recorrida, e, assim, não satisfazia o requisito legal para que 



pudesse, como cabeça do casal, exercer as funções de inventariante; cabia êsse 

encargo ao recorrente, nos termos do artigo 159, § 2°, do Cód. Civil, por ser êle 

herdeiro varão mais velho e estar na posse corporal e administração de grande 

parcela da herança, além de ter sido nomeado no testamento, com que faleceu o 

inventariado, para as funções de seu testamenteiro e inventariante, e merecer a 

confiança da quase totalidade dos demais herdeiros. 

 

Desprezando a preliminar de não ser definitiva a decisão recorrida, porque, 

como acentua com procedência o recorrente, estando em causa a qualidade para 

ser inventariante, com êsse fundamento a hipótese não poderá ser novamente 

suscitada na instância local, como poderia ser se se tratasse de destituição de 

inventariante por infração de seus deveres, caso em que as decisões proferidas 

não fazem coisa julgada; desprezando a preliminar, conheço do recurso por 

ambos os fundamentos por que foi interposto, e lhe dou provimento, para, 

cassando o acórdão recorrido, restabelecer a decisão que nomeou o recorrente 

inventariante do espólio de seu pai, Manuel de Barros Loureiro. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Sr. presidente, quanto à preliminar de 

não ser caso de recurso, por se tratar de decisão despida de caráter definitivo, 

estou de inteiro acôrdo com o eminente Sr. ministro relator. A natureza do 

despacho, pelos efeitos que deve produzir, na hipótese, sem dúvida leva o 

julgador a entendimento diverso daquele que foi esposado nesta preliminar. 

Portanto, eu a desprezo, para apreciar o assunto em sua substância. 

 

Há certos fatôres que realmente impressionam na questão debatida, como 

acabamos de sentir através do voto notável proferido pelo eminente Sr. ministro 

relator. Mas, desejo fixar como ponto de partida, como ponto que considero 

fundamental no caso, o seguinte: é que o casal sob regime de comunhão de 

bens, de acôrdo com as leis brasileiras, constitui uma verdadeira sociedade 

entre marido e mulher, sociedade esta que permite a ambos ter ação conjunta, 

visando aos interesses comuns; e foi, justamente, dentro deste entendimento 

que o Cód. Civil deixou claro, ou deixou expresso, no art. 1.579: 

 



"Ao cônjuge sobrevivente, no casamento celebrado sob o regime de comunhão 

de bens, cabe continuar, até a partilha, na posse da herança, com o cargo de 

cabeça do casal". 

 

É justamente esta. garantia que o legislador não podia deixar de reconhecer e 

que estabeleceu em favor do cônjuge sobrevivente, seja homem, seja mulher. 

Tal dispositivo, como salientou o eminente Sr. ministro relator, contém uma 

providência que se define no seu § 1°, da seguinte forma: 

 

"Se, porém, o cônjuge sobrevivo fôr a mulher, será mister, para isso, que 

estivesse vivendo com o marido, ao tempo de sua morte". 

 

Ora, o sentido dêste § 1°, evidentemente, tem de ser interpretado de acôrdo com 

o próprio artigo, que importa aquela garantia da continuação do cônjuge 

sobrevivente na posse e administração da herança até a partilha. A convivência, 

portanto, a que se refere dito parágrafo deve ser encarada num aspecto 

puramente de fato. E êste ponto, aliás, não foi posto em dúvida, quer no debate 

brilhantemente travado, quer, sobretudo. no voto erudito que acaba de ser 

pronunciado. 

 

A egrégia Turma, portanto, tem de atentar para a fundamentação do acórdão 

recorrido e essa fundamentação, precisamente, contém uma assertiva que me 

impressionou, isto é, ao dizer que a separação de corpos, requerida 

judicialmente pela esposa sobrevivente, tinha decorrido de culpa por parte do 

marido extinto; e essa separação, realmente, como providência liminar para a 

propositura da ação de desquite, fôra decretada e a referida ação teve seu início. 

Cumpre, todavia, acima de tudo, não desprezar a questão de fato e esta é a que 

foi reconhecida como verdadeira pelo acórdão recorrido, isto é, que a culpa do 

que ocorrera era atribuída ao marido. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Mas isto é que não está na lei. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Não obstante a separação, ou melhor, 

a decretação da separação judicial dos corpos, para propositura e 

prosseguimento da ação de desquite, a verdade é que a espôsa continuou a 

morar no mesmo prédio com seu marido; havia essa coabitação. 

 



O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Havia moradia no mesmo 

edifício. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Sob o mesmo teto; e essa senhora 

tinha do marido, mensalmente, determinada soma para as despesas da casa. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Como pensão. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Ela administrava a casa e, como disse 

o acórdão, a espôsa fôra dedicada ao inventariado até os últimos momentos de 

sua vida. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Antes dos fatos. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Justa ou injustamente, o acórdão do 

Tribunal de São Paulo assim encarou a controvérsia. Não me parece, data vênia 

do eminente Sr. ministro relator, que o apontado § 1° do art. 1.579 apenas possa 

ser fixado no sentido pretendido por S. Exª - de que há coabitação sòmente 

estando a mulher teúda e manteúda pelo marido, porque sabemos perfeitamente 

que há uma série de lares constituídos em que, realmente, marido e mulher não 

vivem na melhor harmonia, mas êsses lares são mantidos e, em conseqüência, 

nos casos de morte, nunca se deixa de reconhecer ao cônjuge sobrevivente o 

direito de inventariante. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Não estão separados, nem de 

fato, nem judicialmente. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Na espécie, embora a separação de 

corpos decretada, o fato é que não houve cumprimento exato, ou melhor, não 

houve qualquer cumprimento dessa medida, porque o lar continuou constituído. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Não pode V. Exª fazer uma 

afirmação destas. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: No sentido da moradia sob o mesmo 

teto, o lar continuou constituído. É uma situação de exterioridade, pelo menos, 



que não podemos deixar de reconhecer. Quanto aos fatos que ocorrem na 

intimidade do lar, é coisa bem diversa. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Não há intimidade jurídica, em 

juízo. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Podem os cônjuges não conviver 

bem, como ocorre, não raro, e, no entanto, se conservar juntos. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Ela se dirigiu a juízo pedindo o 

afastamento do marido. Como se pode falar em intimidade? 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Mas continuaram os dois a viver no 

mesmo lar, apesar dessa situação, e o acórdão, conforme tive ocasião de 

salientar, também registrou o fato. Não sei se disse a verdade, ou não; mas 

ressaltou que essa senhora prestou assistência ao seu marido. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Antes da separação judicial. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: O que entendi, da leitura do acórdão, 

é que ficou com êle até a morte, dispensando-lhe cuidados. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Depois da separação, não. 

 

O SR. MINISTRO MACERO LUDOLF: Pode ser que o que disse o seu ilustre 

advogado não exprima bem o sucedido, mas, pelo que entendi, a viúva, ora 

recorrida, prestou assistência ao seu marido e lhe dispensou carinhos durante a 

enfermidade e até a morte. Foi o que depreendi dos debates. 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (presidente): V. Exª entende que 

não é possível, mesmo conhecendo do recurso, rever os fatos. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: O eminente Sr. ministro relator 

ressaltou também que os cônjuges continuaram sob o mesmo teto, mas deu a 

essa situação um conceito diverso. Entendeu S. Exª - aliás com muito brilho - 

que o sentido do § 1° do artigo citado envolve o aspecto de completa 

coabitação entre marido e mulher, estando esta teúda e manteúda pelo marido; 



enfim, em situação de intimidade em que ela mesma possa conhecer todos os 

negócios do casal. Mas eu, data vênia do ponto de vista de S. Exª, não me 

quero apartar da consideração que tenho como fundamental e que frisei de 

comêço: é que a mulher tem tanto direito quanto o marido; é uma sociedade 

que se forma pelo casamento, de modo que é preciso atentar bem para o 

dispositivo e só aplicá-lo, segundo está êle expresso, desde que resulte, 

realmente, do procedimento da mulher, afastando-se do marido e não lhe 

prestando assistência, como sua companheira. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): V. Exª está apreciando fatos, 

para chegar à conclusão da culpa do marido. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Quem diz que a culpa é do marido 

não sou eu; quem fala nisto é o Tribunal de São Paulo, apreciando os fatos. O 

lar não estava desfeito, inteiramente, embora a desarmonia do casal existisse. O 

fato é que, pela simples separação de corpos, desde que não tenha sido 

decretado o desquite, não é possível considerar o desfazimento do lar. Êle 

existia apesar dessa situação de separação judicial, mas a separação judicial, a 

bem dizer, não fôra, integralmente, observada pelos cônjuges, pois que êles 

viviam sob o mesmo teto; êste é um fato incontestável e é evidente que nós 

devemos atender à situação da espôsa sobrevivente que tem o direito de 

continuar na administração dos bens; ela tem a posse dêsses bens, até a partilha. 

Há uma circunstância a ser destacada também com muita pertinência: é que 

havia geral desarmonia na família, entre os próprios filhos do casal. 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Um filho sòmente. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Seja assim. Não acho que se deva dar 

a inventariança a um filho que teria tomado o partido do pai contra a viúva, que 

é quem tem direito à administração da herança. O que depreendo do relatório é 

que o recorrente não tem a menor aproximação com sua genitora; está em 

situação de divergência com ela. Seria, justamente, mais uma razão para ela, 

como meeira, pleitear, afinal, a não efetivação da inventariança dêsse filho, que 

se afastou dela. São situações tôdas de alta relevância, na hipótese, situações 

que me calaram no espírito, apesar da firmeza e erudição com que o eminente 

Sr. ministro relator formulou e sustentou o seu ponto de vista em tôrno do 

assunto. Estou porém impressionado com os fatos e êstes foram realçados pelo 



acórdão. Êles podem, a meu ver, levar a conclusão a que chegou o mesmo 

aresto, no sentido de dar o entendimento que achou consentâneo com o art. 

1.579, § 1°, do Cód. Civil. No caso configurado, não estava extremada a 

situação ali estabelecida para que fôsse a viúva impedida de exercer a 

inventariança, conforme o meu fraco modo de ver. Assim, não dou pela 

violação da lei, sob o fundamento da letra a do preceito constitucional, e, à 

vista da argumentação que venho expondo e desenvolvendo neste terreno, 

perante a egrégia Turma, parece-me que não é de se atender ao apêlo no sentido 

da letra d, porque, embora haja divergência entre os julgados, a decisão do 

Tribunal de São Paulo é que deve prevalecer diante da realidade. 

 

Conheço do recurso, portanto, pela modalidade dêsse último inciso 

constitucional, mas para negar-lhe provimento. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Sr. presidente, rejeito a 

preliminar quanto ao cabimento do recurso extraordinário, por não ser o caso 

de decisão proferida em última instância. 

 

A decisão impugnada pelo recurso extraordinário é, sem dúvida, definitiva, não 

é uma decisão meramente interlocutória. Resolveu para sempre a questão 

acêrca de quem deve exercer o cargo de administrador do patrimônio 

hereditário. 

 

Das disposições constantes do artigo 1.579 e seus parágrafos, do Cód. Civil, é 

lícito extrair-se o princípio de que a posse e a administração do patrimônio 

hereditário cabem ao herdeiro mais do que a outra pessoa. Se, entretanto, o 

patrimônio hereditário é parcela do patrimônio comum de um casal, declara o 

Cód. Civil, pelo art. 1.579, que deve o patrimônio hereditário, juntamente com 

o patrimônio, do casal, ser administrado pelo cônjuge supérstite, que se 

pressupõe, pelo artigo 1.579, seja o marido. Era êle quem administrava o 

patrimônio do casal, o patrimônio comum. Cabe-lhe, assim, na continuação 

dêste cargo de administrador, no exercício das funções de cabeça do casal, 

continuar a administração do próprio patrimônio hereditário. 

 



Em conseqüência disto, estabelece o § 1° que, se o cônjuge sobrevivente fôr a 

mulher, é mister, para que ela administre o patrimônio hereditário, convivesse 

ela com o marido, porque, neste convívio, já participava da administração. A 

mulher que vive com o marido e com êle convive, administra o patrimônio 

comum. 

 

É assim razoável que o Cód. Civil requeira, para que a mulher sobrevivente 

seja administradora do patrimônio hereditário, estivesse ela na convivência do 

marido. 

 

Ora, Sr. presidente, dêsse preceito há de se concluir, por inelutável necessidade 

lógica, que a mulher, separada do marido por uma providência preparatória da 

ação de desquite, e, depois, pela própria ação de desquite, não pode exercer o 

cargo de cabeça do casal, não pode exercer a administração do patrimônio 

comum e, pois, do patrimônio hereditário. 

 

Houve uma providência, uma cautela judicial provisória, que concedeu a 

separação de corpos. Os cônjuges se achavam separados. Êste é o fato. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Não de fato. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Êste fato é inegável: havia 

separação, concedida pelo juiz, pela autoridade judiciária. Ora, se havia esta 

separação, ela deve, sem dúvida, valer muito mais do que a própria separação 

de fato. 

 

Se os cônjuges tem bens comuns e se acham separados; se, neste caso, a mulher 

sobrevivente não pode ser administradora do patrimônio hereditário, com muito 

maior razão não poderá ela exercer essa função se estiver separada do marido 

por determinação judicial por ela mesma requerida. 

 

A mulher pediu ao juiz que a autorizasse a abandonar o convívio de seu 

marido. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Neste caso, iria a mulher sofrer uma 

pena por culpa atribuída ao marido. 

 



Não sei se ó acórdão de São Paulo exprime a verdade, a justiça, mas expõe um 

fato de alta relevância - a culpabilidade do marido na separação. Seria, assim, 

tirar à mulher um direito que a lei lhe dá, sem que lhe caiba a culpa da 

separação. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Parece-me que a crítica 

que V. Exª faz, principalmente à lei, não é procedente. 

 

O que a lei quer é que, para a mulher exercer a direção do patrimônio 

hereditário, participe ela da administração dos bens do casal. 

 

No caso, o acórdão deixa, inquestionàvelmente, perceber que a mulher não 

vivia bem com o marido, havia luta no casal, estava ela separada do marido, 

embora morassem na mesma casa. Ora, uma mulher que se encontra nesta 

situação, em relação ao marido, evidentemente está separada da administração 

do patrimônio comum. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Ela era a vítima. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: V. Exª está fazendo 

censura à lei. Pode ser que tenha razão de lege ferenda, mas, de lege lata, não 

pode haver essa censura. 

 

A lei exige que, para exercer a mulher a administração do patrimônio 

hereditário, esteja ela já participando, pelo convívio conjugal, da administração 

do patrimônio comum, do patrimônio do casal. Uma mulher que não vive bem 

com o seu marido, evidentemente está afastada da administração do casal. 

 

No caso, verifica-se que o marido lhe dava uma pensão. Estou aceitando os 

fatos tal como os relatou o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário. Não 

os estou discutindo, mas, apenas, estudando a conseqüência jurídica derivada 

dos fatos, tal como os admitiu o acórdão censurado. O acórdão censurado 

admitiu, como fato provado, que a mulher não vivia bem com o marido, não 

convivia bem com êle, embora residisse na mesma casa. Admitiu que a mulher 

estava afastada da administração do patrimônio do casal. 

 



O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (presidente): Sem querer antecipar 

meu voto, parece que o acórdão entendeu que o marido dava à mulher uma 

pensão de Cr$ 25.000,00, para as despesas de casa, e importância ainda maior, 

para ela. O eminente ministro MACEDO LUDOLF entende que, em virtude 

desta circunstância, nesta hipótese, havia convivência entre os cônjuges, ambos 

de idade provecta. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Concedo que seja 

verdadeiro este fato, não o estou discutindo. Apenas aprecio o desenvolvimento 

natural, a conseqüência lógica do sistema jurídico adotado pelo Cód. Civil. Se, 

por êsse sistema, a mulher não pode exercer a administração do patrimônio do 

casal, ainda quando existente a sociedade conjugal, mas do convívio do seu 

marido se acha ela afastada, com muito maior razão não poderá exercer essas 

funções de cabeça do casal se ela mesma requereu a separação de corpos, que é 

uma cautela judicial provisória; preparatória da ação de desquite, já promovida 

e estando em curso. 

 

Ora, quem se acha desta maneira indiscutìvelmente separada do seu marido, 

embora residisse na mesma casa, não pode exercer o cargo de administradora 

do patrimônio hereditário, preterindo o herdeiro, a quem, em princípio, cabe 

essa administração e posse. 

 

O princípio fundamental é êste: a posse e a administração do patrimônio 

hereditário cabem ao herdeiro. 

 

O que não me parece possível admitir, em face do art. 1.579, § 1°, do Código 

Civil, é que a mulher, havendo requerido a separação de corpos, havendo 

promovido o desquite, possa ser administradora do patrimônio comum e 

hereditário. Isso fere de frente o art. 1.579, § 1°, que, indiscutìvelmente, 

presume a existência de uma sociedade conjugal em condições normais. 

 

Não existindo a sociedade conjugal em condições normais e estando a mulher 

separada do marido de fato, não é possível que ela exerça a administração do 

patrimônio hereditário: é indispensável, é necessidade lógica, irremovível, que 

a mulher, que requereu a separação de corpos, como medida preparatória, 

preventiva da ação de desquite, não possa exercer as funções de cabeça do 

casal. 



 

Não discuto os fatos apreciados pelo acórdão. Aceito-os rigorosamente, tal 

como foram postos na decisão impugnada. Em face dêstes mesmos fatos, é-me 

forçoso concluir, atentando no que dispõe o art. 1.579, em seu § 1°, que a 

mulher não podia preterir o herdeiro na posse e administração do patrimônio 

hereditário, desde que ela mesma requerera a separação de direito, preparando 

o desquite que, depois, promoveu. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: V. Exª sustenta a tese de que, mesmo 

que a separação do casal ocorra por culpa do marido, reconhecida, a mulher 

perde o direito à administração? Mesmo assim, pelo fato de não haver 

intimidade entre os cônjuges, a mulher paga pelas atitudes do marido, como se 

ela fôsse a culpada. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Não paga. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: É uma tese interessante. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: É, realmente, interessante. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: E V. Exª a defende com o brilho 

habitual. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Não tenho brilho nenhum. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: V. Exª e o eminente ministro relator 

sustentaram seus pontos de vista com grande brilho. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Estou procurando elaborar 

um raciocínio claro, embora as circunstâncias não sejam favoráveis. 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (presidente): A opinião do Exmo. 

Sr. ministro MACEDO LUDOLF é a mesma de RAMALHO e vários outros 

juristas. Não estou concordando com S. Exª nem, como disse, antecipando meu 

ponto de vista, mas, sem dúvida, que o voto de Vossa Exª está escudado por 

doutores de grande prestígio. 

 



O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: O que me interessa deixar 

bastante claro é que, parece, o eminente ministro MACEDO LUDOLF está 

seduzido por um ideal de justiça, que não foi consagrado na lei. 

 

Eu, como juiz, sou, muitas vêzes, entre lamentações, obrigado a aplicar uma lei 

que não me parece justa. 

 

A lei é esta: o marido é quem administra o patrimônio comum do casal. Se êle 

morre, o patrimônio hereditário é administrado pela mulher, desde que exista a 

sociedade conjugal, em condições normais, convivendo ela com o marido. Se, 

entretanto, a mulher requereu a separação de corpos, como medida preparatória 

do desquite, manifestou, de modo inequívoco, seu desejo de separação. 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: O acórdão concluiu pela 

culpabilidade do marido. 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: O acórdão não pode negar 

o próprio direito. Pode êle apreciar os fatos, soberanamente. Não estou fazendo 

censura a essa apreciação. O que não pode, porém, fazer é atribuir a êsses fatos 

um colorido jurídico que nega o que está estabelecido na lei. 

 

Assim, data vênia do eminente ministro MACEDO LUDOLF, acompanho o 

ministro relator, dou provimento ao recurso. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (presidente): Ouvi, com grande 

atenção, os debates travados pelos ilustres advogados e os sábios votos dos 

eminentes juízes. 

 

O caso oferece matizes delicados. 

 

Compreendo muito bem a tese do eminente ministro MACEDO LUDOLF e 

entendo que ela é lógica, aceita a premissa de que S. Exª tomou. É natural se dê 

preferência à meeira para o encargo de inventariante; porque o acervo 

hereditário compõe-se da herança e da meação que não é herança, que já era do 

próprio cônjuge e está incorporado nesse acervo hereditário. Por conseguinte, 



ela continua na posse de uma parte, e assume a posse da outra, presumindo-se 

tenha conhecimento dos negócios, pela convivência com o marido. 

 

Esta a razão do dispositivo do Código Civil. E se exige, para a atribuição dêsse 

encargo, a convivência dos cônjuges, não exige convivência sentimental. Um 

casal de idade provecta pode muito bem ter a convivência a que se refere o 

Código, sem a noção da teúda e manteúda das Ordenações do Reino, que, aliás, 

aparece no século XIV para se aplicar à convivência more uxorio, de pessoas 

de comunhão de mesa e toro, sem que casados fôssem. 

 

Na hipótese, bastará haja convivência dos cônjuges, suficiente para explicar o 

conhecimento dos fatos em tôrno do patrimônio comum. 

 

O eminente ministro MACEDO LUDOLF filia-se em escola que defende a tese 

de que não se pode tirar à mulher o direito de exercer a inventariança, desde 

que não foi ela a culpada da separação. É doutrina em que conspiram graves 

doutores e não pode receber a vilta de ofensora da letra em sua literalidade. 

 

Sem a distinção que o eminente colega estabelece, de acôrdo com o BARÃO 

DE RAMALHO e outros autores, é de que, na separação do casal, sendo 

inculpada a espôsa, cabe-lhe o direito de administrar o patrimônio hereditário. 

E ela procura atender aos acenos irresistíveis da equidade. 

 

A ofensa de texto de lei, que reclama a correção no recurso extremo, é a que 

reveste fisionomia de êrro grosso. Uma sentença que não seguisse a letra da lei, 

mas o seu espírito, estaria superior ao recurso extraordinário. O que o recurso 

extraordinário visa é defender a lei no seu vero sentido, no seu real conteúdo. 

Quando a ofensa da lei em sua letra vale por evidente negação da tese do 

legislador, é que cabe o recurso extraordinário. 

 

Quando, porém, o sentido lógico supera a letra da lei, o recurso extraordinário 

não faz vingar a letra contra o espírito da lei. 

 

Littera occidit; spiritus autem vivificat, dizia o Apóstolo das Gentes em 

sentença a que responde a conhecidíssima regra de CELSO: Scire leges non 

verba earum tenere, sed vim ac potestatem. 

 



O recurso extraordinário, peço vênia para insistir, não foi suscitado para fazer 

prevalecer, em todos os casos, o sentido gramatical da lei. 

 

A interpretação do eminente ministro MACEDO LUDOLF é perfeitamente 

lógica, assim considerada, e não é ofensora de texto de lei. 

 

Não conheceria do recurso, pois, em nome da letra a. 

 

O caso, porém, comporta o recurso com fundamento na letra d, porque o 

eminente ministro relator demonstrou que, em caso simílimo, entendeu de 

modo contrário o Tribunal de São Paulo, com o decidir que se trata de motivo 

objetivo e não subjetivo, pouco importando a razão da separação dos cônjuges. 

Se estão separados, ao cônjuge supérstite nunca caberá a administração do 

espólio. 

 

E se essa divergência ocorre, o caso, elementarmente, é de recurso pela letra d. 

 

Os eminentes colegas discutiram, com brilho, a preliminar e concluíram de que 

se recorre de decisão definitiva e não interlocutória. O eminente ministro 

EDGAR COSTA mostrou que a sentença é definitiva e a questão de direito foi 

resolvida à última. Logo, caberia o recurso extraordinário. 

 

Entre as teses aceitas pelo eminente ministro MACEDO LUDOLF e as eleitas 

pelos eminentes ministros EDGAR COSTA e HAHNEMANN GUIMARÃES, 

fico com estas, data venia. 

 

É que o inventário descomporta questões de alta indagação, que não são as 

implexas de direito, mas as intricadas de fato. E verdade que pode haver, ao 

propósito, prova documentada, inequívoca, com a confissão do cônjuge 

culpado; mas o legislador legisla para os casos comuns e não para aquêles que 

acontecem de raro em raro. O legislador cria regras generalíssimas. Se houver 

separação, com ou sem culpa, a administração do espólio não cabe ao cônjuge 

supérstite. E a união conjugal quebrou-se, no caso, pela separação judicial de 

corpos. 

 

Conheço do recurso e dou-lhe provimento. 

 



DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceram do recurso, 

unânimemente, e, contra o voto do Exmo. Sr. ministro MACEDO LUDOLF, 

deram-lhe provimento. 

 

Ausente ao relatório, não tomou parte no julgamento o Exmo. Sr. ministro 

LAFAYETTE DE ANDRADA. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

GOULART DE OLIVEIRA, substituído pelo Exmo. Sr. ministro MACEDO 

LUDOLF. 

 

* 

 

AÇÃO COMINATÓRIA - CUSTAS - HONORÁRIOS DE ADVOGADO 

 

- Cabe condenação em custas e honorários de advogado, na ação 

cominatória, ainda que cumprida a obrigação, após a intimação. 

 

Cia. Telefônica Brasileira versus Pedro Ângelo Campanaro 

 

Rec. ext. n° 19.687 - Relator: MINISTRO OROZIMBO NONATO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 19.687, 

de Minas Gerais, recorrente Cia. Telefônica Brasileira, recorrido Pedro Ângelo 

Campanaro: 

 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, integrando neste o relatório 

retro e na conformidade das notas taquigráficas precedentes, não conhecer do 

recurso. 

 

Custas na forma da lei. 

 



Supremo Tribunal Federal, 6 de novembro de 1951. - Orozimbo Nonato, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO: O caso dos autos se encontra 

exposto ao egrégio Tribunal do Estado de Minas, pelo Exmo. Sr. 

desembargador APRÍGIO RIBEIRO, nestes têrmos: 

 

"Pedro Ângelo Campanaro, havendo transferido residência, pleiteou perante a 

Cia. Telefônica Brasileira mudança do seu aparelho. Exigiu o empresário 

pagamento antecipado de despesas a que o contrato de concessão não o 

obrigava. O autor satisfez a exigência e se passaram meses sem a prestação do 

serviço, que, pelo regulamento da concessionária, demanda 10 dias. Daí a 

presente cominatória. Citada a ré, operou a mudança pedida, à vista do que o 

juiz, julgando embora sem mais objeto a ação, condenou-a nas custas e 

honorários. 

 

"Daí a presente apelação, em têrmos". 

 

E foi o seguinte o acórdão que aquêle ilustre colégio judiciário proferiu: 

 

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos da comarca de Belo Horizonte, em 

que é apelante a Cia. Telefônica Brasileira e apelado Pedro Ângelo Campanaro: 

 

"Acordam, em Câmara Civil do Tribunal de Justiça, conhecer do recurso e "lhe 

negar provimento. A mora da apelante já era dilatada ao ingresso da 

cominatória, e, na espécie, desnecessária se fazia qualquer notificação prévia, 

porque, pelo regulamento da emprêsa-apelante, o pedido de transferência do 

aparelho deve ser feito a decêndio de antecipação, o que significa, claramente, 

que ela se obriga a executá-lo 10 dias depois de formulado. À míngua de 

defesa, apega-se a um êrro de técnica da inicial, ao pleitear a execução dos 

serviços no prazo da lei, mas sem nenhuma razão, porque, ao entrar o autor em 

juízo, já tinha, há muito, fluído o conteúdo no contrato que é lei entre as partes. 

O juiz não julgou procedente a ação em virtude de, a êsse tempo, já haver sido 

efetuada a prestação do fato; mas, como isso se deu depois da citação judicial, a 

ré devia, necessàriamente, arcar com o ônus do procedimento a que obrigou o 



autor. A ação perdeu o objeto, mas os efeitos da culpa subsistem. Pague a 

apelante as custas. 

 

"Belo Horizonte, 30 de agôsto de 1951." - Batista de Oliveira, presidente; 

Aprígio Ribeiro, relator". 

 

Daí o presente recurso extraordinário, pedido nos têrmos de fls. 41: 

 

"Por seu advogado, diz a Cia. Telefônica Brasileira que, data vênia, 

inconformada com o venerando acórdão de fôlhas 38, do mesmo quer recorrer, 

como efetivamente recorre, extraordinàriamente, para o colendo Supremo 

Tribunal Federal (art. 101, inciso III, letras a e d, da Constituição federal), ao 

qual pede sejam remetidos os autos após fiel observação dos dispositivos 

processuais pertinentes. 

 

"Fundamentos do presente recurso extraordinário. a) O acórdão recorrido 

contraria, e flagrantemente, o § 1° do art. 303 do Cód. de Proc. Civil, pois, em 

ação cominatória, desde que cumprida a obrigação, esgotado está o seu objeto. 

Ação cominatória é uma ordem contra o réu. Se êste a cumpre, a ação termina 

por esgotamento do seu objeto. E sòmente haverá sentença condenatória contra 

o réu se êste deixar de cumprir a obrigação, ou, se contestando, suas alegações 

e provas não forem acolhidas; 

 

b) tôda ação cominatória precede de notificação. Diz o art. 303 do Cód. de 

Proc. Civil: 

 

"O autor, na petição inicial. pedirá a citação do réu para prestar o fato ou 

abster-se do ato". 

 

"Na espécie, na melhor das hipóteses, poder-se-á entender que, como o autor 

intimou a ré a cumprir a obrigação no prazo da lei, que êsse prazo seja os 10 

dias da contestação. 

 

"Assim, na inicial da ação, coexistia a notificação para, no prazo de 10 dias, 

cumprir a obrigação, sob pena de multa, custas e honorários de advogado. 

 



"Ora, cumprida que foi a obrigação dentro desse prazo, não há que se falar em 

condenação, pois a ação cominatória, até o decurso do prazo de 10 dias, nada 

mais era que uma notificação. 

 

"O venerando acórdão recorrido reconhece que a ação perdeu o objeto, no 

entanto, contraditòriamente, confirma a decisão condenatória. 

 

"Se, porventura, existe culpa da ré, que esta seja devidamente apurada em ação 

ordinária e nunca admitida, por presunção e unilateralmente (violação do art. 

112 do Cód. de Proc. Civil), em ação cominatória que perdeu o seu objeto; 

 

"c) o venerando acórdão recorrido guerreia o instituto jurídico da ação 

cominatória quando empresta ao cumprimento da obrigação valor de 

concordância, com todos os têrmos da inicial, olvidando que a lei, numa clareza 

de doer os olhos, distingue cumprimento da obrigação que esgota o objeto da 

ação, da contestação que a faz prosseguir com rito ordinário. 

 

"A prestação de fato não se concilia com contestação. A prestação do fato tira 

da ação o seu objeto, e, por conseguinte, se a contestação (que daria à ação o 

rito ordinário) coexistisse com a prestação de fato, ter-se-ia o absurdo de uma 

ação sem objeto prosseguir com rito ordinário... 

 

"O conhecimento do presente recurso extraordinário é imperioso, pois enferma 

gravemente o instituto jurídico processual da ação cominatória. 

 

"Nestes têrmos - Pede deferimento. 

 

"Belo Horizonte. 17 de setembro de 1951. - p.p. José Carlos de Medeiros 

Senra, advogado". 

 

Razões a fls. e fls. (ler). 

 

A julgamento. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 



O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (relator): Trata-se de ação 

cominatória que perdeu o objeto pela prestação do fato, muito depois da inicial, 

sendo, entretanto, o réu, pelas circunstâncias do caso, condenado a custas e 

honorários. 

 

Rematam as razões do recorrente com estas palavras: 

 

"O conhecimento do presente recurso extraordinário se impõe, eis que o 

venerando acórdão recorrido enferma o instituto jurídico processual da ação 

cominatória (§ 1° do art. 303); contraria os arts. 63 e 64 do Cód. de Proc. Civil, 

uma vez que admite culpa em ação que perdeu o seu objeto antes de fluído o 

prazo da contestação, e, em frisante atentado ao espírito e letra dos arts. 112 e 

parág. único do art. 223 do Cód. de Proc. Civil, confirma sentença que, sem 

ouvir a ré, se fundamenta, exclusivamente, na alegação do autor". 

 

No pedido de recurso extraordinário de fls. 41 também se alude à letra d do art. 

101, n° III, da Constituição federal. Mas, a essa alusão deixa de corresponder 

qualquer cita na tentativa - que se não fêz - de mostrar a ocorrência de dissídio 

de arestos. 

 

Nem nas razões se alega com a existência dessa discordância, têrmos em que o 

debate terá que se balizar pelo exame da alegada, ofensa da letra daqueles 

preceitos legais. 

 

O pedido de recurso indicou apenas como vulnerados pelo venerando aresto os 

arts. 303 e seus parágrafos e 112 do Cód. de Proc. Civil. 

 

As razões ampliaram o temário do recurso e trazem, ainda, à baila, como 

também malferidos pelo respeitável aresto recorrido, os arts. 223, 63 e 64, 

também do Cód. de Proc. Civil. 

 

Não me parece que o exame da alegação justifique o cabimento do recurso 

extremo: não ocorreu, ao que tenho, a vulneração dos dispositivos citados. 

 

Trata o art. 303 da ação cominatória para prestação de fato ou abstenção de 

prescrevendo: 

 



"O autor, na petição inicial, pedirá a citação do réu para prestar o fato ou 

abster-se do ato, sob a pena contratual ou a pedida pelo autor, se nenhuma tiver 

sido convencionada". 

 

O preceito não sofreu qualquer lesão superficial ou profunda, em sua medula 

ou em seu córtice, pelo venerando acórdão recorrido, uma vez que a inicial se 

ajusta perfeitamente ao art. 303. Nem o contrário alega a recorrente. O que ela 

pretende é que, executado o fato, perdeu a lide sua razão de ser, devendo o 

processo ser arquivado sem outras conseqüências. 

 

Por fôrça do § 1° do citado art. 303, poderá o réu contestar dentro em 10 dias e, 

se o não fizer ou não cumprir a obrigação, é que se abre ensejo à sentença. 

 

Se, no caso, o réu não contestou e, ao revés, cumpriu a obrigação, não haveria - 

argumenta o recorrente - espaço para a sentença e qualquer condenação do réu. 

 

Êste; entretanto, não foi condenado à prestação, que já executara, premido da 

demanda e após a citação. 

 

O juiz, expressamente, em face de haver o réu efetuado a prestação do fato, 

objeto do litígio, considerou sem objeto a demanda. 

 

Mas, atendendo a que a essa demanda fôra o autor levado pela ré, condenou-a 

nas custas e, ainda, em honorários de advogado, por ocorrência de culpa 

contratual que teve por evidente. 

 

A condenação das custas não derivou da execução da prestação, mas de 

sòmente se verificar esta depois da intimação. E a condenação em honorários, 

por ocorrência da culpa contratual a que aludem sentença e acórdão. 

 

Tais circunstâncias põem de manifesto a inocorrência não só do art. 303 e seus 

parágrafos senão, ainda, igualmente, dos arts. 63 e 64 do Cód. de Processo 

Civil. 

 

Sua aplicação se liga aos efeitos da culpa, caracterizada que se achava a mora 

do recorrido, quando da instauração da cominatória. 

 



E como considera o venerando aresto, para a caracterização dessa mora, inútil 

fôra a notificação prévia, por se tratar de fato que, pelo regulamento mesmo da 

emprêsa, tem prazo certo de ser efetuado. 

 

É exato que, ao rematar a inicial, pediu o autor fôsse a ré intimada à prestação 

do fato no prazo legal, equívoco desinfluente, como consigna o venerando 

aresto de fls., em face das circunstâncias assinaladas. 

 

Quanto aos arts. 112 e 223, parágrafo único, determina o primeiro que o juiz 

dirigirá o processo a têrmos de lhe assegurar andamento rápido, sem prejuízo 

da defesa dos interessados, e veda o segundo possa o juiz sentenciar sem ouvir 

a parte, dentro em 48 horas, sôbre documento produzido depois da inicial ou da 

defesa. 

 

Não se provou, quanto ao primeiro, que o impulso dado ao juiz no processo lhe 

deu ritmo lento ou tolhesse a defesa. 

 

E, quanto ao segundo, não foi êle referido no pedido de recurso extraordinário, 

nem teve sua aplicação questionada no discurso da lide. 

 

De resto, não produziu o recorrente, depois da defesa, o documento que 

servisse ao MM. juiz de fundamento à sentença, cuja confirmação suscitou o 

presente recurso, de que, preliminarmente, não conheço. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso. 

Decisão unânime. 

 

Não tomou parte no julgamento, ausente que estêve ao relatório, o Sr. ministro 

ROCHA LAGOA. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, 

por se achar em gôzo de férias, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro 

AFRÂNIO COSTA. 

 

* 



 

ESCRITA COMERCIAL - PROVA EM FAVOR DO COMERCIANTE 

 

- Escrita comercial não faz prova, por si só, em favor de comerciante. 

 

Neffa & Cia. versus Carlos Coronel 

 

Rec. ext. n° 1.552 - Relator: MINISTRO MACEDO LUDOLF 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso extraordinário 

número 1.552, do Espírito Santo, entre partes, como recorrentes Neffa & Cia. e 

como recorrido Carlos Coronel: 

 

Acorda a 2ª Turma de juízes do Supremo Tribunal Federal, em votação 

unânime, não conhecer do mesmo recurso, diante das notas inseridas no 

processo. 

 

Supremo Tribunal Federal, 2 de dezembro de 1949. - Orozimbo Nonato, 

presidente; Edmundo de Macedo Ludolf, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Na capital do Espírito Santo, Neffa & 

Cia. propôs ação ordinária contra Carlos Coronel, a fim de cobrar-se de quantia 

expressa na inicial, acrescida de honorários de advogado, juros moratórios e 

custas. 

 

Ficou argüido tratar-se de venda de charque realizada, exigindo a firma 

vendedora seu pagamento, cuja importância teria sido pedida por um 

carroceiro, encarregado pelo comprador de fazer a respectiva entrega; é que, 

segundo ainda se postulou, tal circunstância não pode eximir o referido 

comprador de responsabilidade. 

 



Contestada a causa pela negativa da transação aludida, produziram-se provas e 

o Dr. juiz a quo, em sentença a fls. 66, julgou procedente o pedido, condenando 

o réu. 

 

Em apelação, essa sentença veio a ser reformada pelo ilustre Tribunal do 

Estado, por maioria de votos, conforme acórdão a fls. 97, mantido em grau de 

embargos infringentes, segundo se vê da decisão de fls. 114. 

 

O pronunciamento último da Justiça local acastelou-se no argumento de que as 

testemunhas ouvidas não demonstram a realidade da cogitada transação e que, 

por outro lado, a escrita comercial, por si só, não faz prova em favor do 

comerciante, ou seja, no caso, o vendedor da mercadoria. 

 

A firma vencida manifestou recurso extraordinário, com assento na 

Constituição, art. 101, III, letras a e d, pois que, no seu entender, o acórdão 

recorrido violou os arts. 20, parte final, 22, 23, 24 e 25, todos do Cód. 

Comercial, combinados com os arts. 13, 14 e 15 do mesmo Código, e ainda 

infringia seus arts. 121 e 122. Também teria o aresto decidido em contrário à 

jurisprudência decorrente de acórdãos de diversos Tribunais que versaram o 

assunto. 

 

As razões das partes figuram a fôlhas 124 e 130. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF (relator): O acórdão impugnado, 

perquirindo sôbre a transação mercantil - que, segundo o alegado, teria sido 

consumada entre as partes - pôs-se a examinar fatos e provas. E chegou à 

conclusão de que as testemunhas ouvidas não demonstraram, cabalmente, a 

existência daquela transação, na forma pretendida; ao revés, como ficou 

acrescentado, é de se depreender do depoimento principal tomado que o 

respectivo declarante, e não o réu, é quem havia comprado dos autores, ora 

recorrentes, a mercadoria questionada. 

 



O aresto, assim abordando o assunto soberanamente, conceituou, então, que a 

escrita comercial, por si só, nada comprova em favor do comerciante. 

 

Decidiu no caso com evidente acêrto, dês que se focaliza em ajuste dê natureza 

verbal, cuja inexistência, porém, se teve como positiva, através dos elementos 

probantes reunidos nos autos. 

 

Da escrituração dos autores, objeto de perícia, apenas consta ter sido extraída 

uma duplicata, referente à venda de que se cogita, duplicata essa que instruiu a 

inicial, embora sem o aceite do suposto comprador, dizendo este nada dever à 

pré-indicada firma. 

 

Eis aí um documento que não se formalizou nos têrmos de direito e que deve 

ceder ao que foi, na causa, produzido em contrário à sua legitimidade. 

 

Dêsse jeito, o desfecho da demanda nas condições expostas não acarretou 

qualquer ofensa aos dispositivos do Código Comercial invocados, pois que, em 

verdade, o registro contábil não há que prevalecer apenas, como é curial, pelo 

que êle encerra em si mesmo, senão quando acompanhado de comprovação 

bastante do fato aludido. 

 

É o único entendimento jurídico que se pode haurir dos preceitos legais 

apontados pelos recorrentes, resultando, portanto, que o apêlo não deve 

prosperar, quer pela letra a do inciso constitucional, quer pela letra d do 

mencionado inciso, dês que o acórdão recorrido limitou-se a encarar a 

materialidade da prova para decretar a improcedência da ação. 

 

Não se esposou nenhuma teia vulneradora daqueles preceitos, não havendo que 

falar, tampouco, em dissídio jurisprudencial, à vista da circunstância de ter o 

julgado decidido conforme a feição peculiar espécie. 

 

Pelo exposto, não conheço do recurso, preliminarmente. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso. 

Decisão unânime. 



 

Deixaram de comparecer, por motivo justificado, o Exmo. Sr. ministro 

LAFAYETTE DE ANDRADA, e, por se achar em gozo de licença, o Exmo. 

Sr. ministro GOULART DE OLIVEIRA, substituído pelo Exmo. Sr. ministro 

MACEDO LUDOLF. 

 

* 

 

BEM DE FAMÍLIA - DESQUITE 

 

- Bem de família não cessa pelo desquite, pois êle subsiste, apesar do 

falecimento dos cônjuges, enquanto menores os filhos do casal. 

 

Francisco Augusto Chaves Faria versus Maria do Carmo Chaves Faria 

 

Rec. ext. n° 8.830 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 8.830, do 

Distrito Federal, em que é recorrente Francisco Augusto Chaves Faria e 

recorrida Maria do Carmo Chaves Faria, decide o Supremo Tribunal Federal, 

em 1ª Turma, não conhecer do recurso, unânimemente, de acôrdo com as notas 

juntas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 27 de outubro de 1949. - Barros Barreto, 

presidente; Luís Gallotti, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: O acórdão de fls. 324 v. e segs., da lavra 

do então desembargador hoje nosso eminente colega ministro RIBEIRO DA 

COSTA, assim apreciou o litígio: 

 

"Ementa: Cancelamento de "bem de família", indeferimento. Natureza da 

instituição de homestead. A doutrina. O art. 72 do Cód. Civil e o dec.-lei 

número 3.200, arts. 19 a 23. Alcance irretroativo da lei, face às disposições da 



"Lei de Introdução ao Código Civil, a antiga e a vigente. O imóvel, gravado, de 

"bem de família" não pode ser sujeito a arrendamento. 

 

"Vistos e relatados êstes autos de apelação cível n° 3.611, entre partes, como 

primeira apelante D. Maria do Carmo Chaves Faria, segundo apelante Dr. 

Francisco Augusto Chaves Faria, e apelados os mesmos: 

 

Acordam em 4ª Câmara do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, pelos 

votos do relator e do revisor, desprezadas as argüições preliminares, conhecer 

dos recursos e dar provimento à primeira apelação, prejudicada a segunda, a 

fim de reformar, em parte, a sentença apelada, para indeferir tão-sòmente o 

cancelamento do bem de família. 

 

Custas ex lege. 

 

"I. O Cód. de Proc. Civil não determina em nenhum de seus dispositivos qual o 

recurso cabível da decisão proferida no processo de cancelamento de cláusula 

de bem de família. 

 

"A decisão, proferida na espécie, com caráter de sentença definitiva., 

indeferindo aquêle cancelamento, ordenou, contudo, o arrendamento do imóvel, 

onerado por aquela cláusula. 

 

"Dir-se-ia cabível, em tal caso, o curso de agravo de instrumento, assegurado 

pelo art. 842, n° XVII, do Cód. de Processo. Mas a sentença não ordenou pura e 

simplesmente o arrendamento e, sim, o admitiu como conseqüência da 

permanência do ônus de bem de família, que recai sôbre o imóvel, indeferido, 

como fôra, o pretendido cancelamento. 

 

"Não se trata de despacho interlocutório, porém, de sentença definitiva, 

proferida em processo que tomou o curso ordinário, admissível sendo, ex vi do 

artigo 820 do Cód. de Processo, o recurso de apelação, manifestado aliás por 

ambos os litigantes. 

 

"II. Sustentava o segundo apelante que se não deve tomar conhecimento da 

primeira apelação por ter sido a mesma mandada juntar aos autos mediante 

despacho proferido pelo juiz substituto do ilustre titular da 2ª Vara de Família. 



Não procede a argüição. Designado o juiz substituto para funcionar nestes 

autos, em razão disso êle prosseguiu em todos os trâmites até sentença final e, 

assim, podendo o mais, podia o menos, como seja ordenar a juntada das razões 

da 1ª apelação. 

 

"III. Mérito. A sentença da 1ª instância, não reconhecendo efeito retroativo ao 

dec.-lei n° 3.200, de 19 de abril de 1941, fêz aplicação ao caso sub judice do 

disposto no art. 6° da antiga Lei de Introdução ao Cód. Civil, que mantinha 

incólume o ato jurídico perfeito, tal seja a instituição do "bem de família", que 

recai sôbre o prédio da rua do Rosário n° 114, conquanto seu valor atual exceda 

de Cr$ 100.000,00. 

 

"Êsse ato jurídico é, assim, inatacável, porque ao tempo de sua constituição a 

lei não o subordinava a determinado valor estimativo. Essa exigência, 

superveniente àquele ato, veio a ser imposta, pelo art. 19 do dec.-lei n° 3.200 - 

lei de proteção à família, - que se não aplica retroativamente, face ao disposto 

na citada Lei de Introdução e, ainda, de acôrdo com o art. 6° da vigente Lei de 

Introdução ao Cód. Civil (dec.-lei n° 4.657, de 4-9-42), pela falta de disposição 

expressa regulando a matéria de retroatividade, no texto da aludida lei de 

proteção à família, no que respeita ao "bem de família". 

 

"Aliás, a redação do referido art. 19, com o emprêgo do verbo ser na terceira 

pessoa do futuro, está indicando, de modo frisante, a intenção do legislador no 

sentido de sua aplicação aos casos futuros, não, assim, àqueles já constituídos. 

 

"Pelos elementos colhidos no processo, desde logo surgiu à evidência o 

propósito, o visível empenho do requerente, arrastado a uma luta de família em 

que os reveses lhe têm sido patentes, considerado, como foi, pela justiça, 

cônjuge culpado, visando impedir a permanência de sua ex-mulher e da filha 

menor na casa da rua do Rosário n° 114, com o cancelamento da cláusula de 

"bem de família", mediante sub-rogação dêsse ônus em outro prédio de sua 

propriedade, notadamente o da rua Quinze n° 2, na ilha do Governador. 

 

"Ficou demonstrada, pràticamente, a impossibilidade dessa sub-rogação, face à 

sua inconveniência. Em condições de suportar o ônus, nenhum prédio indicou o 

requerente a não ser o da ilha do Governador. 

 



"Seja, pois, pela aplicação do art. 20 do dec.-lei n° 3.200, ou do art. 72 do Cód. 

Civil, uma vez que continuam a residir no prédio em questão a ex-mulher e a 

filha menor do requerente, não poderá ter o imóvel outro destino, de pé como 

se acha a falta do consentimento dos interessados, não subsistindo, sob outro 

aspecto, motivo relevante permanente comprovado, qual fôsse, como se 

pretende, e a sentença o reconhece, o caráter intensamente econômico da 

propriedade imobiliária. Exige-se essa razão no primitivo valor do imóvel, que 

orçava, em 1916, em Cr$ 45.000,00, sofrendo oferta atual, material ou 

imaginária, de compra por Cr$ 650.000,00 (fls. 54). Considera, ainda, o juiz 

que o prédio está em zona acentuadamente comercial, e aduz: "apesar de ter 

servido de residência à família, há anos, não foi construído com essa finalidade, 

sendo desconfortável (fls. 202 do apenso); não está em ótimo estado de 

conservação, como verifiquei pessoalmente, passando defronte dêle; o prédio ia 

ser arrendado ao tabelião Leal de Sousa por Cr$ 4.200,00 mensais, hoje 

nenhuma renda dá ao casal, servindo de obstáculo à sua economia". Sob 

consideração dessa ordem, impressionado pelo aspecto meramente econômico 

que à primeira vista põe em destaque a procedência do pedido de 

cancelamento, embora conservando sôbre o imóvel a cláusula de "bem de 

família", o digno juiz admitiu solução em contraste à finalidade e natureza 

jurídica da própria instituição, demitindo da residência a família do instituidor e 

colocando o prédio sob o regime de locação, para emprêgo de sua renda no 

aluguel, pela ex-mulher do 2° apelante, de outro imóvel a fim de nêle 

estabelecer domicílio com sua filha menor. 

 

"Com efeito, a lei não tolera nem admite tal solução, porquanto instituído o 

homestead não lhe pode o juiz dar outra destinação, a seu inteiro arbítrio, 

frustrando o seu objeto, que, segundo MARQUES DOS REIS (ANTÔNIO), 

tem êsse feitio: "O que visa acima de tudo o "bem de família" é proteger o 

domicílio da família". "É essencial", diz êle, "à natureza do instituto que o 

"bem de família" seja rural, efetivamente ocupado como habitação da família 

do instituidor". Acentua que a feição dominante nas legislações de origem é 

esta: 

 

"Um homestead quer dizer um lugar de residência e implica posse e ocupação 

como tal". Mais, ainda: "...mesmo na ausência de uma lei determinando que um 

homestead deve ser ocupado como tal, a ocupação e o uso para o fim de 



residência são essenciais ao seu estabelecimento" ("Manual do Código Civil 

Brasileiro", vol. II, pág. 219). 

 

"Não é apenas o ato de sua instituição que lhe fixa êsse caráter, mas o seu uso 

como tal, pois não basta apenas a intenção dependente do exercício prático do 

destino dado ao bem, se não se perde de vista que "o fim da lei, exigindo essa 

prova pública, é impedir o uso dêsse direito como escudo em favor da fraude" 

(WORDS & TRASES, verb. Homestead - annotations Intent. as Governing). 

 

"Ensina-nos o insigne CLÓVIS: "A família deve fixar residência no prédio. 

Esta condição se infere das palavras dos arts. 70 e 72. O fim da lei é, 

conseqüentemente, assegurar à família um abrigo de onde não a possa expulsar 

o credor exeqüente". 

 

"A isenção não tem duração indefinida. Cessa com a morte de ambos os 

cônjuges, mas, apesar do falecimento dos cônjuges, continuará enquanto os 

filhos do casal não atingirem a maioridade. Tendo por fim garantir um lar à 

família, perdura enquanto esta se não dissolve" ("Código Civil Comentado", 

vol. 1°, pág. 326). 

 

"MANUEL INÁCIO CARVALHO DE MENDONÇA, emérito civilista, 

professor ilustre, peregrina inteligência, no estudo notável sôbre o homestead, 

inserto na Rev. de Direito", vol. 36, pág. 213, dá-nos a definição de RUFUS 

WAPLES, que estima o melhor autor na matéria concernente ao instituto 

("Homestead", RUFUS WAPLES):... "a residência da família, possuída, 

ocupada, consagrada, limitada, isenta de penhora e restringida em sua 

inalienabilidade, conforme as prescrições dos estatutos". 

 

"Assegurada à família a estabilidade do lar, a côbro de inseguranças, pela 

inabienabilidade e impenhorabilidade do imóvel, a morte do chefe de família 

não altera a isenção do homestead; à viúva, morto o marido, mesmo sem filhos, 

cabem as vantagens que aquêle criou para ela" (BUREAU, "Le homestead, ou 

l'indissolubilité de la petit propriété poncière", Paris, 1895, págs. 87-88). 

 

"Êsse autor sustenta que a jurisprudência tem entendido com muito critério que 

esta qualidade - de chefe de família - era requerida no proprietário (instituidor) 

e isto exatamente com o fim de garantir sua mulher e filhos. Do mesmo modo, 



subsiste a garantia se, no caso de desquite judicial, reconhecido cônjuge 

culpado o marido, a mulher permanece no bem de família, máxime tendo a seu 

cargo a posse e guarda de filha, menor impúbere. 

 

"Segundo a disposição expressa do artigo 72 do Cód. Civil, não derrogada 

pelos arts. 19 a 23 do dec.- lei n° 3.200, outro destino não poderá ter o prédio 

senão o de servir exclusivamente para domicílio da família. 

 

"Destarte, a solução encontrada pela sentença recorrida, sujeitando o imóvel em 

questão a arrendamento, torna-se insustentável, em que pêse às razões expostas, 

que não constituem, assim, motivo relevante plenamente comprovado, previsto 

pelo art. 21 do citado dec.-lei n° 3.200, para eliminação da cláusula de "bem de 

família". 

 

"Note-se, à margem dessas considerações: o segundo apelante teria 

oportunidade de solucionar o problema econômico, só agora aventado, dada a 

valorização excepcional da propriedade imobiliária, desde que oferecesse à 

sub-rogação imóvel em condições de suportar o ônus, sem prejuízos ou 

percalços para a sua família, garantindo-se-lhe o asilo, o domicílio e o teto. Só 

assim poderia, cancelada a cláusula que recai sôbre o imóvel á rua do Rosário 

n° 114, dá-lo em arrendamento ou aliená-lo. 

 

"A coexistência, porém, do ônus com o regime do arrendamento, ordenado pela 

sentença, é que se não admite, em face da lei, consoante se viu do exposto. 

 

"É, assim, de indeferir o pretendido cancelamento, para que a família continue 

a ter o seu domicílio no imóvel gravado. Como "bem de família" e não sujeito, 

portanto, ao arrendamento, como fôra determinado pela sentença apelada. 

 

"Distrito Federal. 28 de julho de 1944. - Edmundo de Oliveira Figueiredo, 

presidente; A. M. Ribeiro da Costa, relator". 

 

Dêsse acórdão recorreu o marido invocando a alínea a do art. 101, n° III, da 

Constituição e pretendendo violados os arts. 70-72, 315, III, 322 e 262, III, e 

268 do Cód. Civil, bem como o art. 21 do dec.-lei n° 3.200, de 15-4-41, por 

considerar a decretação de desquite motivo relevante para o cancelamento da 

cláusula de bem de família (fls. 332). 



 

As duas partes arrazoaram (fls. 335 e 340). 

 

O eminente procurador geral TEMÍSTOCLES CAVALCANTI opinou pelo não 

cabimento do recurso, porque o acórdão recorrido nada mais fêz do que dar à 

lei a sua devida aplicação (fls. 362). 

 

Faz longa explanação doutrinária para mostrar que a constituição do bem de 

família entre nós obedeceu a um critério peculiar, sem a amplitude que lhe 

atribuiu a legislação de outros países. 

 

É o relatório. 

 

VOTO PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (relator): Do acórdão recorrido se vê que 

não contrariou a letra da lei. 

 

Para assistir razão ao recorrente, quando lhe imputa êsse defeito, fôra 

necessário que algum dos textos invocados dissesse que o desquite importa a 

cassação do bem de família. 

 

Ora, isso a lei não diz, nem decorre de qualquer dos seus preceitos. 

 

Antes, o que dêles decorre é precisamente o contrário: tanto a subsistência do 

casamento não condiciona a do bem de família, que êste continua, apesar do 

falecimento dos cônjuges, enquanto os filhos do casal não atingirem a 

maioridade (Código Civil, art. 70, parág. Único; CLÓVIS, "Coment.", 2ª ed., 

vol. 1, pág. 300, n° 9). E ESPÍNOLA, contra a opinião de CLÓVIS e de 

ODILON SANTOS, chega a sustentar que até as pessoas solteiras podem 

instituir o bem de família em favor de filhos ilegítimos reconhecidos, 

argumentando com o espírito do Código (v. "Anotações", 1ª ed., pág. 18, nota 

n). 

 

Além de CARVALHO SANTOS, citado pela recorrida, FERREIRA COELHO 

é explícito no admitir a existência do bem de família durante o desquite, 



ponderando que êste não altera as relações entre pais e filhos ("Código Civil", 

vol. 6°, págs. 505 a 507, ns. 270 e 271). 

 

Como dizer, diante do exposto, que a justiça local contrariou a letra da lei, com 

admitir a subsistência do bem de família, apesar de desquite? 

 

Evidenciado que o acórdão recorrido não ofendeu a lei, antes bem a aplicou, 

deixo de conhecer do recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: deixou-se de conhecer do recurso, 

por unanimidade de votos. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro BARROS BARRETO. Impedido 

o Exmo. Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA. Deixou de comparecer, por se 

achar em gozo de licença, o Exmo. Sr. ministro JOSÉ LINHARES, substituído 

pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS. 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INCÊNDIO - LOCATÁRIO 

 

- Responde o locatário pelo incêndio do prédio se não prova caso fortuito 

ou fôrça maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em 

outro prédio. 

 

Cia. Vale do Rio Doce S. A. versus Maria Casemira de Andrade Gomes 

 

Rec. ext. n° 13.237 - Relator: MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES 

 

ACÓRDÃO 

 

Relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 13.237, vindos 

do Estado de Minas Gerais, entre partes Cia. Vale do Rio Doce S. A., 

recorrente, e Maria Casemira de Andrade Gomes, recorrida, acordam, por 



unanimidade de votos, em sessão de 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 

não conhecer do recurso, pelos motivos que constam das notas taquigráficas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 27 de agôsto de 1951. - Luís Gallotti, presidente; 

Mário Guimarães, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Contra o acórdão de fls. 223, que, 

confirmando por unanimidade de votos a sentença de 1ª instância, condenou a 

ré - Cia. Vale do Rio Doce S. A. - a pagar aos autores - D. Maria Casemira de 

Andrade Gomes e outros - indenização pelos danos decorrentes do incêndio 

ocorrido em prédio de que era locatária a ré, manifestou esta recurso 

extraordinário, com base nas letras a e d do art. 101, número III, da 

Constituição federal, por entender que o venerando julgado decidira contra os 

arts. 159, 1.058, parágrafo único, 1.208 e 1.059 do Cód. Civil, e 59, alínea c, e 

60 do Cód. de Processo, estando ainda o referido acórdão em divergência de 

interpretação com o do Supremo Tribunal Federal, inserto em "REVISTA 

FORENSE", vol. CIII, pág. 269, e com o que vem no "Diário da Justiça" de 13 

de janeiro de 1944, pág. 205. 

 

Os autores, argumenta o recorrente, pediram de indenização Cr$ 150.000,00 

pelo prédio sinistrado e a sentença e o acórdão mandaram pagar o que for 

apurado em execução. Condenaram, todavia, em desacôrdo com a lei, a ré nas 

custas integrais. 

 

Nega a ré tenha havido culpa de sua parte, pois mantinha severa vigilância do 

prédio. Pondera que as pessoas jurídicas são responsáveis pelos atos de seus 

prepostos quando o dano se relacione com a função que êsses auxiliares ou 

prepostos exerçam. O texto do art. 1.208, continua, ao contrário do que sustenta 

o acórdão, não derroga o art. 159 do mesmo Código. 

 

A prova da culpa deveria ter sido feita pelo proprietário, que não a fêz, e cita 

CARVALHO MENDONÇA, "Contratos no Direito Civil Brasileiro", vol. II, 

pág. 44. 

 



O recurso foi recebido e contestado. O Dr. procurador geral da República 

opinou pela confirmação do pronunciamento local. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES (relator): Sentença e acórdão, 

nestes autos, são de impecável juridicidade. Trata-se de pedido de indenização 

movido pelos proprietários de um prédio, que negou fogo, contra a inquilina. A 

decisão julgou procedente a demanda, porque o locatário não provou a 

ocorrência de alguma das causas que, nos têrmos do art. 1.208 do Cód. Civil, 

elidem o pedido. Dúvida não há que êsse ônus lhe cabia. Dispõe o art. 1.208: 

 

"Responderá o locatário pelo incêndio do prédio, se não provar caso fortuito ou 

fôrça maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro 

prédio (vêde artigos 1.058, parág. único, e 1.190)". 

 

O recorrente apega-se a CARVALHO DE MENDONÇA para sustentar que era 

essa obrigação do proprietário, CARVALHO DE MENDONÇA faz, de fato, 

uma exposição interessante dos dois sistemas que existem na matéria. Por um, 

explica ele, considera-se o incêndio caso fortuito até que o locador prove a 

culpa do locatário. O outro obriga sempre o locatário a responder pelo incêndio, 

salvo provando caso fortuito ou fôrça maior, vício de construção ou 

comunicação da casa vizinha. E êle se declara pelo primeiro sistema, que 

resulta "mais conforme ao nosso Direito e também o mais humano, o mais 

acorde com as leis naturais" (v. "Contratos", vol. 2°, n° 179). 

 

MANUEL INÁCIO CARVALHO DE MENDONÇA escreveu, porém, em 

1911, antes do Cód. Civil, que o sistema oposto acompanha, neste particular, o 

Código Civil francês, art. 1.733, e italiano, 1.559, e outros. 

 

Diversas razões têm sido dadas para cometer a incumbência da prova ao 

inquilino, não ao proprietário. Para alguns, há nisso uma presunção de culpa. 

 

COLIN o explica: "Ici intervient une présomption de faut qui trouve son 

fondemert historique dans un texte romain (3, § 1, D. de afficio praef. virgil, I, 



15). Indendia plerumque fiunt culpa inhabitantium. Cette présomption que les 

incendies ont lieu le plus souvent par la faute des occupants, n'avait d'ailleurs 

été émise par les Romains qu'à propos des règles de la police urbaine" ("Cours 

de Droit Civil Français", vol. II, pág. 545). 

 

E BAUDRY acrescenta: "On peut ajouter pour justifier cette disposition, que si 

la loi avait décidé le contraire, et imposé au bailleur la preuve de la faute du 

preneur, elle se serait heurtée à d'insurmontables difficultés de fait. Il est en 

effet plus difficile pour le bailleur, qui n'est pas en possession de l'immeuble et 

ignore dans quelles circonstances l'incendie a eu lieu de prouver la faute du 

preneur, qu'il n'est difficile au preneur de prouver dans le cas fortuit" ("Du 

Contrat de Louage", vol. 1°, n° 972). 

 

A razão melhor, porém, é que, neste ônus, se contém uma aplicação dos 

princípios que regera as locações. Finda a locação, é o locatário obrigado a 

entregar a coisa no estado em que a recebeu. Se foi destruída, só se exime 

provando caso fortuito ou algum dos outros motivos elidentes. É a explicação 

que ABELLO nos dá: "La responsabilità per incendio ha origine e natura 

contrattuale; non è che una consequenza dell'obbligazione di restituire, o 

perciò di custodire, incombenta al conduttore, il quale, come tutti i debitore di 

cosa certa, deve fornire la prova della causa estranea, a lui non imputabile, 

donde l'inadempiemento è derivato. Egli è tenuto a provare di non aver potuto 

effettuare la consegna in restituzione per fatto a lui estraneo di cui non deve 

dispondere, ed in tale onere di prova liberatoria non v'ha che l'applicazione 

della norma di diritto comune che impone a chi allega il caso fortuito l'onere di 

provarlo" ("Locazione", II, número 143). 

 

Discute-se, no entanto, no Direito francês - e essa controvérsia é estendida por 

CLÓVIS BEVILÁQUA ao Direito brasileiro - se a obrigação imposta ao 

locatário, contida no art. 1.773 do Direito gaulês e 1.208 do nosso, constitui 

uma derrogação do Direito comum, ou mera aplicação das regras que regem o 

contrato de locação. Se é uma exceção ao Direito comum, argumenta-se se o 

réu é obrigado a provar a existência de uma dessas causas. Elas são restritas. 

Ainda que o réu demonstre ter procedida com o máximo de diligência, com 

requisitos de cautelas, será condenado se não conseguir enquadrar a origem do 

incêndio num dos três pressupostos da lei. Se, ao contrário, trata-se de um 

preceito de direito comum, provado que fique ter sido o réu cauteloso, estará 



isento de qualquer responsabilidade. O Direito italiano afastou essa dificuldade 

com o admitir, no artigo 1.589, além das causas mencionadas no Código 

napoleônico, que o réu prove ter o incêndio ocorrido "non ostante la diligenza 

solita ad usarsi da ogni accurata padre di famiglia". 

 

O nosso Direito, porém, como vimos, ateve-se ao modêlo francês. No caso, 

procura a ré, dessa controvérsia, tirar argumento em seu favor. Afirma que o 

acórdão e a sentença, adotando a regra de que há, no artigo, uma derrogação ao 

Direito comum, entraram em divergência com um acórdão dêste Tribunal, 

relatado pelo Sr. ministro OROZIMBO NONATO, em que a interpretação 

oposta foi aceita. 

 

Mas não teia razão, porque: 

 

1°) a justiça de 1ª instância, a que compete decidir soberanamente das questões 

de fato, deu como não provada a isenção de culpa por parte da ré. E, ex 

abundantia, os autores insistem em que se a ré tinha guarda no edifício, êsse 

guarda se afastava durante a noite, o que motivou a rápida propagação do 

incêndio. Ainda que presente o guarda, decidiu a jurisprudência francesa: "le 

fait que le propriétaire s'est réservé de faire surveiller les lieux par un 

guardien da son choix, fut-il démontré que l'incendie est survenu la nuit, au 

moment ou l'inmeuble restait sous la seule surveillance de se préposé du 

bailleur, ne serait pas une cause de justification pour le preneur" (Civ., 26 mai 

1884, D. P. 85, 1.209, S. 86, 1.340)" (COLIN, ob. cit., vol. 2°, página 546); 

 

2°) essa controvérsia da interpretação não tem a importância que se lhe dá. 

HUC sustenta muito bem que é impossível encontrar, fora dos casos 

enumerados, uma situação que exclua, completamente, a responsabilidade do 

locatário ("Commentaires théoriques et pratiques", vol. VII, n° 315); 

 

3°) porque as duas interpretações não são de todo irreconciliáveis. Aplicam-se 

as normas do Direito comum sôbre locações para explicar o motivo da 

responsabilidade do locatário, que o constrange a entregar a coisa recebida ou 

negar os danos. A limitação da prova é que constitui a exceção. Se não 

houvesse exceção de espécie alguma, o art. 1.733, da Cód. francês, e o art. 

1.208 do nosso seriam desnecessários. Bastaria, no nosso Direito, a disposição 

de caráter geral do art. 1.192, n° IV, do Cód. Civil, segundo a qual, finda a 



locação, é obrigado o locatário a entregar a coisa no estado em que a recebeu. 

A lei, porém, dada a gravidade da ocorrência que um incêndio representa, 

julgou necessário tornar patente a responsabilidade do locatário, fixando os 

casos restritos da sua exclusão. Não tem, pois, razão a ré. Quanto à alegação de 

custas, a serem pagas pela ré, sôbre a totalidade, se tal condenação estivesse 

nos autos, teria a ré tôda razão. Se o autor pede quantia certa, e a sentença 

manda pagar apenas o que fôr apurado, devem as custas ser rateadas em 

proporção do vencido. 

 

Mas a sentença usou da fórmula "custas na forma da lei". Não condenou, 

portanto, a ré nas custas integrais. Na execução é que, naturalmente, se irá fixar 

esse quantum. 

 

A ré está reclamando prematuramente. Pelas razões expostas, não conheço do 

recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, 

unânimemente. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA, por se 

achar em gôzo de férias, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER 

DE VASCONCELOS. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro LUÍS GALLOTTI, por ter-se 

ausentado, com motivo justificado, o Exmo. Sr. ministro BARROS 

BARRETO. 

 

* 

 

BANCO - INSOLVÊNCIA - INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 

- Os decs.-leis ns. 9.228, de 3 de maio de 1946, e 9.346, de 10 de junho de 

1946, criaram regime singular para os estabelecimentos bancários 

insolventes, do qual é a Lei de Falências norma subsidiária. 

 



- Assim, estando o banco sob o regime de liquidação decretada pela 

Superintendência, da Moeda e do Crédito, não mais é lícito aos acionistas 

intervir na administração do banco, muito menos confessar-lhe a falência, 

que só pode ser decretada mediante provocação do liquidante, a isso 

autorizado pela Superintendência. 

 

Recorrente: Liquidante do Banco Metropolitano do Brasil S. A. 

 

Rec. ext. n° 15.173 - Relator: MINISTRO AFRÂNIO COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, etc.: 

 

Acordam os juízes da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade 

de votos, dar provimento ao recurso, conforme o relatório e notas taquigráficas. 

 

Custas pela recorrida. 

 

Supremo Tribunal Federal, 13 de abril de 1951. - Orozimbo Nonato, presidente; 

Afrânio Antônio da Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA: Em 19 de julho de 1947, em uma 

assembléia geral extraordinária do Banco Metropolitano do Brasil S. A., "foi 

lembrado por J. Pesserchio o fato de estar havendo acentuada baixa de encaixe 

nos bancos da praça e que, em face desta situação, pedia à assembléia que 

outorgasse à diretoria poderes especiais e amplos, inclusive ad juditia, para 

qualquer medida de caráter judicial ou extrajudicial que porventura se tornasse 

indispensável para salvaguardar o interêsse dos acionistas e depositantes" (fls. 

17 v.). 

 

No dia 4 de agôsto seguinte, foram protestados contra o Banco dois cheques 

por falta de pagamento (fls. 18); a 6 de agôsto o diretor-presidente do Banco – 

E. Eça Negreiros - requereu à Superintendência da Moda e do Crédito a 

intervenção para o fim de liquidação ante a iminência da decretação da falência 



do Banco (fls. 14); nesse mesmo dia, o diretor executivo da Superintendência, 

devidamente autorizado pelo Conselho, em conformidade com os decs.-leis. ns. 

9.228, 9.328 e 9.346, todos de 1946, determinou a liquidação do Banco, 

designando preposto da Superintendência José Martins (fls. 10); no dia 21 de 

agôsto, pelo ministro da Fazenda, foi nomeado Euclides Parentes de Miranda 

liquidante do Banco; no dia 19 de dezembro de 1947, reuniram-se os acionistas 

em assembléia geral extraordinária, convocada pelo presidente Eça Negreiros, e 

resolveram confessar a falência (fls. 47). Realizado o intento, assim opinou o 

Dr. curador das Massas: 

 

"Preliminarmente, não vejo motivo para invalidar o ato do diretor-presidente 

pedindo a liquidação da sociedade. Pelo art. 10 dos estatutos, compete a ele 

representação em "todos os atos oficiais, em juízo ou fora dêle". Aliás, tomou 

uma iniciativa que se impunha por uma situação de fato - a insolvabilidade - 

que os próprios signatários da petição reconhecem com a sua exposição e 

pedido. Quanto ao mérito, não compreendo como possa a Justiça avocar um 

processo que uma lei, por questão de ordem pública, tirou da sua alçada de 

modo expresso e peremptório, passando a outra autoridade, a outro poder. 

Aceito como foi o pedido de liquidação extrajudicial pela Superintendência da 

Moeda e do Crédito, só essa Superintendência e o ministro do Estado dos 

Negócios da Fazenda poderiam determinar outra solução (art. 13 do decreto-lei 

n° 9.346, de 10 de junho de 1946). Ainda, em face do § 2° do mesmo art. 10, 

verificada a insolvabilidade pelo balanço, só o liquidante, por autorização, 

poderia requerer a falência. Por êsse dispositivo, fica afastada a possibilidade 

de qualquer outra pessoa ou interessado requerer a falência. 

 

É o que me parece, S. M. J. 

 

"Em 8 de março de 1948. - Fernando de Carvalho, 4° curador". 

 

Decretou o juiz a falência, por entender que o requerimento para liquidação 

fôra irregular na forma, porque devera ter sido formulado pelos administradores 

com representação legal, estatutária e contratual e não apenas pelo presidente, 

sem autorização da assembléia e cooperação dos demais diretores; e depois de 

enumerar textos dos citados decretos-leis, mais dispositivos da Lei de 

Sociedade por Ações e Lei de Falências, concluiu declarando aberta a falência 



(fls. 21 e 22 verso). Agravou o liquidante, e a fls. 75 o Dr. procurador geral do 

Distrito emitiu o seguinte parecer: 

 

"Parece-me que uma vez requerida, e deferida, a liquidação extrajudicial de 

banco ou de casa bancária, perdem os seus acionistas o direito de confessar a 

falência do estabelecimento, embora autorizados a fazê-lo por assembléia geral 

extraordinária. 

 

"É que o dec.-lei n° 9.346, de 10 de junho de 1946 (regulamento), transferiu 

êsse direito à Superintendência da Moeda e do Crédito; esta é que deverá 

autorizar o liquidante no estabelecimento a requerer a falência do mesmo, 

desde que se apure que seu ativo é insuficiente para a satisfação dos 

depositantes. 

 

"A liquidação extrajudicial cessa com a decretação da falência, mas o 

competente para requerê-la, durante o processo da liquidação, é a Diretoria da 

Moeda e do Crédito, por intermédio do liquidante do banco ou da casa 

bancária. 

 

"Improcedem, portanto, a meu ver, os fundamentos da sentença agravada, que 

decretou a falência do Banco Metropolitano do Brasil S. A., no curso da 

aludida liquidação extrajudicial, a requerimento de seus acionistas. Êstes 

fundamentos são os seguintes: 

 

"a) nulidade do requerimento de liquidação extrajudicial, por ter sido assinado, 

apenas, pelo diretor-presidente do Banco Metropolitano do Brasil S. A., em vez 

de pela sua diretoria; 

 

"b) vigência, para o caso dos autos, do disposto nas letras a, b, c e d do art. 137 

da Lei de Sociedade por Ações, ex vi do estatuído no art. 1°, parágrafo único, 

do dec.-lei n° 9.346, de 10 de junho de 1946; 

 

"c) possibilidade de interrupção da liquidação extrajudicial a requerimento dos 

diretores, administradores do Banco, "bem como de quaisquer outros 

interessados", formulado à Superintendência da Moeda e do Crédito. 

 



"O primeiro fundamento recebeu antecipada impugnação por parte da 

Superintendência. Ao tempo do pedido de liquidação, a diretoria do Banco 

estava reduzida a um só diretor; os outros haviam renunciado; assim, o 

requerimento de liquidação só poderia conter assinatura do diretor que 

permaneceu no seu pôsto. 

 

"Com relação à não incidência do dec.-lei n° 9.346 sôbre as letras a, b, c e d do 

citado art. 137 da Lei de Sociedade por Ações, há a salientar que dito artigo 

cuida da liquidação da sociedade ou companhia nos casos comuns e 

estatutários, mas não dos casos de liquidação judicial, entre os quais se inclui o 

da falência previsto na letra c do artigo 138, que tem seus efeitos ordinários 

suspensos pelo citado decreto-lei número 9.346. Quanto à faculdade concedida 

aos diretores e administradores do Banco, ou a quaisquer interessados, - pelo 

parág. único do art. 8° do dec.-lei n° 9.346, de fazerem cessar a liquidação 

extrajudicial", é óbvio que essa manifestação de vontade só poderá efetuar-se 

"na forma do parág. único do art. 70 do dec.-lei n° 8.495, de 22 de dezembro de 

1945", ou seja, "mediante a apresentação de garantias que permitam, a juízo da 

Superintendência, o prosseguimento das atividades normais do 

estabelecimento". 

 

"Ora, os acionistas do Banco Metropolitano do Brasil S. A. nenhuma garantia 

ofereceram, nem sequer se propuseram a prosseguir nas atividades normais do 

Banco. O que êles requereram foi a falência do estabelecimento, que se 

encontra em liquidação extrajudicial. 

 

"O caso não comporta, portanto, a interrupção da aludida liquidação, prevista 

no parág. único do art. 8° do dec-lei n° 9.346. 

 

"Opino, assim, pelo provimento do agravo. 

 

"Distrito Federal, 30 de setembro de 1948. - Alfredo Loureiro Bernardes, 1° 

subprocurador". 

 

O acórdão de fls. 83-85 assim concluiu: 

 



"Quanto ao mérito: a sentença recorrida, que é da lavra do Sr. juiz Dr. RIZZIO 

AFONSO BARANDIER, sentença longa e fundamentada, honra aquêle digno 

magistrado, estando a decisão certíssima. 

 

Na verdade: 

 

O Banco Metropolitano do Brasil S. A. incidiu de modo flagrante na 

impontualidade, o que caracteriza a falência de uma sociedade comercial, por 

isso mesmo os acionistas da sociedade, de acôrdo com a lei, deliberaram a 

confissão da falência do Banco ao juiz competente. 

 

"A circunstância de a sociedade encontrar-se sob o regime de liquidação 

extrajudicial de modo nenhum impediria a apreciação pelo juiz da confissão da 

falência, não só porque a Lei de Falências, dec.-lei n° 7.661, de 1945, é de 

ordem pública, como também seria desrespeitar o postulado do art. 141, § 4°, 

da Constituição federal". 

 

Manifestou o liquidante do Banco recurso extraordinário pelas letras a e d do 

art. 101, n° III, da Constituição, dando por vulnerado todo o sistema de 

liquidação extrajudicial de bancos criado pelos decs.-leis n°s. 9.228 e 9.346, de 

1946, e o art. 141 da Constituição, pondo-se em divergência com o Tribunal de 

São Paulo, segundo acórdão inserto na "Rev. dos Tribunais", vol. 101, pág. 

505. 

 

E assim argumenta (lê fls. 87). Admitido e contra-arrazoado, nesta instância o 

Dr. procurador geral opinou pela procedência do recurso (lê fls. 136). 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA (relator): Conheço do recurso para dar-

lhe provimento. 

 

Os decs. ns. 9.228, de 3 de maio de 1946, e 9.346, de 10 de junho de 1946, 

isolaram os estabelecimentos bancários insolventes, criando para êles um 

regime singular. 

 



A Lei de Falências é subsidiária na aplicação do sistema excepcional (art. 5° do 

dec.-lei n° 9.228, de 1946), quer dizer, é relegada a segundo plano, somente 

invocada quando as leis básicas do sistema não oferecerem elementos para 

solução do caso ocorrente. 

 

Firmado o princípio, é desnecessária maior investigação sôbre a preeminência a 

ser reconhecida à Lei de Falências no quadro geral da legislação. Trata-se das 

leis especiais que abriram exceção à regra geral para os estabelecimentos 

bancários insolventes, ditando regras sòmente a êles pertinentes quando em 

determinada situação. Em conseqüência, estando o Banco sob regime de 

liquidação decretada pela Superintendência da Moeda e do Crédito, não era 

mais lícito aos acionistas intervir na administração do Banco, muito menos 

confessar-lhe a falência, estando o liquidante nomeado investido regularmente 

nas funções (capítulos 2, 3 e 4 do dec.-lei n° 9.346, de 1946). O que a lei 

concede aos credores é a nomeação de representantes para acompanhar a 

liquidação (art. 23). Para fazer cessar os efeitos da liquidação, a providência 

está no art. 8°, parág. único. 

 

A falência poderá ser decretada, mas nos têrmos do art. 13, como providência 

proposta pelo liquidante, ante, a insuficiência do ativo para satisfazer os 

depósitos (§ 1°); de qualquer modo, somente é providência a ser autorizada 

pela Superintendência (art. 13, § 2°). 

 

Encontra-se aí atendido o art. 141, § 4°, da Constituição, pois, sòmente em caso 

de insolvência indiscutível, patenteada não por interêsses em choque, mas por 

uma investigação imparcial da autoridade pública, será o Poder Judiciário 

convocado a apreciar a real lesão praticada ao direito individual. 

 

Por tais fundamentos, dou provimento para mandar trancar a falência e 

restabelecer o regime de liquidação, sob a direção da Superintendência da 

Moeda e do Crédito, que tomará diretamente ou por intermédio do liquidante as 

medidas necessárias. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceram do recurso e deram-

lhe provimento, sem divergência de votos. 



 

Deixaram de comparecer os Exmos. Srs.ministros EDGAR COSTA e ROCHA 

LAGOA, por motivo justificado, e o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN 

GUIMARÃES, que se acha afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, 

sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO 

- RENÚNCIA - USUCAPIÃO 

 

- A confirmação da sentença por seus fundamentos, longamente 

desenvolvidos, e a própria incorporação, à decisão, do arrazoado de uma 

das partes, desautorizam a argüição de ausência de fundamentação. 

 

- Não se confundem a interrupção, e a renúncia da prescrição. Esta 

pressupõe a consumação da prescrição, aquela tem em vista a prescrição 

em curso. 

 

- Pode o usucapião ser oposto como defesa, provados os seus extremos. 

 

Joana de Jesus versus Bárbara Alves da Conceição 

 

Rec. ext. n° 18.241 - Relator: MINISTRO OROZIMBO NONATO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 18.241, 

de Minas Gerais, agravante Joana de Jesus (inventariante do espólio de seu 

marido), recorrida Bárbara Alves da Conceição: 

 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, integrando neste o relatório 

retro e na conformidade das notas taquigráficas precedentes, não conhecer do 

recurso. 

 

Custas na forma da lei. 

 



Supremo Tribunal Federal, 23 de outubro de 1951. - Orozimbo Nonato, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO: O Dr. JOÃO MARTINS DE 

OLIVEIRA, MM. juiz de direito de Ponte Nova, Minas Gerais, proferiu a 

sentença de fls. 37, verbis: 

 

Vistos, etc.: 

 

Joana de Jesus e outros propuseram esta ação de divisão do imóvel Fazenda do 

Rio do Peixe, ou Cabeceira do Rio do Peixe, ou Alvarengas, ou Benfica, 

situado no Município e comarca de Alvinópolis, fazendo citar os demais 

condôminos, entre os quais D. Bárbara Alves da Conceição e seus filhos. 

 

Os autores mencionam como origem da comunhão o fato de serem os atuais 

proprietários sucessores, por herança e por compras diversas, dos irmãos 

Francisco Alves Pinto, Ana Maria de Oliveira, Catarina Domingos, Antônio 

Alves Pinto e José Alves Pinto, primitivos donos daquelas terras, recebidas em 

sesmaria, e falecidos respectivamente em 1820, 1834, 1835 e 1839. 

 

A inicial indica 82 condôminos atuais, conhecidos, a saber: Antônio Lagais; 

Antônio Acácio; Pedro Gomes; Alice Caetano Dias, viúva de Antônio Caetano 

Dias, e seus filhos Vicente Dias, Antônio Dias, Cornélio Dias e Ana Dias; José 

de Abreu Lima; Manuel dos Santos; Antônio Alves; Salvador Romualdo; 

Nicolau Timóteo; Leonídio Alves; José Alves, vulgo "Nico do Nhozinho"; 

Francisca Dias, viúva de Antônio Alves, e seus filhos Antônio Alves, 

Raimunda Alves e Maria Alves; José Leandro Cândido Dias; Antônio Estêves; 

Bárbara Alves da Conceição, viúva de José Alves Sobrinho; João Nepomuceno 

Cota e sua mulher Claudina Alves de Oliveira; José Alves; Francisco Rôla e 

sua mulher Maria Alves de Oliveira; Antônio Alves Sobrinho; Pedro Coelho 

Linhares e sua mulher Nair Alves de Oliveira; Alvim José de Carvalho e sua 

mulher Alice Alves de Oliveira; João Alves de Oliveira e sua mulher Antônia 

Pena; Itamar Alves de Oliveira; José de Paula, viúvo de Maria Andreza, e seus 

filhos menores púberes José Maria e Maria Filomena dos Passos, e os 

impúberes Geraldo Marciliano e Adil Marcelino; Luís Rosa e sua mulher 



Raquel Máxima; Laudelina de Jesus e seus filhos Purcelina de Jesus e 

Teresinha de Jesus; Maria da Conceição e seus filhos Ana, Geraldo e seu 

marido José Teodoro Gomes; Maria Vitalina e seu marido José Henrique 

Gomes; Rita das Graças; Glicério Vital Rosa e sua mulher Maria Gomes; José 

Bento Rosa; Francisco Margarido Rosa e sua mulher Claudiana; Ana da 

Anunciação, viúva, por si e pelos filhos menores impúberes Rita e José, e os 

púberes Efigênia Anacleta e Maria Antônia; Antônia de Paula; Guacira Jacinta 

Nazaré e seu marido João Augusto; Altina Damásia dos Santos Passos: Maria 

do Patrocínio, viúva de José Pedro Gomes, e seus filhos Vivência Patrocínio de 

Jesus, Maria Marina dos Santos e José do Patrocínio de Jesus e sua mulher 

Augusta Vitória e os menores púberes Oliveiro, Paulo, Joaquim e Pedro; 

Benigna Carolina e seu filho impúbere José do Patrocínio; José Guilherme e 

sua mulher Maria Francisca Teodoro; Rosa dos Passos; Juvenal Francisco 

Gomes e sua mulher Nicolina Maria de Jesus; Libergina da Conceição; Pedro 

Bernardo; Raimundo Bragança e sua mulher Maria Antônia de Jesus; Antônia 

Maria de Jesus, viúva de Olímpio Ciríaco Rosa, e seus filhos impúberes 

Olímpio Rosa, Colmar Rosa, Darci Ciríaco Rosa, e púberes Cândida Maria de 

Jesus e Odete Maria de Jesus; Raimundo Máximo Lourenço, e Altina dos 

Passos. 

 

Muitos dêstes condôminos indicados vieram a juízo, no início da causa, e se 

deram como citados (fls. 123 do 1° volume). Os restantes receberam citação 

(fls. 136-137 do 1° vol.). Fêz-se a citação-edital dos condôminos desconhecidos 

(fls. 133 do 1° vol.). Também o Dr. promotor de justiça foi chamado para 

acompanhar a causa, a que se deu o valor de Cr$ 5.000,00. 

 

O condômino José Alves Filho (fôlhas 143 do 1° vol.) contestou a ação e, em 

resumo, alegou: a) é improcedente a ação, porque os autores não têm domínio e 

posse no imóvel cuja divisão requereram; b) indicou-se como origem do 

domínio dos autores o legado deixado por D. Ana Maria de Oliveira aos seus 

15 escravos, e, por isto, sòmente caberia aos autores, descendentes de um dos 

escravos, a propriedade de 1½ alqueires de terras, apesar de haver sido o 

espólio de Luís dos Passos (que fôra casado com a mãe e avó dos promoventes) 

como formado de 118 alqueires de terras; c) o pai do contestante, José Alves 

Sobrinho, era proprietário de tôda a Fazenda Benfica, compreendendo tôdas as 

terras vindas do primitivo dono José Alves Pinto, e, com sua morte, a aludida 

fazenda foi partilhada entre a viúva D. Bárbara Alves da Conceição e nove 



filhos, entre os quais o contestante; d) o contestante é proprietário, com posse, 

há mais de 30 anos, através de seus antecessores, de oito alqueires e fração de 

terras, tomando-se por base o alqueire primitivo, enquanto que os promoventes 

são proprietários apenas da sexta parte de 1½ alqueires, embora não houvessem 

demonstrado, convenientemente, o seu domínio: e) deve ser o contestante 

absolvido da instância, ou afinal julgada improcedente a ação. 

 

A fls. 166, D. Bárbara Alves da Conceição, Antônio Alves de Oliveira, Itamar 

Alves de Oliveira e João Alves de Oliveira associaram-se à contestação de fls. 

143. 

 

A fls. 155 do 1° vol., José Leandro dos Santos e sua mulher, com o benefício da 

justiça gratuita, contestaram a ação, alegando que os promoventes não tinham o 

direito de pedir a divisão do imóvel, por não terem provado ius in re, nem 

posse, e também requereram absolvição de instância. 

 

Sustentando que houve desobediência dos réus ao prazo processual, a 

promovente Joana de Jesus agravou no auto do processo da decisão que 

recebera a contestação (fls. 201 do 1° vol.). 

 

Foi proferido o despacho saneador a fls. 204 do 1° vol. A fls. 205 e segs., os 

promoventes responderam às alegações da contestação. 

 

Ainda a fls. 283 do 1° vol., deu-se permissão ao contestante José Alves Filho, 

por intermédio de outro procurador, para oferecer novas alegações, quando 

então sustentou que os contestantes têm domínio, justo título e posse exclusiva, 

desde mais de 30 anos, estando prescrito, a respeito do terreno dêles, o direito 

de quem quer que seja incluí-lo em divisão". Também os autores fizeram as 

alegações de fls. 289, em resposta à petição de fls. 283. 

 

A fls. 327 do 1° vol. encontram-se as alegações do Dr. promotor de justiça. 

 

Tendo o Dr. juiz de direito da comarca jurado suspeição neste pleito, vieram-

me os autos conclusos, uma vez que êste Juízo substitui o daquela comuna 

judiciária. 

 



Realizou-se a audiência de instrução e julgamento, tendo sido inquiridas seis 

testemunhas, tôdas indicadas pelos réus-contestantes. As partes e o Dr. 

promotor de justiça fizeram alegações, em debates orais, como consta do têrmo 

de audiência (fls. 5 do 2° vol.) e do memorial apresentado. 

 

Neste pleito, as longas petições e os múltiplos documentos ocasionaram a 

formação de dois volumes de autos, o primeiro bem alentado, o que mostra o 

interêsse com que as partes debateram as questões surgidas na causa. 

 

É sempre louvável o zêlo dos advogados que se esforçam no trabalho de 

amparar o direito de seus clientes. Todavia, a boa ordem processual fica 

prejudicada quando surgem petições onde se discutem assuntos que devem ser 

ventilados em razões finais. 

 

Os autores Joana de Jesus e seus filhos Antônio e Pedro Alves Pinto, êstes dois 

acompanhados de suas consortes, baseiam seu pedido de divisão do imóvel 

Benfica na alegação de que são sucessores remotos de Ana Maria de Oliveira, 

primitiva condômina do aludido imóvel. 

 

Ao que se vê dos numerosos documentos juntos aos autos, a sesmaria 

Cabeceira do Rio do Peixe, da antiga freguesia do Inficionado, pertenceu aos 

irmãos Francisco Alves Pinto, Ana Maria Oliveira, Catarina Domingos, José 

Aves Pinto e Antônio Alves Pinto. 

 

Aquelas terras estão hoje em poder de diversos proprietários, distribuídas em 

imóveis com denominações diferentes: 

 

Fazenda Benfica, Chácara, Sítio dos Crioulos, Morro da Mariana, Dias, etc. 

 

A co-proprietária Ana Maria de Oliveira faleceu em 1834 e deixou suas terras - 

45 alqueires - para 15 escravos, tudo conforme se vê na certidão do inventário e 

testamento encontrados na comarca de Mariana, e de que foi inventariante o 

testador nomeado Adão Alves Pinto (fls. 76 e 79 do 1° vol.). Os 15 legatários 

tiveram seus legados clausulados de inalienabilidade. 

 



Os autores afirmaram (fls. 215 do 1° vol.) que se tornaram donos de tôda a 

herança de D. Ana Maria de Oliveira, pelo direito de acrescer, e citam o artigo 

1.710 do Cód. Civil. 

 

Esta argumentação busca consolidar os direitos de sucessão dos autores. 

 

Na certidão de fls. 286 vê-se que não se fêz partilha dos bens deixados por D. 

Ana Maria de Oliveira, e ao co-herdeiro de herança não partilhada é defeso 

propor ação divisória (MORATO, "Da Prescrição nas Ações Divisórias", pág. 

140). 

 

Reunindo as partes de todos os outros escravos e fazendo o acréscimo de seu 

quinhão, os autores afastam a dificuldade. Mas o argumento importa logo a 

inocuidade de citação daqueles numerosos condôminos, naturalmente 

descendentes dos antigos escravos, isto é, de quase todos os co-proprietários 

mencionados na inicial, com exceção de Dona Bárbara Alves da Conceição e 

seus filhos, que contestaram a ação. 

 

Por que teriam sido indicados? 

 

Aliás, é de salientar que até aquêles que, independente de citação (fls. 123 do 

1° vol.), vieram a juízo e constituíram seu patrono o mesmo advogado dos 

promoventes, não cuidaram de fazer provas de seu direito. Nem mesmo 

esclareceram se eram também descendentes dos antigos legatários de Ana 

Maria de Oliveira... 

 

Além disto, não me parece que tenha sido utilizado o alegado direito de 

acrescer, por parte de Joana de Jesus e seus filhos, ou melhor, por parte de Luís 

dos Passos e sua mulher Ana. 

 

Quando se abriu a sucessão de Ana Maria e se iniciou seu inventário, era 

controvertida a admissibilidade do direito de acrescer. Divergindo de LOBÃO, 

os autorizados MELO FREIRE e GOUVEIA PINTO opinavam contra êsse 

direito, adotando para a lei de 9 de setembro de 1769 o fundamento de que, nos 

legados, não se deve presumir que a vontade do testador seja beneficiar antes o 

co-legatário do que o herdeiro (FERREIRA ALVES, "Direito das Sucessões", 

vol. XIX do "Manual Lacerda", págs. 267-268). 



 

Seja como fôr, mesmo que se adote a doutrina depois acolhida em nosso Cód. 

Civil, o direito de acrescer sòmente teria aplicação se os promoventes 

comprovassem que os legatários renunciavam à herança ou dela foram 

excluídos. 

 

Ora, no inventário apenas requerido de D. Ana Maria de Oliveira foram 

enumerados os herdeiros legatários e os autores não fizeram prova de que êles 

houvessem renunciado seus direitos hereditários. Dêste modo, não podem 

sustentar que houve acréscimo de todo o espólio para a legatária Ana, a mulher 

de Luís Passos e mãe de Joana de Jesus. 

 

Nesta oportunidade, convém ressaltar que os réus apenas puseram dúvida na 

qualidade de herdeira legatária atribuída a Ana, mulher de Luís dos Passos. Não 

contestaram, frontalmente, aquela qualidade. Assim, presume-se aceita a 

alegação dos autores. 

 

Com esta primeira conclusão jurídica, obtida no exame dos documentos 

referentes à origem do domínio, verifica-se que o jus in re dos autores tem, em 

suma, o alcance da herança que lhes cabia pelo testamento de Ana Maria de 

Oliveira, isto é, a décima quinta parte, ou seja três alqueires de terras. 

 

Dir-se-á, no entanto, que os autores trouxeram a comprovação do seu direito 

com o formal de partilha extraído do inventário dos bens deixados pelo finado 

Luís dos Passos. 

 

Mas o inventário é apenas descrição de bens deixados pelo de cujus e, às vezes, 

compreende até bens litigiosos. Faz a descrição herdeiro que tem interêsse no 

monte, e o feito corre em juízo, administrativamente. 

 

O inventário não atribui aos herdeiros jus in re, pois êste sòmente decorre do 

ato da sucessão. Se os bens descritos não são do de cujus, a conseqüência 

lógica é que o formal de partilha conterá também bens que não pertencerão, 

juridicamente, aos herdeiros. Disto resulta que nem mesmo a transcrição do 

formal de partilha no Registro de Imóveis garantirá ao herdeiro o jus in re, se 

forem anexados ao monte partível bens que não eram de propriedade do de 

cujus. 



 

No caso em apreço, verificou-se que, na época em que se processou o 

inventário de Luis dos Passos, foram descritos bens não pertencentes ao 

espólio. 

 

Já antecessores dos réus haviam intentado ação de embargos (fls. 189) contra 

Luís dos Passos, para evitar a perturbação de posse exercida na Fazenda 

Benfica. 

 

Em virtude da descrição de bens no inventário, interessados agiram em defesa 

de seus direitos, chegando mesmo a apresentar queixa criminal contra o 

inventariante (fls. 185). 

 

É de notar também a ressalva que os louvados fizeram, no inventário 

mencionado, discriminando a área que pertencia à Fazenda Benfica (fls. 59 e 60 

do 1° vol.). 

 

Dêste modo, a argumentação baseada no formal de partilha, extraído naquele 

inventário, não favorece a pretensão dos autores. 

 

Joana de Jesus e seus filhos, de fato, são proprietários de pequena parte de 

terras, situada no lugar outrora abrangido pela sesmaria Cabeceira do Rio do 

Peixe. 

 

Êste jus in re tão-sòmente não lhes dá o direito de promover a ação postulada 

nestes autos, porque os réus demonstraram, convenientemente, que têm por si e 

por seus antecessores, há mais de 30 anos, domínio e posse da Fazenda 

Benfica, com divisas certas e definidas, especialmente na parte em que 

confronta com os terrenos dos autores. 

 

Além de inúmeros documentos juntos aos autos, em que se verificam as 

sucessivas passagens, ora por sucessão causa mortis, ora por sucessão inter 

vivos, dos antigos aos atuais proprietários, salientam-se duas provas deste 

domínio exclusivo. 

 

A primeira é encontrada nas declarações dos louvados que serviram no 

inventário de Luís dos Passos, quando avaliaram os bens dados à carregação. 



Disseram êles: "Declaramos nós que os terrenos sitos na fazenda que foi do 

finado José Alves Pinto, e Ana Maria, hoje propriedade do cidadão João Alves 

Fernandes, dividem-se pela forma seguinte: 

 

"...Acrescendo a isto os terrenos de que se acham de posse os mesmos 

herdeiros de Luís dos Passos, os quais principiam dos aludidos paus grandes, 

para cima, de um e de outro lado do córrego, pelos altos até um espigão..." (fls. 

59-60 do 1° vol.). 

 

Êste documento é datado de 10 de fevereiro de 1904 e nele se vê que os 

louvados fizeram nítida separação entre a parte da Fazenda Benfica, incluída no 

inventário, e as terras dos herdeiros de Luís dos Passos. 

 

É de notar que esta declaração dos avaliadores foi feita 43 anos antes da petição 

inicial desta causa. 

 

A segunda prova é a testemunhal. Todos os que foram ouvidos mostram que os 

promoventes sempre viveram nas terras onde se encontram hoje e, em certo 

trecho, bem separadas das terras dos réus por um córrego. 

 

As testemunhas Felício Antônio de Barros e Antônio Alexandre Crepaldi, 

homens idosos, são precisos na descrição dos fatos e revelam que os réus-

contestantes e seus antecessores tiveram e têm a posse do imóvel Benfica, 

separado das terras ocupadas pelos promoventes e seus antecessores. Assim: 

"... que os promoventes não residiam no imóvel dividendo e sempre os 

conheceu morando no lugar Dias, que divide com a fazenda Benfica por um 

córrego;...que os atuais donos do imóvel, por si e por seus pais, o ocupam há 

mais de 10 anos; "... que conhece os lugares com os nomes Dias, Morro da 

Mariana, Mutuquinha, mas são partes da terra, que não estão situadas dentro da 

Fazenda Benfica" (fls. 10-11 do 2° vol.); "... que desde pequeno conhece o 

imóvel dividendo, pois lá residiu com seus pais, e lá trabalhou durante os 15 

anos; que, quando foi para lá, o imóvel era de José Inocêncio de Abreu Lima, 

passando depois, sucessivamente, para João Gomes Figueiredo, João Alves 

Fernandes, Bento Siqueira, cunhado de João Alves Fernandes, José Alves 

Sobrinho e os atuais; "... que conheceu Luís dos Passos, um velho africano, e 

filhos dêle, além de outras famílias, todos pretos, que residiam no Morro da 

Mariana, mas esta situação não fica dentro da Fazenda Benfica;... que conhece 



Joana de Jesus e seus filhos e êles residem no lugar chamado Dias, que são as 

mesmas terras do Morro da Mariana, mas situadas à esquerda do córrego; que, 

quando conheceu a fazenda Benfica, ela já tinha as divisas definidas e que são 

as atuais" fls. 12 v. e 13 do 2° vol.). 

 

Ora, daí se vê que os réus-contestantes têm a seu favor a posse exclusiva 

geradora da prescrição da ação de divisão, conforme reiterada jurisprudência 

nossa ("REVISTA FORENSE", vols. 30, pág. 31; 32, pág. 452; 33, pág. 484; 

40, pág. 367; 73, pág. 93, e 89, pág. 198). 

 

Não tem procedência a alegação dos autores, feita na inicial, de que a Ares' crie 

o não poderia ser invocada, porquanto os legatários dos bens deixados por D. 

Ana Maria de Oliveira tiveram os legados clausulados de inalienabilidade e tal 

cláusula impede a mencionada prescrição. 

 

No tempo em que se abriu a sucessão de Ana Maria, o assunto era regulado 

pelas Ordenações, livro 4° tít. 11, e a referida cláusula de inalienabilidade tinha 

natureza relativa, com vigor apenas para o tempo em que vivo fôsse o legatário. 

Morto êste, o legado passaria aos herdeiros sem a referida cláusula (JOSÉ 

ULPIANO, "Das Cláusulas Restritivas da Propriedade", pág. 59). 

 

A inalienabilidade desapareceu desde que também desapareceram os legatários 

de Ana Maria. 

 

Em conclusão, dos fatos apurados nesta causa não se infere que, pela 

humildade dos legatários de Ana Maria, por sua ignorância ou desídia, ou 

mesmo pela prepotência de antigos vizinhos, tenham sido prejudicados os 

direitos dos descendentes dos 15 escravos beneficiados em testamento. Apenas 

se vê que teria sido possível tal ocorrência. Esta mera possibilidade é tudo o 

que conseguiram demonstrar os autores. 

 

Ao contrário, a prova dos réus mostra ter existido sempre esfôrço tenaz de 

manter, através de documentos, a integridade do imóvel Benfica e, pela posse, a 

propriedade exclusiva do citado imóvel. 

 

Pelo exposto, em vista da ineficiente demonstração do jus in re por parte de 

Joana de Jesus e seus filhos, e, tendo em consideração a prova dos réus de que 



são, por si e por seus antecessores, há mais de 30 anos, possuidores do Imóvel 

Benfica, com lindes definidas separadas das terras ocupadas pelos autores, 

julgo os mesmos carecedores, da ação proposta e os condeno ao pagamento das 

custas. 

 

Designe o Sr. juiz de paz da comarca de Alvinópolis dia e hora, e, com a 

intimação das partes e do Dr. promotor de justiça, nela faça a leitura e 

publicação desta sentença. 

 

Ponte Nova, 21 de janeiro de 1950: - "João Martins de Oliveira". 

 

Subiu a causa ao Tribunal do Estado, onde o professor ONOFRE MENDES, 

DD. procurador geral, apresentou o parecer de fls. 100, verbis: 

 

Opino pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso, para efeito de 

ser mantida a veneranda sentença apelada, por seus fundamentos, que se me 

afiguram jurídicos e em harmonia com a prova dos autos. 

 

Como se depreende do processo, o imóvel denominado Benfica era parte 

integrante de uma propriedade agrícola maior, denominada Rio do Peixe ou 

Cabeceiras do Rio do Peixe, assim como a gleba denominada Dias, onde 

residiam os promoventes. Separadas essas duas glebas por um córrego, ali se 

estabeleceram, em época remota, os sucessores da primeira possuidora. Houve 

uma série de transmissões, num rolar de tempo de quase um século, tendo por 

objeto o imóvel Benfica, considerado como parte autônoma, com divisas certas 

e definidas, desintegrado do imóvel Cabeceiras do Rio do Peixe. 

 

Os ilustres patronos dos recorridos, em seu memorial de fls. 23 e segs. do 2° 

vol. dos autos e nas razões de fls. 71 e segs., situam perfeitamente a questão, 

escudados na vasta documentação junta ao processo. 

 

O MM. juiz, em sua sentença, examinando êsses documentos, chega à 

convicção de que os sucessores de Luís Passos teriam em todo o imóvel uma 

décima quinta parte, ou seja uma área de três alqueires. Essa, entretanto, não 

podia ser tirada da gleba Benfica, porquanto os possuidores desta, à custa de se 

manterem nela como coisa de seu domínio e posse exclusivos, têm em seu prol 

a prescrição aquisitiva, que projeta a gleba fora do âmbito do imóvel comum. 



 

Outra não me parece deva ser a solução, diante do exame do processo. E é por 

êsse motivo que opino pelo desprovimento. 

 

"Belo Horizonte, 26 de agôsto de 1950. - Onofre Mendes Júnior, procurador 

geral". 

 

E aquêle ilustre colégio judiciário negou provimento ao recurso e confirmou a 

sentença, "pelos seus próprios fundamentos e de acôrdo com o parecer do 

Exmo. Sr. procurador geral do Estado". Daí o presente recurso extraordinário, 

pedido nos têrmos de fls. 107: 

 

Joana de Jesus, nos autos da apelação civil n° 6.320, em que foi apelante, como 

inventariante e representante do espólio de seu finado marido Fortunato Alves 

Pinto, cabeça de casal, cuja herança está indivisa (docs. de fls. 36 e segs.; Cód. 

de Proc. Civil, art. 85; ZÓTICO BATISTA, "Código de Processo Civil 

Comentado", vol. I, pág. 159; WHITAKER, "Terras", pág. 101, etc.), provada 

sua capacidade legal para estar em juízo (art. 106 do Cód. de Processo Civil), 

dentro do prazo legal, não se conformando com o acórdão de fls. 105 v. dêste 

egrégio Tribunal, que, definitivamente, julgou a mesma apelação, aliás contra a 

letra expressa da lei federal, sendo, ainda na mesma decisão, a interpretação da 

lei federal invocada diversa da que lhe tem dado o venerando Supremo 

Tribunal Federal e outros Tribunais, quer no recurso de apelação, quer na ação 

de divisão, na causa, na fase contenciosa da mesma ação de divisão em que se 

discutiu o domínio, o jus in re, para ser atribuído à autora-apelante (art. 631, in 

fine, do Código Civil e art. 37 do dec. n° 710, de 5 de setembro de 1890, que 

não foi revogado pelo citado art. 631 do Cód. Civil; acórdão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, de 14 de fevereiro de 1919; ASTOLFO RESENDE, "Rev. 

Jurídica", vol. 14, página 363, e vol. 9, pág. 466; A. BEVILÁQUA, "Código 

Civil", pág. 198); em face do disposto no art. 101, n° III, letras a e d, da 

Constituição da República, vem manifestar o presente recurso extraordinário, 

de conformidade com os arts. 863 e 864, êste modificado pelo artigo 38 do dec. 

n° 4.565, do Cód. de Proc. Civil, e, assim, requer que, admitido o mesmo 

recurso por decisão de V. Exª, como se espera do alto espírito de justiça, 

reconhecido senso jurídico e elevado critério moral de V. Exª, - ora interposto 

para o venerando Supremo Tribunal Federal, - seja êle processado na forma da 



lei e remetido àquela instância, independente de traslado (artigos 865, 866 e 

867 do Cód. de Processo Civil). 

 

Na verdade, como comprovam, cabalmente, os autos do processo, estamos, 

ainda na fase contenciosa da ação de divisão, na discussão do jus in re, do 

domínio, para atribuí-lo a quem de direito, e, então, nessa causa, quer no 

decurso da ação pròpriamente, quer no recurso de apelação, a discussão e a 

decisão versaram sôbre a aplicação e interpretação de lei federal, invocada 

pelo suplicante ora recorrente, isto é, os arts. 530, n° IV, 553 e, especialmente, 

o art. 550; art. 553; notadamente os arts. 161, 166 e 172, n° V, e 173; e arts. 

1.710 e outros, todos do Cód. Civil; e os arts. 223, parágrafo único, 292 e 280, 

n° II, do Cód. de Processo Civil, leis federais, sendo que o acórdão, de fls. 105 

v., ora recorrido; além de não estar fundamentado nem de fato e nem de direito 

(art. 280, número II, do Cód. de Proc. Civil), resume-se em confirmar a 

sentença apelada. 

 

Como se disse, a decisão ora recorrida, definitiva na causa, além do mais, foi 

proferida, evidentemente, contra o que está expressamente disposto no artigo 

550 do Cód. Civil e em flagrante oposição e desrespeito à interpretação que a 

êste dispositivo da lei federal lhe tem dado o venerando Supremo Tribunal 

Federal, como se verifica e se comprova, cabalmente, e de modo irrecusável, 

com o acórdão, do mesmo venerando Supremo Tribunal Federal, que se 

encontra no vol. XXXVI, pág. 581, da "Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal", publicação oficial, e que também se encontra no vol. I, pág. 271, de 

"Interpretação do Código Civil no Supremo Tribunal Federal", do ministro 

OTÁVIO KELLY, e, ainda, no vol. III, pág. 194, do "Código Civil 

Interpretado", de OLIVEIRA CASTRO, referindo-se, êste, aos acórdãos do 

Tribunal de Apelação de Minas Gerais, de 6-2-1929, in "Arquivo Judiciário", 

pág. 533; do Tribunal de Justiça de São Paulo, in "Rev. dos Tribunais", vol. 

LXX, pág. 695; idem, de 26-10-28, in "Rev. dos Tribunais", volume LXVIII, 

pág. 11; idem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 26-11-28; in "Rev. dos 

Tribunais", vol. 70, pág. 373; conforme se argumenta na ação, nessa fase 

contenciosa do feito, o que, aliás, não mereceu atenção do acórdão recorrido, 

com o mais absoluto desprêzo pelo direito da recorrente, que representa 

legítimos interêsses de dezenas de pobres e humildes trabalhadores agrícolas 

contra a prepotência e a espoliação praticada por poderosos e ricos 

latifundiários, amparados e protegidos pela politicagem dominante. 



 

Há, pois, fundamento perfeitamente legal para a interposição do presente 

recurso extraordinário, pois, como se disse, além do mais, decidindo matéria de 

alegado usucapião ou prescrição aquisitiva trintenária, o acórdão recorrido 

sòmente se reporta à sentença de primeira instância, sem nenhum fundamento 

seu ou próprio, de fato e de direito, como exige o art. 280, n° II do Cód. de 

Proc. Civil e, ainda, decidiu contra o que está expressamente disposto no art. 

550 do Cód. Civil e em contrário à sua interpretação, dada pelo venerando 

Supremo Tribunal Federal no acórdão já proferido e constante do vol. XXXVI, 

página 581, da "Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal", e vol. I, pág. 

271, da "Interpretação do Código Civil no Supremo Tribunal Federal", do 

ministro OTÁVIO KELLY, e vol. III, pág. 194, do "Código Civil Interpretado", 

de OLIVEIRA CASTRO; indo, até, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, de 23 de setembro de 1943, relator desembargador 

LEAL DA PAIXÃO, in "REVISTA FORENSE", vol. 97, pág. 154, que 

estabeleceu que só se pode admitir prescrição aquisitiva quando o interessado 

ou quem a alega em seu favor não possui outro título de domínio, pois seu 

pressuposto é a falta de qualquer título, sendo que, no caso dos autos, os 

recorridos José Alves Filho, Bárbara Alves da Conceição e outros, juntaram 

seus títulos de compra e venda de partes do imóvel dividendo, de que se dizem 

donos, fato êsse que, por si só, exclui a prescrição aquisitiva, pois há outros 

títulos de domínio. 

 

Ninguém pode prescrever contra ou além de seus títulos. 

 

Provada, também, a renúncia tácita de qualquer prescrição que houvesse, com 

os documentos de fls. 319, 320 e 321, o caso foi decidido em contrário à letra 

da lei federal, arts. 161, 166, 172, n° V, do Cód. Civil, chegando-se ao cúmulo 

de admitir-se prescrição em favor de quem não a invocou (art. 166 do Cód. 

Civil). 

 

O acórdão de fls. 105 v., ora recorrido, constitui, pois, uma decisão contrária à 

lei federal, que se não aplicou, e, nessa decisão, a interpretação da lei federal 

invocada foi diversa da que lhe é dada pelo venerando Supremo Tribunal 

Federal, pelo que cabe o presente recurso. Impõe-se, pois, que V. Exª o 

conceda, para que o venerando Supremo Tribunal Federal profira sua decisão 

sôbre caso judicial tão importante, quer sob o ponto de vista legal, quer pelo 



seu grave aspecto social, caso êsse que não deve e nem pode morrer garroteado 

pelo acórdão recorrido, além de ser a mais clamorosa negação de justiça, - 

pelos ricos contra os pobres, - funcionando ou agindo a justiça, nesse acórdão 

ilegal, como já se vinha verificando na primeira instância, como uma fôrça das 

classes trabalhadoras proletárias, que, assim, se desiludem de apelar para o 

Poder Judiciário em busca da reparação de seus direitos lesados ou ofendidos... 

 

Nestes têrmos, seguindo-se os trâmites legais, espera e pede deferimento. 

 

"Belo Horizonte, 4 de novembro de 1950. - Caio Júlio César Monteiro de 

Barros (p.p.)". 

 

O parecer do eminente Dr. procurador geral da República, PLÍNIO 

TRAVASSOS, é contrário ao conhecimento do recurso, verbis: 

 

O recurso foi interposto com fundamento nas letras a e d do preceito 

constitucional, tendo sido citados como vulnerados os arts. 550, 161 e 172, n° 

V, 166, 530, IV, e 1.572 do Cód. Civil e artigos 280, II, 223, parág. único, e 

outros do Cód. de Proc. Civil. 

 

O venerando acórdão recorrido de fôlhas 105 v., tendo confirmado a sentença 

de fls. 37, julgou matéria de fato frente à prova dos autos, o que não justifica a 

interposição do recurso extraordinário. 

 

Quanto aos acórdãos citados como divergentes, não são idênticos ao caso dos 

autos. 

 

Opinamos, assim, pelo não conheci mento do recurso. 

 

"Distrito Federal, 27 de setembro de 1951. - Plínio de Freitas Travassos, 

procurador geral da República". 

 

A julgamento. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (relator): Trata-se de actio 

communi dividundo. 

 

O juiz houve os autores por carecedores da ação proposta, considerando, de um 

lado, a ineficiente demonstração do seu ius in re, e, de outro, serem os réus-

contestantes possuidores, há mais de 30 anos, de sua parte, com lindes 

definidas separadas das terras ocupadas pelos autores. 

 

O ilustre Tribunal do Estado de Minas confirmou a sentença à conta de seus 

fundamentos mesmos e os do parecer do Exmo. Sr. Dr. procurador geral 

professor ONOFRE MENDES JÚNIOR, que, considerando a prova, concluiu 

como a sentença, reafirmando a ocorrência de "prescrição aquisitiva que projeta 

a gleba fora do âmbito do imóvel comum". 

 

Argúi o recorrente falecer ao venerando acórdão fundamentação de fato e de 

direito, contra o disposto no art. 280, n° II, do Cód. de Proc. Civil e vogar ao 

arrepio do art. 550 do Cód. Civil, além de entrar êle em chaças com os arestos 

citados a fls. 108 v. e segs. 

 

Alegando, mais, renúncia tácita de qualquer prescrição, em face dos 

documentos de fls. 319, 320 e 321, ainda rejeitam ao aresto a coima de ofensor 

dos arts. 161, 166 e 172, n° V, do Cód. Civil. 

 

Mostra-se de completa improcedência a alegação de ofensa do art. 280 do 

Código de Proc. Civil, que, inculcando a conveniência de ser a sentença clara e 

precisa, determina que ela encerra relatório e fundamentação iure et facto. 

 

O relatório se encontra a fls. 104 e, ainda que se não desdobre em copiosas 

informações de feito, é claro e bastante. 

 

Quanto à fundamentação, ela se reporta à da própria sentença, que confirmou, e 

aos do parecer, peças em que o fato e o direito são examinados 

cuidadosamente. 

 

Uma vez que o venerando aresto se satisfez com os fundamentos desenvolvidos 

na sentença e no parecer, ocioso fôra reiterá-los pelas mesmas em diferentes 



palavras, bastando a declaração, que se lançou, de serem êles adotados em sua 

totalidade. 

 

Com êsse teor de proceder, a finalidade da lei na exigência da fundamentação 

da sentença ficou plenamente atingida: escoimar o ato de qualquer cunho de 

arbitrariedade e oferecer à parte pontos de referência para o recurso que 

entenda de opor. 

 

A incorporação na sentença do razoado de uma das partes pode suscitar certos 

reparos, mas com ela deixa de se concretizar a ausência de razões que 

desformaliza a sentença ("REVISTA FORENSE", vol. 114, pág. 368). 

 

Em caso semelhável ao dos autos, tive ensejo de observar: 

 

O recurso tira a lume razão inopinada, questão que não foi nem podia ser 

versada no decurso da lide: nulidade do venerando acórdão por 

infundamentado. O aresto recorrido, entretanto, confirmou a sentença "por seus 

jurídicos fundamentos". E assim a sentença, quanto aos fundamentos, 

incorporou-se ao acórdão, que deixou, assim, de ser infundamentado. 

 

A praxe de reportar-se a sentença confirmadora aos fundamentos da sentença 

confirmada é, muitas vêzes, guardada, e, nos mesmos julgamentos dêste 

colégio judiciário pode ser admitida, como se vê do § 1° do art. 74 do 

Regimento Interno, verbis: 

 

Se o acórdão se reportar, como razão de decidir, aos fundamentos de uma 

sentença, despacho ou parecer, será, igualmente, publicado êste parecer, 

despacho ou sentença". 

 

"De certo que o uso imodesto dessa faculdade não é própria a suscitar louvores 

e gabos e pode dar a impressão de esquivança à pensão de motivar a sentença 

com elaboração própria, o que não exclui concordância com a sentença 

placitada. Mas, em qualquer caso, se expressa é a incorporação no "acórdão" da 

motivação da sentença, não ocorrerá infração do art. 280 do Cód. de Proc. 

Civil" (rec. extr. n° 9.554, in ALEXANDRE DE PAULA, "O Processo Civil à 

Luz da Jurisprudência", vol. IX, 4° sup., 1950, pág. 354). 

 



Se o exame do cabimento do apêlo incidir na alegação de ofensa dos arts. 161, 

166 e 172, n° V, do Cód. Civil, o remate também não será favorável ao 

recorrente. 

 

Admite o art. 161, pois, a renúncia da prescrição ser expressa ou tácita. 

 

Pelo art. 166 é vedado ao juiz conhecer da prescrição de direitos patrimoniais, 

se não foi invocada pelas partes. E o artigo 172, n° V, admite a interrupção da 

prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor. 

 

Ora, não opõe a sentença de fls., aceita pelo venerando aresto como razão de 

decidir, a essas teses legais outras, que as encontrem e advergem. 

 

A citação do art. 166 como vulnerado se levanta porque, segundo o recorrente, 

apenas José Alves Filho invocou a prescrição aquisitiva e, mais, o juiz, na 

sentença que o venerando aresto confirmou, reconheceu a ocorrência de 

usucapião em favor de todos os recorridos. 

 

Não é isso, porém, que se afirma na sentença. 

 

Nela consta haver José Alves da Silva alegado prescrição aquisitiva na 

contestação, com a adesão dos contestantes D. Bárbara Alves da Conceição, 

Antônio Alves de Oliveira, Itamar Alves de Oliveira e João Alves de Oliveira. 

 

De resto, a alegação de usucapião, como se vê da sentença, se levantou também 

para evidenciar a insuficiência do título do ius in re dos autores, verbis: 

 

"Êste ius in re... não lhes dá o direito de promover a ação postulada nestes 

autos, porque os réus demonstraram, convenientemente, que têm por si e seus 

antecessores, há mais de 30 anos, domínio e posse da Fazenda Benfica, com 

divisas certas e definidas...". 

 

Daí se vê a íntegra improcedência da alegação de ofensa do art. 166. 

 



Citam-se os arts. 161 e 172, n° V, porque, na versão do recorrente, houve ato de 

renúncia (que pode ser tácita), por parte dos réus, quanto à prescrição 

aquisitiva. 

 

Pela própria exposição dos recorrentes se conclui do incabido da cita do art. 

172, n° V, que versa hipótese de interrupção de prescrição, por ato inequívoco, 

ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. E 

sabido e sabidíssimo é se não confunde a interrupção com a renúncia da 

prescrição, que antes supõe estar esta consumada, enquanto que a primeira, a 

interrupção, tem em vista a inscrição em curso. 

 

Como quer que seja, a verificação de fatos que caracterizam a renúncia de 

prescrição consumada ou, como reconhecimento do direito da outra parte, 

valem como interrupção de prescrição em curso, constitui quaestio facti 

deixada (a não ser que a transponha a preliminar do conhecimento do recurso) à 

justiça local. 

 

Quanto à renúncia tácita, tomemos esta lição de GUILLOUARD, que traduz a 

communis opinio: "....Tout se réduit à la recherche de l'intention révélée par lê 

fait dans lequel on prétend trouver une renonciation tacite à la prescription; ce 

implique-t-il d'une façon claire, non deuteuse, l'intention du prossesseur ou du 

debiter de renoncer au droit par lui acquis?.. 

 

La manifestation de cette volonté, que les juges de fait apprécieront 

souverainement (nossos os grifos), n'est soumise à aucune autre condition..." 

("Traité de la prescription", I, n° 334). 

 

Quanto à interrupção pelo reconhecimento do direito da parte, atendemos ao 

magistério de BAUDRY-LACANTINERIE e TISSIER: "Il riconoscimento 

tacito puó, in generale, risultare de fatti o atti che implicano la confessione 

dell'esistenza del diritto soggetto alla prescrizione. I giudici, a questo 

proposito, hanno un potere sovrano di apprezzamento" ("Della Prescrizione", 

ed. Vallardi, pág. 392, n° 530). 

 

Assim, ainda que, sôbre o assunto, se deixasse o venerando aresto colhêr nas 

malhas do êrro, êste não diria para tese leal. Concretizaria má apreciação de 

provas, estranha, falando pela via ordinária, ao âmbito do recurso extremo. 



 

Para, o recorrente, o venerando aresto vulnerou, também, o art. 550 do Cód. 

Civil, porque reconheceu a ocorrência de prescrição aquisitiva, sem exibição da 

sentença respectiva, desapercebido da qual, ao que sustenta o recorrente, não 

pode ser impugnado pelo réu, baseado em usucapião, o domínio do autor. 

 

Certo, porém, é que a lei o não exige, literalmente. 

 

Ao revés, de sua letra o que se pode inferir é se tratar de faculdade, verbis: 

"Aquêle que, por 30 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio... podendo requerer ao juiz que o declare 

por sentença...". 

 

Mas, ao propósito dêsse dispositivo, invoca a letra d, alegando ocorrência de 

dissídio jurisprudencial. 

 

E cita acórdãos no sentido de sua tese. 

 

Ao que me parece, a jurisprudência em que se esforça está superada. 

 

Lembra-me haver o eminente Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, em 

mais de um aresto, concluído de modo contrário. 

 

Por igual, o eminente Sr. ministro LAFAYETTE DE ANDRADA, no recurso 

extraordinário n° 10.819, não encontrou opositores a estas proposições: "O 

usucapião, como meio de defesa, independe de sentença e do respectivo 

registro. O registro só se exige para o exercício do direito de dispor, com o 

objetivo de sanear o registro e assegurar o historiado "direito de propriedade, 

através das sucessões" ("REVISTA FORENSE", volume 116, pág. 121). 

 

E eu próprio, - e o lembro apenas para mostrar a generalização da 

jurisprudência a respeito, - em mais de um julgamento, segui a mesma 

orientação, declarando, em um dêles, o do recurso extraordinário n° 10.544, da 

Bahia: "Tenho por aplicável... ao direito brasileiro, a afirmação de ALAS, de 

BUENO H. RAMOS, de que pode o usucapião ser oposto como defesa, 

provados os seus extremos, ope exceptionibus. E é o que orna com a natureza 

de usucapião, que não constitui apenas, como pretendem AUBRY ET RAU e 



outros, prova legal de aquisição, mas, fundamentalmente, modo de adquirir. 

Concordo em que seja a transcrição obrigatória para o exercício do ius 

disponendi, mas não é dessa transcrição que, nesse caso, deriva o domínio, mas 

do usucapião mesmo, o que constitui modo originário de aquisição de domínio. 

Daí dizer SERPA LOPES ser a transcrição obrigatória, mas não constitutiva 

("Tratado dos Registros Públicos", vol. IV, pág. 101, in fine). Tenho como 

certo que o art. 550 do Cód. Civil renuncia, em sua primeira parte, o princípio 

da aquisição do domínio pela posse ininterrupta e inadversada, e com animus 

dominus durante 30 anos, dispensando-se, neste caso, qualquer título de boa-fé 

mesma, que se presumirá, invencìvelmente, legis et de lege. Se a aquisição, do 

domínio independente de título, não poderá provir da sentença que, registrada, 

é o título de usucapiente. Por isso é que, em sua segunda parte, faculta o art. 

550 do Cód. Civil o lôgro, no caso, de um título, que será a sentença 

declaratória. 

 

"A redação mesma do dispositivo – "podendo requerer ao juiz que assim o 

declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição..." - mostra, 

data venia, a improcedência, neste particular, da doutrina do acórdão e a 

procedência da lição do prof. ALVINO LIMA..." (in RODRIGUES DE 

ALCKMIN, "Repertório de Jurisprudência do Código Civil", "Direito das 

Coisas", vol. I, páginas 309 e 310, e "Arq. Judiciário", volume 96, pág. 292). 

 

Dir-se-á que tais argumentos tendem a mostrar a improcedência do recurso, 

mas, do mesmo passo, o seu cabimento, em face da letra d do art. 101, n° III, da 

Constituição federal. 

 

Dá-se, porém, que, no caso, o argumento do usucapião veio, ao parecer, 

simplesmente para refôrço. 

 

Baste para mostrá-lo, realçar êste lance da sentença confirmada pelo venerando 

aresto recorrido: "... os réus demonstraram, convenientemente, que têm, por si e 

por seus antecessores, há mais de 30 anos, domínio e posse da Fazenda 

Benfica". 

 

No passo seguinte, ainda se refere o juiz às provas do "domínio" exclusivo dos 

réus, o que desconvizinha a hipótese das citadas e cujos julgamentos se 

apontam como exemplares do dissídio alegado. 



 

Para que se pudesse assemelhar a hipótese dos autos às indicadas pelo 

recorrente, mister seria se pudesse de tôdas elas falar como do caso dos autos 

fala o Exmo. Sr. Dr. ONOFRE MENDES JÚNIOR, DD. procurador geral do 

Estado: "Houve uma série de transmissões, num rolar do tempo de quase um 

século, tendo por objeto o imóvel Benfica, considerado como parte 

autônoma..." 

 

Daí dizer o eminente procurador geral Sr. Dr. PLÍNIO TRAVASSOS não 

serem idênticos aquêles casos ao caso dos autos. 

 

Argumenta, ainda, o recorrente não ser dado ao recorrido alegar usucapião,. 

uma vez que exibiu título transcrito de ius in re. 

 

Em verdade, se se trata de transcrição valedia e de título escorreito de falhas, 

inútil invocar usucapião para demonstrar a ocorrência de uma propriedade que 

já existia e derivada de outra fonte: a transcrição do título. 

 

Mas, pôsto se trate de justo título, que é o próprio, em tese, a transferir o 

domínio, o usucapião valerá para sanar o defeito da aquisição a non domino. É 

o que está no acórdão que lavrei como juiz no Tribunal de Minas, citado pelo 

recorrente dos "Pareceres e Acórdãos", de LINCOLN PRATES, pág. 185, in 

fine. 

 

Em outro voto por mim proferido, quando tive a honra de figurar entre os juízes 

do Tribunal do Estado de Minas, e que também foi citado pela recorrente, 

insisti nessas idéias. 

 

Lembrei que justo título é o hábil, em princípio, à transferência de domínio, e 

inábil, na hipótese, a êsse efeito, por faltar ao outorgante o direito de transmitir, 

conforme a noção de POTHIER: "On apelle juste titre un contrat ou tout autre 

acte qui est de nature a transférer la propriété, par la tradition qui se fait em 

conséquence; de manière que, lors qu'elle n'est pas transferés c'est par le 

défaut de droit en la persone qui fait la tradition, et non par le défaut du titre 

en conséquence du quel la tradition a été faite". 

 



É, fundamentalmente, a noção de RODRIGUES JÚNIOR ("A Posse", n° 67, 

página 317). 

 

E a de GUILLOUARD, verbis: "Le juste titre... est un titre qui s'il émanait du 

propriétaire véritable et capable d'aliéner, transférerait la propriété. 

 

Consideré en lui-même, dans sa forme intrinsèque, il doit être de nature a 

transférer la propriété; en ne tenant compte ni du droit de propriété de celui de 

qui il émane ni de sa capacité d'aliéner" ("Prescription", vol. 2, págs. 9 e 10). 

 

E cheguei, declaradamente, a esta conclusão: "A existência do registro não 

obsta ao usucapião, tratando-se de título pro emptore, quando o outorgante não 

é dono. 

 

Pode, então, o juiz determinar, com o registro de sua sentença, o cancelamento 

do registro da aquisição a non domino. 

 

Mas, em tal caso, deve haver alegação e prova de aquisição a non domino, pois 

o autor não pode pretender o domínio pela prescrição aquisitiva e pela 

transcrição do título" (in LINCOLN PRATES, liv. cit., pág. 96). 

 

Ora, se com essas restrições pode o usucapião ser alegado para a transcrição da 

respectiva sentença, claro que serve de matéria de defesa, na hipótese de vir o 

juiz a concluir ser caso de transmissão a non domino. 

 

Improcedem, por igual, as demais alegações do recorrente. 

 

Assim a de ofensa do art. 530, n° IV, e do art. 1.572 do Cód. Civil, que 

reconhecem à sucessão virtude de meio de aquisição do domínio. 

 

Não o negou a sentença confirmada pelo venerando aresto recorrido, in verbis: 

 

"... o inventário é apenas descrição de bens deixados pelo de cujus e, às vêzes, 

compreende até bens litigiosos. 

 

Faz a descrição herdeiro, que tem interêsse no monte, e o efeito corre em juízo, 

administrativamente. 



 

"O inventário não atribui aos herdeiros ius in re, pois esta sòmente decorre do 

ato da sucessão. 

 

"Se os bens descritos não são do de cujus. a conseqüência lógica é que o formal 

de partilha conterá também bens que não pertencerão, juridicamente, aos 

herdeiros. Disto resulta que nem... a transcrição formal de partilha no Registro 

de Imóveis garantirá ao herdeiro o ius in re, se forem anexados ao monte 

partível bens que não eram de propriedade do de cujus. 

 

"No caso..., verificou-se que, na época em que se processou o inventário de 

Luís dos Passos, foram descritos bens não pertencentes ao espólio". 

 

Ora, com essas afirmações é evidente não ocorrer vulneração dos dispositivos 

citados: não se negou que a propriedade se transmite pela sucessão causa 

mortis. 

 

Outro reproche lançado ao venerando acórdão é haver julgado sem se abrir 

vista dos autos ao recorrente para falar sôbre os documentos de fls. 356 a 407, 

contra o disposto no art. 223, parág. único, do Cód. de Proc. Civil. 

 

Mas, para que do argumento derivasse conseqüência de nulidades, mister seria 

a prova de haver a sentença se servido de documentos inaudita parte contraria, 

o que se não fêz (vêde acórdãos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, in 

ALEXANDRE DE PAULA, "O Processo Civil à Luz da Jurisprudência", ano 

1950, vol. 1°, ns. 12.220 e 12.222). 

 

Não provou, por outro lado, o recorrente haver sido apresentado a destempo a 

contestação, valendo a observação de fls. de que a prescrição, afinal acolhida, 

pode ser apresentada fora da contestação, em razões, em todo o discurso da 

lide. 

 

E, por derradeiro, o não haver a justiça mineira visto, nos têrmos da contestação 

de fls. 143 a 152, a situação aludida no art. 209 do Cód. de Proc. Civil, não 

envolve a admissão de tese contrária à que proclama êste dispositivo. 

 



O caso, a meu ver, não comporta o recurso extraordinário, de que, 

preliminarmente, não conheço. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: Sr. presidente, data venia de V. Exª, 

conheço do recurso para negar-lhe provimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, 

divergindo o Sr. ministro ROCHA LAGOA. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, 

por se achar em gôzo de férias, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro 

AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS - MORA - INTERPELAÇÃO 

JUDICIAL 

 

- Os efeitos da mora, no cumprimento das obrigações mercantis, não se 

operam de pleno direito: dependem de interpelação judicial. 

 

J. Caetano & Cia. versus The Baker Castor Oil Co. 

 

Rec. ext. n° 18.795 - Relator: MINIST. BARROS BARRETO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 18.795, 

da Bahia, sendo recorrente J. Caetano & Cia. e recorrida The Baker Castor Oil 

Co.: 

 

Acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em 1ª Turma, conhecer do 

recurso e negar-lhe provimento, por votação unânime. 



 

O relatório do feito e as razões de decidir constam das notas dactilográficas que 

precedem. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Supremo Tribunal Federal, 21 de maio de 1951. - Barros Barreto, presidente e 

relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: Contra a firma J. Caetano & Cia., 

propôs ação ordinária The Baker Castor Oil Co., a fim de ser esta compelida ao 

pagamento de indenização por perdas e danos advindos pelo inadimplemento 

de contratos, firmados com a autora, para a venda de 300 toneladas de mamona, 

parte não entregue pelos réus, constituindo em mora, face ao disposto no art. 

205 do Cód. Comercial. 

 

A ação vingou, nos têrmos da longa sentença, de fls. 260-272. 

 

No julgamento da apelação, provida parcialmente, por maioria de votos, o 

Tribunal de Justiça da Bahia ordenou que a indenização devida consistiria na 

diferença de preços da compra ajustada e os fixados, na praça de New York, à 

data do cumprimento das obrigações estipuladas (fls. 292). 

 

Foram opostos embargos por The Baker Castor Oil Co., recebidos, em parte, 

para mandar que se faça a liquidação pela diferença de preços entre aquêles 

vigorantes nas datas dos contratos e o que vigorou na data da interpelação 

judicial que constituiu em mora os embargos, nas custas e honorários de 

advogados à razão de 20% sôbre a indenização apurada (fls. 312 v.). 

 

Daí recorrerem extraordinàriamente J. Caetano & Cia., estribados na 

Constituição da República, art. 101, III, alíneas a e d, por isso que violados os 

artigos 138, 197 e 202 do Cód. Comercial, além de contrário o julgado à 

decisão de outros tribunais do país (fls. 321). 

 

O recurso, tempestivo, foi razoado e contra-arrazoado. 



 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO (relator): Afigura-se-me sem 

consistência o presente recurso, com invocação da letra a do permissivo 

constitucional, visto como teve perfeita aplicação, na espécie, o art. 205 do 

Cód. Comercial, prescrevendo que, para o vendedor ou comprador poder ser 

considerado em mora, é necessário que preceda interpelação judicial da entrega 

da coisa vendida, ou do pagamento do preço. 

 

Assentou, então, o douto Tribunal local, apoiado, ainda, no art. 138 do mesmo 

diploma e em vários comercialistas de porte, que os efeitos da mora, no 

cumprimento das obrigações mercantis, não se operam de pleno direito, e, 

dependendo da interpelação judicial, esta seria o ponto de partida da 

indenização devida. 

 

Aos recorrentes pareceu que, uma vez de prazo certo, o contrato era da data do 

cumprimento da obrigação, vale dizer, da entrega da mercadoria, e não da 

interpelação a constituição do devedor em mora. 

 

Êsse entendimento, muito respeitável, admitido pelo acórdão, de referência do 

colendo Tribunal de São Paulo, in "REVISTA FORENSE", vol. 105, pág. 92, e 

a justificar, portanto, o recurso na base da letra d, não convence seja o 

preferível. Atenda-se a que se trata, no caso vertente, de operações aleatórias 

em que, muitas vêzes, a demora da entrega leva o comprador a melhorar as 

condições do seu negócio, enquanto a entrega no prazo pode acarretar maiores 

despesas de armazenamento até a oportunidade de preços mais vantajosos para 

a revenda, como salientou, no seu esplêndido voto, o ilustre desembargador 

SOUSA CARNEIRO. 

 

Diante do exposto, conheço do extraordinário, mas, de meritis, nego-lhe 

provimento, para confirmar, por seus jurídicos fundamentos, a veneranda 

decisão recorrida. 

 

DECISÃO 



 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: tomou-se conhecimento do 

recurso, a que se negou provimento, por votação unânime. 

 

Deixaram de comparecer os Exmos. Srs. ministros RIBEIRO DA COSTA, por 

se achar afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, e ANÍBAL FREIRE, 

que se acha em gôzo de licença, sendo substituídos pelos Exmos. Srs. ministros 

MACEDO LUDOLF e SAMPAIO COSTA. 

 

* 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS - CLÁUSULA DE 

IRRESPONSABILIDADE 

 

- São nulas as cláusulas de irresponsabilidade insertas nos conhecimentos 

de transporte marítimo de mercadorias. 

 

Cia. Comércio e Navegação versus Atlântica, Cia. Nacional de Seguros 

 

Rec. ext. n° 18.449 - Relator: MINISTRO MACEDO LUDOLF 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso extraordinário n° 18.449, 

do Distrito Federal, sendo recorrente a Cia. e Comércio e Navegação, e 

recorrida a Atlântica, Cia. Nacional de Seguros: 

 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, conhecer do apelo e negar-lhe 

provimento, nos têrmos das notas inclusas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 10 de maio de 1951. - Barros Barreto, presidente; 

Edmundo de Macedo Ludolf, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: Na presente ação, entre partes, autora 

a Atlântica, Cia. Nacional de Seguros e ré a Cia. Comércio e Navegação, - 



versando o pedido sôbre indenização de mercadorias embarcadas e que 

constituíram objeto de seguro marítimo - o ilustre Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, 4ª Câmara Cível, proferiu o acórdão unânime a fls. 80, em que 

deu pela procedência do mesmo pedido. 

 

Conceituou-se, nesse acórdão, ser nula cláusula limitativa, de responsabilidade 

do transportador, sendo êste obrigado, quando ocorra prejuízo, a indenizar a 

companhia de seguros, por efeito de sub-rogação no direito do segurado (lê). 

 

A ré, inconformada, recorreu extraordinariamente, fazendo-o pelas letras a e d 

do preceito constitucional aplicável. Argüiu matéria de prescrição ânua, que 

considerou suscetível de apreciação agora, à vista do Cód. Civil, art. 162, 

dando como violado, a respeito, o art. 449 do Cód. Comercial, quanto ao mérito 

da questão debatida, procurou sustentar que ficavam também transgredidos os 

artigos 519 e 728 do Cód. Civil, além do art. 1° do dec. n° 19.473, de 1930. 

 

Invocou ainda a recorrente dissídio jurisprudencial, citando decisões que teriam 

encarado diversamente o tema jurídico em tela. 

 

As partes razoaram longamente. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF (relator): Estou entre os que admitem 

se possa ventilar, já na fase do extraordinário, matéria prescricional à luz do 

disposto no Cód. Civil, art. 1622. 

 

Mas a argüição feita não procede. Êsse egrégio Tribunal tem decidido por 

último, iterativamente, que no pedido indenizatório de que se trata descabe a 

invocação da prescrição ânua, estabelecida no art. 449, n° 2, do Cód. 

Comercial. Assim, o aludido preceito não podia ter sofrido a violação suposta, 

dês que a sua letra, apenas, há que influir no tocante à ação que se proponha 

contra o armador, para entrega da carga embarcada. No caso, cumpre ser 

observado o art. 442 do estatuto que vem de ser objeto de indicação. 

 



Ponderou-se também, aqui, jurisprudência pacífica o entendimento esposado no 

aresto recorrido, ou seja, que se deve considerar como não escrita, nos 

conhecimentos para embarque, a cláusula limitativa de responsabilidade da 

companhia ou emprêsa transportadora. É que lhe assiste a obrigação de 

indenizar as mercadorias que tenha recebido, a fim de conduzi-las a destino. 

Tal obrigação deflui de imperativo legal, do qual se aproveita irrecusàvelmente 

o segurador, por fôrça do direito de sub-rogação relativamente ao segurado. 

 

Haja vista, justamente, a combinação dos artigos lembrados pela parte vencida, 

a destacar o contido especialmente no decreto n° 19.473, de 1930, resultando, 

por conseguinte, que invés de descumpridos, como se quer supor, tiveram êles 

rigorosa sanção, nos têrmos salientados pelo acórdão em apreço. 

 

É notória, porém, a divergência de julgados a que se apegou a recorrente, 

embora se verifique, na atualidade, firme pronunciamento dos tribunais visando 

aos pontos de vista que prevaleceram nesta causa. 

 

Pelo exposto, conheço do apêlo sòmente no aspecto da letra d do inciso 

constitucional, para negar-lhe provimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: foi conhecido o recurso, mas 

negado provimento, por votação unânime. 

 

Impedido o Exmo. Sr. ministro LUÍS GALLOTTI. 

 

Deixaram de comparecer os Exmos. Srs. ministros RIBEIRO DA COSTA, por 

se achar afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, e ANÍBAL FREIRE, 

por se achar em gôzo de licença, sendo substituídos, respectivamente, pelos 

Exmos. Srs. ministros MACEDO LUDOLF e SAMPAIO COSTA. 

 

* 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA - AÇÃO PARA ANULAR SUA 

CONSTITUIÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO 

 



- Prescreve em um ano a ação para anular a constituição de sociedade 

anônima ou companhia por vícios ou defeitos porventura verificados no 

ato daquela constituição, contado o prazo a partir da publicação dos atos 

constitutivos da sociedade. 

 

Hibla Antunes Nogueira e outros versus Emprêsa Têxtil S. A. e outros 

 

Rec. ext. n° 16.112 - Relator: MINISTRO EDGAR COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam em Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime da 2ª Turma 

julgadora, - relatados êstes autos de recurso extraordinário n° 16.112, do Estado 

de Sergipe, em que são recorrentes Hibla Antunes Nogueira e outros, e 

recorridos Emprêsa Têxtil S. A. e outros, não conhecer do recurso, por não ser 

caso, na conformidade do voto do relator constante das notas anexas da 

assentada do julgamento. 

 

Custas pelos recorrentes. 

 

Supremo Tribunal Federal, 18 de maio de 1951. - Orozimbo Nonato, 

presidente; Edgar Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA: Os recorrentes, Hibla Antunes Nogueira 

e outros, propuseram contra os recorridos, Emprêsa Têxtil S. A. e outros, uma 

ação ordinária, alegando, em resumo, o seguinte: 

 

Em Vilanova, hoje Neopólis, Estado de Sergipe, a firma A. Antunes & Cia., 

composta de três sócios, dos quais dois comanditários, alterou seu contrato, em 

1927 admitindo mais três sócios, e fixando em cinco anos o prazo da mesma 

sociedade, em 1932, não sendo prorrogado êsse prazo, continuou a mesma 

como sociedade de fato; morrendo o sócio Antunes, entre os bens inventariados 

incluiu-se a cota da sociedade, transmitida aos seus herdeiros com a cláusula de 

inalienabilidade com que foram gravados os bens em testamento; êsses bens 

com outros foram vertidos no capital de outra sociedade, em substituição 



daquela - Wanderley, Antunes & Cia. Ltda., - que, afinal, se transformou, em 

março de 1940, na sociedade anônima Emprêsa Têxtil. A ação proposta em 

1947 visou à decretação da nulidade da constituição da firma Wanderley, 

Antunes & Cia. Ltda., e de sua conseqüente transformação na Emprêsa Têxtil 

S. A., e a liquidação judicial desta, a fim de, apurado o ativo e verificado o 

passivo, solvido êste com o produto daquele, partilhar-se o saldo entre os 

interessados no patrimônio comum, e, quanto aos beneficiários do testamento 

com que faleceu Augusto Antunes, fôssem respeitados os direitos e 

prerrogativas emergentes da cláusula de inalienabilidade que vinculava o 

legado. Em 1ª instância, foi a ação julgada procedente e declarados "nulos os 

atos jurídicos realizados independente de autorização judicial, reivindicando-se 

oportunamente aos autores e litisconsortes o que tiverem direito". Por maioria 

de votos, a Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação 

dos réus, para confirmar essa sentença, "a fim de liquidar a Emprêsa Têxtil S. 

A., se lhe apurar o ativo e passivo, partilhar-se osaldo resíduo entre os legítimos 

donos, voltando a êstes os bens clausulados de inalienabilidade vitalícia no 

testamento do Dr. Augusto César Antunes", e deu provimento, em parte, à 

apelação dos autores, no sentido de ser declarado extinto o contrato da 

sociedade de responsabilidade limitada Wanderley, Antunes & Cia. Ltda. e a 

Sociedade Anônima Emprêsa Têxtil, em que foi transformada, a contar de 6 de 

dezembro de 1936, data do falecimento do Dr. Antunes. Embargado o acórdão 

pelos réus, foram êsses embargos recebidos pelo de fls. 955 do Tribunal Pleno, 

que, contra dois votos, acolhendo a preliminar argüida pelos embargantes, deu 

pela prescrição da ação, com fundamento no artigo 155 do dec.-lei n° 2.627, de 

26 de setembro de 1940, o qual reza: 

 

"A ação para anular a constituição de sociedade anônima ou companhia, por 

vícios ou defeitos verificados naquele ato, prescreve em um ano, a contar da 

publicação de seus atos constitutivos". 

 

Êsse o acórdão de que interpuseram os autores o presente recurso 

extraordinário, com base nas letras a e d do preceito constitucional. "Os 

autores" - alegam os recorrentes na petição de interposição, fls. 972, - "pediram 

a nulidade das sociedades-rés, não por motivo de vícios ou defeitos verificados 

no ato da constituição da sociedade anônima, aos quais jamais aludiram em 

todo o curso da ação proposta mas, em razão e por motivo de haverem tôdas 

elas, a partir de Wanderley, Antunes & Cia. Ltda., se constituído com infração 



dos seguintes artigos, entre outros: 1.676, 1.677, 134, inc. III, 145, inciso II 

usque V, 1.091 (ex argumento), remissivo ao 145, n° II, 530, inciso I, 531, 533, 

856 e 860, parágrafo único, do Cód. Civil; 287, 288, in fine, 335, in fine, 344, 

345 e seus números, e 353 do Cód. do Comércio; 629 usque 632, 635 usque 

637, e 824 do Cód. de Processo Civil. Deixando o acórdão de tomar 

conhecimento, por motivos constantes dos artigos invocados, todos êles 

desatendidos pelas sociedades-rés, já na sua constituição, já no seu 

funcionamento, com manifesta infringência da letra dos mesmos, claro que 

recusou prestar cumprimento e observância aos mandamentos dos diplomas 

citados". E acrescentam: "quando admissível fôsse a existência da prescrição, 

dela não poderia tomar conhecimento o Tribunal, eis que resultara prejudicada 

pelo eleito preclusivo do despacho saneador de que não recorreram em tempo 

útil os réus". Como acórdãos divergentes, citam os dêste Supremo Tribunal na 

"REVISTA FORENSE", vol. CXIX, pág. 95, e "Rev. de Direito", vol. CXLV, 

pág. 25; do Tribunal Federal de Recursos, in "Diário da Justiça" de 26-7-948, e 

"REVISTA FORENSE", volume CXX, pág. 545 (petição de fls. 872). 

 

Admitido pelo despacho de fls. 977 v., ofereceram os recorrentes as razões de 

fls. 979 a 1.033, e os recorridos as de fôlhas 1.085 a 1.108. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA relator): O acórdão recorrido traz a 

seguinte ementa, que é o dispositivo do art. 155 do dec.-lei n° 2.627, de 1940: 

"A ação para anular a constituição da sociedade anônima ou companhia, por 

vícios ou defeitos verificados naquele ato, prescreve em um ano, a contar da 

publicação de seus atos constitutivos". 

 

A tese central, ou melhor, a única tese versada naquele acórdão, foi, 

efetivamente, a de prescrição da ação intentada pelos ora recorrentes. 

Acolhendo-a como preliminar suscitada pela ora recorrida, no mérito da ação. 

E ao mérito pròpriamente da ação é que se relacionam os dispositivos legais 

apontados como violados; a prescrição, como matéria prejudicial, tendo 

afastado a discussão do mérito, e sôbre êle tendo, assim, silenciado o acórdão 

recorrido, não podia ter infringido aquêles dispositivos. 



 

A prescrição foi decretada com acêrto. A ação visava expressamente à nulidade 

da constituição da emprêsa recorrida, resultante da transformação nela de outra 

sociedade, cuja constituição se argüia igualmente de nula. Se dos autos - como 

acentuou o acórdão recorrido - se verificava que os atos constitutivos daquela 

emprêsa foram publicados no órgão oficial em data de 7 de julho de 1945, e a 

ação proposta para os invalidar sòmente foi ajuizada em 20 de março de 1947, 

evidentemente estava prescrito o direito dos autores para agitá-la, em face do 

que dispõe o art. 155 do dec.-lei n° 2.627, de 1940. O acórdão, neste passo, tem 

a apoiá-lo a opinião, manifestada em pareceres juntos aos autos, de juristas do 

tomo dos Drs. VALDEMAR FERREIRA, LEVI CARNEIRO, CARVALHO 

SANTOS e MIRANDA VALVERDE (fls. 746, 763, 815 e 827). 

 

O recurso, com base na letra a do preceito constitucional, seja por violação de 

dispositivo legal, é, pois, inadmissível. 

 

Mas, - alegam ainda os recorrentes, - a questão da prescrição estava preclusa 

com o despacho saneador de que não houve recurso; invocando acórdãos dêste 

e do Tribunal de Recursos, pretendem os recorrentes que o recurso 

extraordinário encontra fundamento na letra d do art. 101, III, da Constituição 

federal. 

 

O acórdão recorrido, como que prevendo essa argüição, justificando o 

cabimento da preliminar de prescrição suscitada pelos embargantes, considerou 

com a invocação das lições de CLÓVIS BEVILÁQUA e de EDUARDO 

ESPÍNOLA, e da jurisprudência dêste Tribunal, - que, segundo o disposto no 

art. 162 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada em qualquer instância 

pela parte a quem aproveita, e que, na hipótese, o fato de ter sido argüida em 1ª 

instância, na contestação, essa exceção peremptória de haver o despacho 

saneador silenciado a respeito, não impede seja renovada, na instância 

superior, pois em qualquer fase do processo, segundo os ensinamentos da 

doutrina e da jurisprudência, essa questão pode ser agitada, seja no curso da 

demanda, antes da sentença final, seja na apelação ou embargos, e até na fase 

da execução; "se, incidentemente, a prescrição argüida foi desprezada, pode de 

novo ser alegada em grau de apelação, porque êste recurso devolve ao 

conhecimento do Tribunal superior a causa era sua integridade" (ac. do 

Tribunal de Justiça do Rio, in "Brasil-Acórdãos", vol. IX, pág. 355). Como se 



vê, acentuou o acórdão recorrido que, sôbre a prescrição argüida na 

contestação, silenciou o despacho saneador; nenhuma decisão, a respeito, 

houve, pois, que autorizasse o agravo no auto do processo. Ora, os acórdãos 

invocados como divergentes condicionam o não conhecimento, em 2ª instância, 

da argüição, se de prescrição, quando sôbre ela, rejeitando-a, haja decidido no 

despacho saneador, sem interposição de agravo por parte de quem a argüiu. 

 

É que o despacho saneador faz coisa julgada apenas no limite das questões 

decididas. E o julgamento implícito, ante o silêncio do juiz, não é de acolher, 

porque, em se tratando de fato extintivo do pedido, a decisão só poderia ser 

proferida após a audiência dos autores, nos têrmos do art. 294, n° II, do Cód. de 

Processo, o que não ocorreu. O recurso também não procede com base na letra 

d. Nessas condições, dêle, preliminarmente, não conheço. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, 

decisão unânime. 

 

Deixaram de comparecer o Exmo. Sr. ministro ROCHA LAGOA, por motivo 

justificado, e o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, por se 

achar afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, sendo substituído pelo 

Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VENDA - AÇÃO 

REVOCATÓRIA 

 

- Demonstrado que a venda de estabelecimento comercial se fêz à revelia 

dos credores, decreta-se a sua nulidade. 

 

Antônio Moura da Cunha e outro versus Antônio Rodrigues de Sousa e outros 

 

Rec. ext. n° 17.911 - Relator: MINISTRO EDGAR COSTA 

 

ACÓRDÃO 



 

Acordam em Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime da 2ª Turma 

julgadora, - vistos e relatados êstes autos de recurso extraordinário n° 17.911, 

do Distrito Federal, em que são recorrentes Antônio Moura da Cunha e outro, e 

recorridos Antônio Rodrigues de Sousa e outros, - conhecer do recurso e dar-

lhe provimento, de acôrdo com o voto do relator constante das notas anexas da 

assentada do julgamento. 

 

Custas pelos recorridos. 

 

Supremo Tribunal Federal, 15 de maio de 1951. - Orozimbo Nonato, 

presidente; Edgar Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA: Sérgio da Silva Campos; na qualidade de 

liquidatário da massa falida de José da Rocha Lourenço, com fundamento nos 

arts. 55, n° 8, e 56 do dec. n° 5.746, de 1929, propôs contra os ora recorridos 

uma ação revocatória para a devolução à massa do estabelecimento comercial 

do falido, por êste vendido aos mesmos recorridos por escritura pública, 

quando já em estado de insolvência e sem a concordância de todos os credores. 

Como assistentes intervieram os credores Casemiro de Sena Cardoso e Antônio 

Moura da Cunha. A ação foi julgada procedente em 1ª instância, parecendo ao 

juiz que dos autos resultavam suficientes indícios da fraude. "Êstes" - 

acrescentou - "não estão sujeitos a nenhuma sistematização, mas aceita-se 

universalmente que entre os mais influentes está a circunstância da realização 

do negócio nas proximidades da época da falência" (MIRANDA VALVERDE, 

"Comentários", pág. 379). Ora, a êsse fato, classificado como indício seguro, 

deve ser conjugado o de não ter tido a transação o assentimento expresso dos 

credores, já que não foram pagos. E pouco importa, para êsse efeito, que se 

trate de credor comercial ou particular, por ser evidente que a exigência serve a 

garantir o patrimônio comum. Não impressiona que a transação tenha 

apresentado algum lucro. Demonstraram o autor e os assistentes que maior teria 

sido êle, se o estabelecimento não tivesse sido alienado (fls. 80). 

 

Em recurso de apelação, porém, foi essa sentença reformada por acórdão 

unânime da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a prova 



dos autos não convencia, que por parte dos apelantes (os adquirentes do 

estabelecimento) tivesse havido a fraude que se lhes atribuía: nesse sentido se 

desenvolvem as suas considerações (acórdão às fls. 112). 

 

Inconformados, o credor-assistente Antônio Moura da Cunha e o liquidatário 

da massa falida, Sérgio da Silva Campos, interpuseram o presente recurso 

extraordinário com base na letra a do preceito constitucional, impugnando 

aquêle acórdão por ofensivo dos arts. 4 e 821, n° III, do Cód. de Proc. Civil, e 

55, n° 8, da Lei de Falências de 1929 (petição de fls. 115 e 140). Os recursos, 

admitidos, tiveram o seu processamento regular, com as razões dos recorrentes 

e as contra-razões dos recorridos, respectivamente, às fls. 133, 144 e 150. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Se a ação ajuizada pelo 

liquidatário da massa falida tivesse assentado apenas no art. 56 da lei falencial, 

a sentença de 1ª instância, dando por verificada a fraude, e o acórdão recorrido, 

reformando-a, por entender que ela não se configurava, caso não seria de 

recurso extraordinário, porque sendo a fraude uma questão de fato, dependente 

de exame de provas, a isso teria se cingido a decisão recorrida, sem ofensa 

àquele dispositivo legal, segundo o qual - "poderão ser revogados também, 

relativamente à massa, todos e quaisquer atos, enquanto não prescritos, 

praticados pelo devedor, na intenção de prejudicar credores, provocando-se 

fraude, de ambos os contraentes". 

 

A ação, porém, assentou também o seu fundamento no art. 55, n° 8, da mesma 

lei. "Não produzirão" - reza êsse dispositivo - "efeitos relativamente à massa, 

tenha ou não o contraente conhecimento do estado econômico, seja ou não 

intenção dêste fraudar os credores,.... n° 8, a venda, ou transferência, do 

estabelecimento comercial ou industrial, feita sem anuência expressa de todos 

os credores, ou sem o pagamento de todos êles, não tendo o falido ficado com 

bens suficientes para a quitação do "seu passivo". 

 

Ora, a sentença de 1ª instância reconheceu, como ficou acentuado, que a venda, 

a cuja anulação visa a revocatória ajuizada, se fizera sem o assentimento 



expresso de credores, que não foram pagos, e se mostra que não ficou o falido 

com bens suficientes para a quitação do seu passivo, não tendo o acórdão 

recorrido, que reformou aquela sentença, negado essas circunstâncias, 

cingindo-se à apreciação da inocorrência de fraude, condição indiferente 

segundo os próprios têrmos legais, - segue-se e conclui-se que foi inobservado 

aquêle dispositivo legal. 

 

Conheço, pois, do recurso e lhe dou provimento, para restaurar a sentença de 1ª 

instância, que deu pela procedência da ação. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceram do recurso e lhe 

deram provimento, sem divergência de votos. 

 

Ausente ao relatório, não votou o Sr. ministro ROCHA LAGOA. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, 

por se achar afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, sendo substituído 

pelo Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

COMPRA E VENDA - VÍCIO REDIBITÓRIO 

 

- O desfalque na quantidade das coisas vendidas não importa vício 

redibitório. 

 

Antônio Magri e sua mulher versus João Bertonha e sua mulher 

 

Rec. ext. n° 18.673 - Relator: MINISTRO AFRÂNIO COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, etc.: 

 



Acordam os juízes da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, não 

conhecer do recurso, conforme o relatório e notas taquigráficas. 

 

Custas pelo recorrente. 

 

Supremo Tribunal Federal, 8 de maio de 1951. - Orozimbo Nonato, presidente; 

Afrânio A. Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA: Os fatos são assim descritos na 

sentença de fls. 132: 

 

"Antônio Magri e sua mulher movem, a João Bertonha e sua mulher, a presente 

ação ordinária para haverem o abatimento no preço e perdas e danos 

decorrentes da venda que êstes últimos lhes fizeram do imóvel "Platina", 

situado nesta comarca". 

 

"Dizem os autores que em 9-9-46 adquiriram dos réus o imóvel agrícola 

denominado "Platina", situado no Município de Gália, com a área de 47 

alqueires, existindo nêle 32.000 cafeeiros, seis casas de tábuas, uma tulha e 

outras benfeitorias; o preço de Cr$ 380.000,00 foi pago integralmente; logo 

após o compromisso de 9-9-1946, mandaram contar os cafeeiros e encontraram 

uma grande diferença para menos, pois existem sòmente 24.000 cafeeiros; os 

réus devem entregar-lhes os cafeeiros faltantes ou, não sendo possível, restituir-

lhes o respectivo preço, acrescido dos frutos que deixaram de perceber, e os 

juros da mora. Afirmam os réus que os autores deviam usar a ação quanti 

minoris, regulada pelos arts. 1.101 a 1.106 do "Cód. Civil e não a ex empto, do 

artigo 1.136 do Cód. Civil, que trata sòmente da falta de área; a ação quanti 

minoris prescreve em seis meses, a partir da tradição da coisa, nos têrmos do 

art. 178, § 5°, IV, do Cód. Civil; efetuaram uma venda ad corpus, pois a área e 

o número de cafeeiros foram referidos enunciativamente; os autores pagaram 

tôdas as prestações sem reclamarem a falta de cafeeiros, apesar de "disso terem 

conhecimento, e ainda deixaram de pagar Cr$ 9.172,40 e receberam quitação 

dos réus; tratando-se de venda ad corpus, não podem os autores demandar a 

falta verificada; o negocio foi vantajoso, pois os autores recusaram o imóvel 

por Cr$ 600.000,00". 



 

Tendo o réu invocado a prescrição da ação, decretou-a o juiz com fundamento 

no art. 178, § 5°, n° IV, nestes têrmos: 

 

III. Diz o art. 178, § 5°, n° IV, que prescreve em seis meses a ação para haver o 

abatimento de preço da coisa imóvel, recebida com vício redibitório, a contar 

da tradição da coisa. 

 

As ações redibitórias ou edilícias decorrem de qualquer contrato comutativo, 

não se originam sòmente da compra e venda. O compromisso de fôlhas é um 

típico contrato comutativo e, por sua natureza, não pode ser transcrito. A 

tradição é a entrega da coisa, é a transferência da posse, algumas vêzes com a 

intenção de transferir também o domínio. O prazo de prescrição, observa 

CARPENTER, começa a correr, fatalmente, do momento da entrega da coisa 

ao adquirente. É a entrega que fixa o início do prazo. Declara o autor - fôlhas 

108 v. - que recebeu a propriedade nos primeiros dias do mês de outubro de 

1946. Dessa data até a propositura da ação já há muito estava esgotado o prazo 

da prescrição e, portanto, prescrita já se achava a ação. 

 

"Isto pôsto, julgo os autores carecedores da ação proposta. Custas pelos 

vencidos". 

 

Em apelação foi reformada a sentença, por êstes fundamentos: 

 

De acôrdo com o que é geralmente aceito, vício redibitório é o vício ou defeito 

oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminui o 

valor, de tal modo que, se a parte o conhecesse, ou não contrataria, ou lhe daria 

um preço bem menor. 

 

"Porque afeta, portanto, apenas a qualidade da coisa comprada e não a 

quantidade desta, pressupõe o vício redibitório a integral existência daquela. "O 

vício redibitório", disse o desembargador BATISTA DE OLIVEIRA, em voto 

transcrito na "REVISTA FORENSE", vol. 72, pág. 355, "pressupõe a integral 

existência da coisa recebida, na qual êle se esconde ou oculta, como defeito de 

qualidade, imperfeição de atributo ou falta de predicado, enquanto que a falta 

de quantidade fere a própria realidade da coisa, que passa a inexistir completa 

ou inteira". 



 

Ora, comprando, como ocorreu no caso em debate, um imóvel agrícola de área 

tão pequena, de apenas 47 alqueires de terras, e contendo 32.000 cafeeiros, 

evidenciado se acha, sem a menor sombra de dúvida, que objetivaram os 

autores, primordialmente, a aquisição dos cafeeiros e não, pròpriamente, a 

aquisição das terras em que os mesmos se achavam plantados. Sendo, pois, a 

finalidade dêsse imóvel a produção de café, de manifesto que o cafezal nêle 

existente não pode ser considerado como uma benfeitoria ou atributo do 

mesmo. A falta verificada em seu número, conseguintemente, constituirá, nessa 

hipótese, um vício de quantidade, não um defeito de qualidade. 

 

Acresce ponderar que, como decorre da noção de vício redibitório, um dos 

característicos dêsse vício consistiria em tornar a coisa imprópria ao seu uso. 

Irretorquível, entretanto, é que, na espécie, a falta de 8.000 cafeeiros, observada 

na fazenda "Platina", não tornou esta imprópria ao seu destino, já que a sua 

finalidade continuou sendo a mesma, aquela de produzir café. 

 

Ainda: outro caráter de vício redibitório é que seja êle oculto, que se esconda à 

vista do comprador. "Les vices de la chose", diz HUC, "ne sont plus cachés 

bien qu'ils ne frappent pas les regards, lorsque l'acheteur a eu la passibilité de 

les apercevoir" ("Commentaire", vol. 10, n° 149, pág. 202). 

 

"No caso vertente, entretanto, se falta de cafeeiros constituía uma falta ou 

defeito fàcilmente verificável pelos compradores, não deve a mesma ser dita 

como vício redibitório. 

 

"Em face do exposto e mais pelo que vem longamente exposto pelos apelantes, 

em suas magníficas razões de recurso, de concluir-se que, no caso submetido a 

julgamento, a falta de cafeeiros verificada no imóvel adquirido pelos autores 

deve ser considerada como defeito que afeta a quantidade, não a qualidade da 

coisa. Protege, nessas condições, o direito dos adquirentes, não qualquer das 

ações edilícias, como pareceu à sentença, mas a actio empti, cujo prazo de 

prescrição, como é corrente, é o comum". 

 

Em embargos foi mantido o acórdão, tendo o embargado, que é o recorrido, 

acrescentado "que além do mais tratava-se de promessa de compra e venda e 

não compra e venda" (fls. 182). 



 

Manifestaram os vendedores recurso extraordinário pela letra a do art. 101, n° 

III, da Constituição, dando por violados os arts. 178, § 50, n° IV, 1.136 e 61, n° 

I, todos do Cód. Civil. 

 

Foi o recurso contra-arrazoado. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA (relator): Não conheço do recurso. Não 

pretendeu o autor intentar ação para abatimento de preço ou resilição da 

compra e venda. 

 

Não invocou vício ou defeito oculto de coisa vendida. Reclama êle a falta de 

quantidade certa e avultada de pés de café, que, segundo afirma, devia 

encontrar, mas não encontrou na fazenda adquirida. O vício ou defeito oculto é 

na qualidade de coisa, alteração de seu estado ou modo, que lhe tira a 

normalidade de sua condição, ou a falta de um elemento ou fator que a impede 

de existir no estado normal ou num estado especial visado no contrato 

(CUNHA GONÇALVES). Ao propósito, vem ainda o comentário de CUNHA 

GONÇALVES ao art. 211 do nosso Cód. Comercial, em que atribui ao 

legislador brasileiro uma noção errônea de vício redibitório, por incluir no texto 

falta na quantidade, que não é vício da coisa. 

 

Em que pêse à opinião do eminente doutrinador, não houve confusão do 

legislador que entendeu simplesmente estender o benefício da reparação 

também ao caso em que ocorresse "falta na quantidade, sem praticar 

imperdoável erronia. Mas, o Cód. Civil, no art. 1.101, refere-se apenas a vício 

ou defeito oculto da coisa, que a torne imprópria ao uso ou lhe diminua o valor. 

Logo, conforme noção corrente, nada se apontou no caso quanto a defeito ou 

vício na quantidade das terras ou dos cafèzais, umas e outras continuam aptas à 

utilização pretendida. 

 

Assim sendo, não vulnerou o acórdão o art. 178, § 5°, n° IV, do Cód. Civil, 

pois tal prescrição não ocorreu. 

 

DECISÃO 



 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, em 

julgamento preliminar unânime. 

 

Deixou de tomar parte o Sr. ministro ROCHA LAGOA, ausente ao relatório. 

 

Deixaram de comparecer o Exmo. Sr. ministro EDGAR COSTA, por motivo 

justificado, e o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, por se 

achar afastado, para ter exercício no Tribunal Superior Eleitoral, sendo 

substituído pelo Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

FALÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PEDIDO - FATOS NOVOS - COISA 

JULGADA 

 

- Pode o pedido de falência ser renovado, desde que se fundamente em 

novos fatos, em diversa «causa petendi». 

 

- Verificada a tríplice identidade de coisa, objeto e pessoa, há coisa julgada 

na sentença denegatória da falência. 

 

Higson Cia. (Pará) Ltda. versus Felipe Farah 

 

Rec. ext. n° 16.445 - Relator: MINISTRO EDGAR COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam em Supremo Tribunal Federal, por decisão da 2ª Turma julgadora,. - 

vistos e relatados êstes autos de recurso extraordinário n° 16.445, do Estado do 

Pará, recorrente Higson Cia. (Pará) Ltda., recorrido Felipe Farah, - não 

conhecer do mesmo recurso, preliminarmente, de acôrdo com o voto do relator, 

constante das notas anexas da assentada do julgamento. 

 

Custas pelo recorrente. 

 



Supremo Tribunal Federal, 20 de abril de 1951. - Orozimbo Nonato, presidente; 

Edgar Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA: Os recorrentes propuseram contra o 

recorrido, perante o juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Belém do Pará, uma 

ação ordinária de cobrança da soma de Cr$ 72.378,10. O recorrido ofereceu 

uma exceção de coisa julgada, alegando que, tendo os autores lhe requerido a 

falência com fundamento naquela dívida, fôra a mesma falência denegada pelo 

reconhecimento de que ele, réu, nada devia aos autores, pois o valor do crédito 

está reduzido a Cr$ 1.730,10, que já haviam sido pagos, tendo essa decisão 

transitado em julgado. O juiz acolheu a exceção, mas, em recurso de agravo, o 

Tribunal reformou a decisão, atendendo a que a mesma exceção fôra oposta 

fora do prazo legal. Do recurso extraordinário interposto pelo réu não conheceu 

esta Turma, contra o voto do Sr. ministro OROZIMBO NONATO (autos 

apensos). 

 

Prosseguindo a ação, proposta pelos recorrentes, os seus termos regulares, 

insistiu o réu na sua alegação de coisa julgada, defesa que o juiz acolheu ao 

proferir a sentença final, julgando a mesma ação improcedente. Apelaram os 

autores. O Tribunal de Justiça, pela sua 1ª Câmara Cível, conheceu do recurso 

como de agravo de petição, nos têrmos do art. 810 do Cód. de Proc. Civil, e, 

por unanimidade de votos, negou-lhe provimento para confirmar a decisão 

agravada (ac. a fôlhas 119). 

 

Os autores, inconformados, interpuseram, por sua vez, o presente recurso 

extraordinário com assento nas letras a e d do art. 101, III, da Constituição 

federal. Sustentam, em resumo, que a sentença denegatória de falência não faz 

coisa julgada e, assim, a decisão recorrida contrariou essa norma legal; por 

outro lado, acolhendo afinal a exceção de coisa julgada, decidiu sôbre matéria 

já soberanamente julgada, por oferecida intempestivamente. 

 

Às razões dos recorrentes de fls. 126 apôs o recorrido as contra-razões de 

fôlhas 137. 

 

É o relatório. 



 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): Se, efetivamente, o parág. único 

do art. 19 da Lei de Falências dispõe que a sentença denegatória da falência não 

tem autoridade de coisa julgada, deve ele, entretanto, ser entendido no sentido 

de que pode o pedido ser renovado, baseando-se, porém, em novos fatos, em 

diversas causa petendi. Se, pois, pelo mesmo fato, entre as mesmas pessoas, 

não se pode renovar o pedido de falência, sem objeto da ocorrência da tríplice 

identidade de coisa, objeto e pessoa, resulta a coisa julgada na sentença 

denegatória. CARVALHO DE MENDONÇA, TRAJANO VALVERDE, 

JORGE AMERICANO e PAULO DE LACERDA, citados pelo recorrido, são 

acordes nessa conclusão. 

 

Na espécie, idênticas eram as pessoas, a coisa pedida e o direito de pedir, do 

processo de falências; concorrem, pois, nas duas ações aquela tríplice 

identidade constitutiva da coisa julgada, assim acolhida com acerto pela 

decisão recorrida. 

 

Quanto à segunda alegação dos recorrentes, a da impossibilidade de se renovar 

no processo a alegação de coisa julgada, já esta Turma, ao julgar o recurso 

extraordinário interposto pelo ora recorrido, deixou acentuado que, devendo a 

exceção, normalmente, apresentar-se em forma e tempo de outras exceções, 

pode ser apreciada até em segunda instância, e é conhecível até de ofício pelo 

juiz. 

 

Ora, renovada a alegação na audiência de instrução e julgamento da causa, 

podia ser, como foi, acolhida na sentença, que o acórdão recorrido confirmou. 

 

Nenhuma ofensa à lei se depara nesse acórdão. O recurso não encontra amparo 

na letra a do preceito constitucional, nem, por igual, na letra d, por inexistir a 

alegada divergência jurisprudencial. 

 

Dêle, em conclusão, não conheço, preliminarmente. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: Sr. presidente, data venia, conheço do 

recurso, com fundamento na letra a, e lhe nego provimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: contra o voto do Exmo. Sr. 

ministro ROCHA LAGOA, não conheceram do recurso. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro HAHNEMANN GUIMARÃES, 

por se achar afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, sendo substituído 

pelo Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

DESQUITE - ALTERABILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

- Admite a nossa lei a alterabilidade da obrigação alimentar, conforme 

variem as necessidades do credor e os recursos do devedor. 

 

Rui Presser Belo versus Leonor Dias de Freitas 

 

Rec. ext. n° 19.359 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 19.359, 

do Distrito Federal, em que é recorrente Rui Presser Belo e recorrida Leonor 

Dias de Freitas: 

 

Decide o Supremo Tribunal, em 1ª Turma, não conhecer do recurso, 

unânimemente, de acôrdo com as notas juntas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 19 de novembro de 1951. - Barros Barreto, 

presidente; Luís Gallotti, relator. 

 

RELATÓRIO 

 



O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI: D. Leonor Dias de Freitas, nos autos do 

desquite em que litiga com Rui Presser Belo, tendo em vista a elevação do 

padrão de vida nesta capital e atendendo a que seu ex-marido percebe 

atualmente, pelo Ministério da Aeronáutica, como tenente-coronel-aviador, a 

importância de Cr$ 10.860,00 mensais (ofício de fls. 592), e atendendo ainda a 

que os três filhos do casal, de 16, 12 e 7 anos, se acham sob o poder e guarda da 

mãe, todos cursando estabelecimentos de ensino, requereu (fôlhas 612) 

majoração da pensão alimentícia pelo pai dada aos seus referidos filhos, na 

forma das sentenças anteriores, isto é, num têrço dos seus vencimentos. 

 

O Dr. curador opinou fôsse ouvido o suplicado. E o juiz ordenou sua citação, 

para no prazo de três dias, dizer sôbre o pedido. 

 

O suplicado alegou que a pensão alimentícia fôra fixada por sentença em Cr$ 

700,00 para cada filho, ou seja no total de Cr$ 2.100,00. A suplicante 

conformou-se com essa decisão, da qual não recorreu, e que foi confirmada. Os 

alimentos fixados só poderiam ser modificados por ação própria, como 

anteriormente entendera o Juízo. A citada sentença não levou em conta, para 

fixar os alimentos, o que então ganhava o pai. Fixou-os tendo em vista o 

elevado custo da vida. Na quantia de Cr$ 10.860,00, percebida mensalmente 

pelo suplicado, estão incluídos Cr$ 3.360,00 de "gratificação de serviço aéreo", 

importância paga aos aviadores a título de indenização pelas despesas que são 

obrigados a fazer quando voam (alimentação, hospedagem, etc.). 

 

Essa a defesa do suplicado. 

 

O Dr. curador de família, ouvido, disse (fls. 628): 

 

"O presente processo é o 2° volume dos autos de desquite. 

 

"Na petição de fls. 612, a peticionária pede majoração da pensão alimentícia. 

 

"O suplicado, a fls. 618, fala em processo próprio. 

 

"Apensados, assim, os demais processos para se poder apreender melhor a 

questão, direi. 

 



"Rio, 1-8-949. - Frederico Müller". 

 

O juiz mandou que fôsse satisfeito o seu pedido. 

 

Mas o escrivão informou que os autos se achavam no Tribunal de Justiça. 

 

Ouvido novamente, o curador assim falou (fls. 629 v.) 

 

"A vista acima é para que me pronuncie sôbre a pleiteada majoração de 

alimentos (desp. a fls. 625). 

 

"A respeito, tive ocasião de proferir a promoção de fls. 68, isto é, para que 

fôssem apensados os processos a que ambas as partes se referem e nos quais 

constam elementos necessários à apreciação do caso e à sua decisão. 

 

"Como não pudessem ser tais processos apensados, pelos motivos constantes da 

informação de fls. 629, requeri, antes de pronunciar-me a respeito da dita 

majoração, seja aberto às partes o tríduo determinado pelo art. 685 do Cód. de 

Processo, durante o qual podem elas trazer para o processo as peças necessárias 

ao seu estudo e julgamento. 

 

"Rio, 12-8-949. - Frederico Müller". 

 

O juiz concedeu o tríduo (fls. 634). 

 

A suplicante reportou-se à sua petição, invocando o art. 401 do Cód. Civil. 

 

O suplicado alegou que o Dr. curador propusera o tríduo, para produção de 

provas, previsto no art. 685 do Cód. de Processo, por desconhecer a decisão 

que fixara a pensão. Mas êsse dispositivo se refere às medidas preventivas, e, 

no caso, disso não se trata. Se se tratasse, deveria ser o pedido processado em 

apartado, com distribuição e citação da parte. Tendo, porém, baixado os autos 

que estavam no Tribunal de Justiça, por êles o Dr. curador poderá ver que a 

pensão fôra fixada em sentença proferida em ação ordinária própria. Outra 

ação, portanto, teria de ser proposta para modificar aquela sentença. A seguir, 

pediu o suplicante que fossem apensados os autos da ação ordinária de redução 

de pensão e que, depois de ouvido ó curador, fôsse indeferido o pedido de fls. 



612. Caso assim não entendesse o juiz, pedia o depoimento pessoal da 

suplicante, a expedição de ofícios aos estabelecimentos de ensino, onde estão 

matriculados seus filhos, indagando sôbre as mensalidades pagas (fls. 639). 

 

O juiz despachou (fls. 641 v.): 

 

"A modificação de pensões alimentícias, em havendo maior ou menor 

possibilidade do alimentante, e maior ou menor necessidade dos alimentados, 

pode ser regulada nos próprios autos ou em autos apartados, sem prejuízo para 

o real interêsse das partes. 

 

"No bôjo dos autos há prova suficiente para bem esclarecer êste Juízo sôbre 

"redução" ou "majoração" das pensões". 

 

E determinou fôsse aberta vista ao curador, voltando-lhe os autos conclusos 

para decidir. 

 

O Dr. curador opinou (fls. 642): 

 

"Em face do despacho retro e tendo em vista os elementos de prova constantes 

dêstes autos, bem como os existentes nos processos apensados, sou de parecer 

que o pedido de majoração de fls. 612 deve ser deferido na base de 1/3 dos 

proventos do suplicado, qualquer que seja a proveniência dos mesmos. 

 

"Rio, 16-9-949. - Frederico Müller". 

 

O suplicado interpôs agravo no auto do processo do despacho de fls. 641 v., 

que lhe indeferira as provas requeridas (fls. 645). 

 

Decidiu o juiz (fls. 654): 

 

"Sôbre a validade da obrigação, não há dúvida: 

 

"Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna de quem os supre ou 

de quem os recebe, poderá o interessado reclamar do juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou agravação do encargo" (art. 401 do 

Cód. Civil). 



 

"Sôbre o quantum deve-se atender a que a sentença de fls. 85-87 dos autos em 

apenso fixou uma mesada de Cr$ 2.100,00 quando o suplicado percebia Cr$ 

5.175,00. O que foi unânimemente confirmado pelo acórdão de fôlhas 129, em 

o qual os doutos juízes ad quem registraram o seguinte trecho: "O apelante foi 

promovido de pôsto. "Tal circunstância poderia justificar o aumento dos 

alimentos, mas a apelada não os solicitou". 

 

"Por êstes motivos, e atendendo à idade escolar dos menores; à doutrina e 

jurisprudência de todos os povos, arbitrando pensões alimentícias aos filhos na 

base de um têrço dos proventos do alimentante (reporto-me às considerações da 

sentença publicada no "Diário da Justiça" de 9-6-48, pág. 4.104); ao que dispõe 

o Estatuto dos Militares (decreto-lei n° 3.864, de 23 de novembro de 1941, art. 

57, § 1°): 

 

"O dever que tem o militar de zelar pela honra e reputação de sua classe impõe-

lhe procedimento irrepreensível, na vida pública e particular, cumprindo com 

exatidão seus deveres para com a sociedade e a família. Cumpre-lhe respeitar 

as leis do país, acatar a autoridade civil, satisfazer com exatidão os 

compromissos assumidos e garantir assistência moral e material ao seu lar"; 

 

e ao mais que dos autos consta: julgo procedente o pedido de majoração, para 

que o suplicado concorra mensalmente, a partir dêste mês, com uma pensão 

alimentícia igual a um têrço dos seus vencimentos, vantagens e gratificações, 

inclusive abono familiar, atuais ou futuros, para criação, educação e 

alimentação dos filhos do casal desquitado, equitativamente distribuída a cada 

um até sua maioridade; desde já entendido que a suplicante, com esta 

importância, deve fazer frente a tôdas as despesas dos menores, inclusive 

vestimentas, colégios, matrículas, médicos, dentistas, etc., etc., ressalvado o 

caso de moléstia gravíssima, se por desgraça sobrevier. 

 

Custas pelo vencido. 

 

P. R. e oficie-se imediatamente (artigo 830, n° IV, do Cód. de Proc. Civil), nos 

têrmos do art. 919 do Cód. de Processo Civil". 

 

O suplicado apelou. 



 

O ilustre procurador geral do Distrito opinou pela nulidade do processo, para se 

remeter a suplicante às vias ordinárias, e pelo provimento do agravo no auto do 

processo. Quanto ao mérito, opinou pela confirmação da sentença. 

 

A 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, unânimemente, negou provimento ao 

agravo no auto do processo e à apelação. 

 

Êste o acórdão (fls. 692): 

 

A questão do aumento ou diminuição da pensão devida pelo marido à mulher 

após o desquite é matéria a ser dirimida pelo juiz em execução da sentença de 

desquite, nos têrmos do art. 401 do Cód. Civil. A jurisprudência antiqüíssima e 

universal tem assentado que alimentos do marido à mulher e filhos devem 

corresponder à têrça parte dos seus ganhos, a qualquer título. 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 7.962, de que é 

apelante Rui Presser Belo e apelada Leonor Dias de Freitas: 

 

Acordam os juízes da 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, em votação unânime, 

em negar provimento ao agravo no auto do processo e à apelação. 

 

a) Agravo no auto do processo de fls. 645. Nas razões dêsse agravo não se 

reclama contra a parte do despacho de fls. 641 v. que mandou processar o 

pedido de aumento de pensão dentro dos próprios autos da ação de desquite. 

 

Na preliminar da apelação, a fls. 661, é que o apelante declara que seu agravo 

abrangeu também nessa parte o despacho agravado em questão. 

 

Admitida essa extensão do agravo, não se lhe pode dar provimento. 

 

Com efeito, a questão da pensão alimentar devida pelo marido à mulher após o 

desquite, como decorrência do vínculo conjugal, é matéria a ser dirimida pelo 

juiz na execução da sentença de desquite. 

 



O Cód. Civil, no art. 401, é expresso ao dar à parte o direito de reclamar do juiz 

a redução ou agravação do encargo, isto é, reclamar ao próprio juiz que houver 

anteriormente fixado a pensão. 

 

Reclamar não é propor ação nova. 

 

Esta mesma inteligência era sufragada pelo juiz prolator da decisão de fôlhas 

85 dos autos em apenso, embora desnecessàriamente houvesse sido dado ao 

feito o rito de ação ordinária. 

 

Quanto às provas pretendidas pelo agravante, referem-se a questão já bem 

esclarecida no processo. 

 

b) Mérito. A jurisprudência antiqüíssima e universal tem assentado que os 

alimentos do marido à mulher e filhos devem corresponder à têrça parte dos 

seus vencimentos e ganhos, a qualquer título que sejam, incluído no cálculo 

dessa parte o abono familiar, como está bem claro na sentença (fls. 655). 

 

Custas pelo recorrente. 

 

"Distrito Federal, 3 de abril de 1951". 

 

O vencido interpôs recurso extraordinário, sob invocação da alínea d, citando 

acórdão do Tribunal de São Paulo (fôlhas 694-695). 

 

As partes arrazoaram. 

 

E o eminente procurador geral da República opinou (fls. 712-713): 

 

O recurso foi interposto com fundamento na letra d do permissivo 

constitucional, invocando o recorrente como divergente um acórdão do 

Tribunal de São Paulo, que se encontra à pág. 282 do vol. III de "O Processo 

Civil à Luz da Jurisprudência", de ALEXANDRE DE PAULA (fls. 694-695). 

 

Êsse acórdão entendeu que as sentenças proferidas em processos de jurisdição 

voluntária ou graciosa - como é o caso presente - "embora não façam coisa 

julgada, nos têrmos do art. 288 do Cód. de Proc. Civil, passam contudo em 



julgado no sentido formal, ou relativo, para o efeito de impedir nova discussão 

e decisão da matéria dentro do mesmo processo"; e sem dúvida está em 

divergência com o acórdão recorrido de fls. 692, que julgou lícito ao juiz, na 

execução da sentença de desquite, modificar o quantum dos alimentos já 

fixados por decisão que transitou em julgado, no sentido formal ou relativo, a 

que se refere o acórdão do Tribunal paulista. 

 

O recurso extraordinário é, portanto, cabível e se nos afigura merecedor de 

provimento, por estarmos de acôrdo com a tese do recorrente e do referido 

acórdão do colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, com o qual também 

concordou o ilustrado Dr. ALFREDO LOUREIRO BERNARDES, hoje 

ministro do Tribunal Federal de Recursos, e então procurador geral do Distrito 

Federal (fls. 686-688). 

 

A exoneração, redução ou agravação do encargo de prestar alimentos, a nosso 

ver, só podem ser solicitadas, ou reclamadas, por meio de ação própria, não 

nos parecendo acertada a interpretação dada pelo acórdão recorrido à expressão 

reclamar, constante do art. 401 do Código Civil. 

 

Em face do exposto, somos pelo conhecimento e provimento do presente 

recurso. 

 

"Distrito Federal, 15 de outubro de 1951. - Plínio de Freitas Travassos, 

procurador geral da República". 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO LUÍS GALLOTTI (relator): A transcrição do acórdão do 

Tribunal paulista, feita pelo recorrente, é a seguinte (fls. 695): 

 

As sentenças proferidas em processos de jurisdição voluntária ou graciosa, 

embora não façam coisa julgada, nos têrmos do art. 288 do Cód. de Proc. Civil, 

passam contudo em julgado no sentido formal, ou relativo, para o efeito de 

impedir nova discussão e decisão da matéria dentro do mesmo processo". 

 



Nada há nessa transcrição por onde se possa ver que o acórdão do Tribunal de 

São Paulo apreciou a mesma relação jurídica examinada no aresto recorrido, ou 

seja, encargo alimentar e sua alterabilidade independentemente de ação 

ordinária, em face do art. 401 do Cód. Civil. 

 

Não tenho, assim, como demonstrado o dissídio jurisprudencial que tornaria 

cabível o apêlo extraordinário. 

 

Ao concluir suas razões, o recorrente ainda alegou que teriam sido vulnerados 

os arts. 288 do Cód. de Processo e 401 do Cód. Civil. 

 

O art. 288 do Cód. de Processo nada tem a ver com o caso, pois se refere às 

sentenças proferidas em processo de jurisdição voluntária e graciosa, 

preventivos e preparatórios e de desquite por "mútuo consentimento", quando, 

na espécie, se trata de desquite litigioso e de ação ordinária. 

 

E o art. 401 do Cód. Civil, longe de ser ofendido, foi aplicado. 

 

Eis o seu teor: 

 

"Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna de quem os supre ou 

na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar do juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou agravação do encargo". 

 

Mostra CLÓVIS ("Código Civil Comentado", vol. 2°, pág. 379) que o art. 401 

do nosso Cód. Civil teve como fonte direta o art. 144 do Cód. italiano: 

 

"Se dopo l'asseggnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle 

condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria 

provvederà per la cessazione, la riduzione, e l'aumento secondo le 

circostanze". 

 

E ESTÊVÃO DE ALMEIDA, depois de assinalar ser o texto italiano o original 

de que o nosso é tradução ("Manual do Código Civil", vol. 6°, pág. 337), 

reproduz a clara lição de MAZZONI (pág. 339): 

 



"La somministrazione degli alimenti deve essere sempre mesurata sul bisogno 

attuale dell'uno e sulle sostanze attuali dell'altro". 

 

Igualmente disserta RUGGIERO, quer nas suas "Instituições", vol. 2°, pág. 39, 

quer no "Dicionário" de SCIALOJA, volume 1°, verb. Alimenti, n° 14, pág. 

153. 

 

O art. 781 do Código português só se refere à redução. 

 

Mas, DIAS FERREIRA mostra que o direito de pedir aumento é um 

consectário, justificado pelo espírito da lei. 

 

E CUNHA GONÇALVES acentua ("Princípios de Direito Civil Luso-

Brasileiro", 1951, vol. 3°, pág. 293): 

 

"A sentença judicial é sempre provisória, pois a obrigação pode ser alterada 

para mais ou menos, ou suprimida por decisão posterior, conforme 

circunstâncias supervenientes". 

 

O mesmo critério prevalece na França (art. 209 do Cód. Civil). 

 

PLANIOL, referindo-se à variabilidade da obrigação alimentar, observa 

("Traité Elémentaire de Droit Civil", 4ª ed., 1948, vol. 1°, pág. 584, n° 1.696): 

 

"Les besoins du créancier et les resscurces du débiteur son nécessairement 

variables. Par conséquent, le chiffre fixé par le juge est toujours provisoire. Il 

peut a tout moment être modifié, de manière à suivre équitablement les 

fluctuations de fortune des deux parties". 

 

No mesmo sentido, doutrina JOSSERAND ("Cours de Droit Civil", 1932, 

volume 1°, pág. 600, n° 1.154), acrescentando (pág. 610, n° 1.171): 

 

"L'obligation alimentaire est constamment sujette à revision, duns son montant 

et dans son princips même". 

 

"L'obligation alimentaire est encore variable en ce sens que sa fixation par la 

justice est toujour essentiellement provisoire. Vienne à changer l'un au l'autre 



des éléments qui en detérminent le quantum, besoins du créancier ou 

ressources du débiteur, une nouvelle fixation peut être réclamée par les 

intéressés". 

 

O mesmo sustenta PIERARD ("Divorce et Separations de Corps", 1927, 

volume 1°, pág. 769), esclarecendo: 

 

"Le juge peut donc toujours augmenter, diminuer ou même supprimer la 

pension, même l'accordé après l'avoir précédemment refusée, à la condition 

qu'il constate qu'un des deux éléments ci-dessus indiqués se trouve modifié. Si 

aucun changement ne s'est produit dares la situation respective des parties, la 

décision rendue conserve l'autorité de la chose jugée, car le juge ne peut, dans 

ce cas, revenir à son gré sur la décision qu'il a rendue; celle-ci ne peut alors 

être modifiée que par les voies de recours légales, dans les formes et les délais 

impartins. 

 

Le droit de démander la modification de la pension existe aussi bien si celle-ci 

a été fixée conventionellement que si elle a été déterminée par jugement". 

 

Esta última equiparação decorre, em nosso direito, do estatuído expressamente 

no art. 645 do Cód. Civil. 

 

CARVALHO SANTOS, citando DEMOLOMBE e LABORI, considera certo 

que, até mesmo ex officio, pode a pensão alimentar ser modificada pelo juiz, 

desde que verifique a insuficiência da que foi decretada ("Código Civil 

Interpretado", vol. 6°, pág. 188). 

 

A mim parece que essa conclusão será legítima em face do citado art. 144 do 

antigo Código italiano, que diz: "L'autorità giudiziaria provvederà", mas não 

em face do art. 401 do nosso Código, que, embora se tenha inspirado naquele, 

quase o copiando integralmente, não disse que o juiz providenciará, como fêz a 

lei italiana (a indicar a possibilidade do procedimento ex officio), e sim estatuiu 

que o interessado poderá reclamar ao juiz. 

 

A questão está em saber se essa reclamação deve sempre, forçosamente, 

revestir a forma de uma ação ordinária. 

 



Entendo que não e, por isso, acho que bem decidiu o acórdão recorrido, sem 

embargo de respeitáveis opiniões em contrário (v., por exemplo, VICENTE 

FARIA COELHO, "O Desquite", 1949, pág. 464). 

 

Dispõe o art. 289 do Cód. de Proc. Civil que nenhum juiz poderá decidir 

novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo nos casos 

expressamente previstos (n° I) e quando tiver decidido, de acôrdo com a 

eqüidade, determinada relação entre as partes, e estas reclamarem a revisão por 

haver-se modificado o estado de fato (n° II). 

 

Na espécie, pode-se dizer que se configura a exceção à regra do art. 289, pela 

dupla razão de estar o caso expressamente previsto no art. 401 do Cód. Civil 

(n° I) e de ter havido modificação do estado de fato (n° II). 

 

PEDRO BATISTA MARTINS comentando o art. 289 da lei processual, dá 

como exemplo da exceção por êle prevista as sentenças que fixem alimentos, 

para dizer que elas "podem sofrer, em qualquer tempo, alterações em seus 

dispositivos, desde que, mediante provocação da parte interessada, possa o juiz 

se convencer de que se hajam modificado as circunstâncias determinantes da 

disposição" ("Comentários ao Código de Processo Civil", ed. "REVISTA 

FORENSE", vol. 3°, pág. 356). 

 

Combatendo, com apoio em LIEBMAN, a observação de CARNELUTTI, que 

importaria privar da autoridade de coisa julgada tôdas as sentenças dispositivas, 

nota (pág. 357), em perfeita consonância com a citada lição de PIERARD: 

 

"O que é certo é que, ainda para as sentenças desta natureza, a coisa julgada se 

forma como para as outras sentenças em geral, vale enquanto permanece o 

statu quo, pois que a revisão só se torna possível quando e na medida em que se 

modificam as circunstâncias que hajam determinado a decisão". 

 

E por último (pág. 358): 

 

Uma dúvida poderá ocorrer na interpretação do art. 289: A quem compete a 

revisão da sentença para o efeito de adaptar a sua determinação aos fatos 

supervenientes? 

 



Absurda poderia parecer a conclusão de que a competência é do juízo de 

primeira instância a quem caiba a liquidação. 

 

Como há de o juiz de primeira instância inovar na decisão, quando ela, em grau 

de recurso, tiver resultado de julgamento de superior instância? 

 

Mas o processo adequado à revisão é o estabelecido para a liquidação da 

sentença, que nunca se contestou competir ao juiz de primeira instância. A 

modificação da sentença supõe, por outro lado, a prova da modificação dos 

fatos determinantes da sua conclusão e a prova dêstes fatos, tal como a sua 

apreciação, não poderia deixar de incumbir ao juiz a quem competir processar a 

liquidação da sentença. 

 

"Esta é, igualmente, a conclusão a que chegou CHIOVENDA". 

 

PONTES DE MIRANDA assim se pronuncia; comentando o mesmo art. 289 

do Cód. de Processo ("Comentários ao Código de Processo Civil", ed. 

"REVISTA FORENSE", vol. 2°, pág. 369, nota 2): 

 

"O juiz competente para a modificação do art. 289, II, é o da execução, porque 

a coisa julgada fica incólume, segundo o raciocínio da nota 1". 

 

Evidentemente, haverá que distinguir entre o caso, por exemplo, de alimentos 

devidos por um comerciante, cuja renda poderá suscitar séria controvérsia 

quanto ao seu montante, a exigir até exame de livros, etc., e o caso de um 

funcionário, como o recorrente, cujos proventos são fixados por lei. 

 

Na primeira hipótese, caberia exigir a liquidação por artigos, com rito ordinário 

no que for aplicável, consoante a regra do art. 913 do Cód. de Processo. 

 

Mas, na segunda, o aumento da pensão, pelo só cálculo do têrço sobre os 

vencimentos majorados, constitui simples operação aritmética, para a qual 

seria, sem dúvida, demasiado exigir-se a via ordinária. 

 

É, certamente, por atender a essa distinção que PLANIOL alude à hipótese de 

ser necessário um julgamento (vol. cit., pág. 584, n° 1.696), pois casos haverá 

em que nem se trata propriamente disso, mas de mera revisão de cálculo. 



 

Na espécie, o próprio Dr. procurador geral do Distrito Federal, embora 

acolhesse a argüição de nulidade, por lhe parecer indispensável a via ordinária, 

opinou de meritis pela confirmação da sentença, por considerar razoável que o 

apelante, ora recorrente, concorra para o sustento e educação dos seus três 

filhos com a têrça parte dos seus ganhos, seja a que título fôr, ficando com os 

dois terços restantes. 

 

É certo que o juiz indeferiu as provas requeridas pelo recorrente (consistentes 

apenas no depoimento pessoal da recorrida e expedição de ofícios a dois 

estabelecimentos de ensino), mas o fêz por julgá-las desnecessárias, visto 

existir nos autos prova suficiente. 

 

Diante do exposto, não demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Tribunais 

diferentes mas ofensa à letra da lei, não conheço do recurso. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Sr. presidente, estou de 

inteiro acôrdo com o Sr. ministro relator. Os interêsses dos menores estão 

imediatamente sob a fiscalização da Justiça, dos juízes que lhes são próprios. E 

as quantias fixadas por sentença devem ser suficientes para a manutenção dos 

menores. No caso, entendo que a Justiça foi até deficiente, porque fixou a 

contribuição paterna em um têrço dos ordenados. 

 

Ainda é pouco para alimentação, vestuário e educação de três filhos em idade 

escolar. No entanto, o pai insiste que permaneça a pequena quota dos 

vencimentos primitivos. O aumento determinado está em plena harmonia com 

o Código Civil, art. 401. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram, unânimemente. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

RIBEIRO DA COSTA, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 



 

* 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - PROLE ADULTERINA DE 

MULHER CASADA 

 

- Cabe privativamente ao marido contestar a legitimidade dos filhos 

nascidos de sua mulher. 

 

- Não é, todavia, indispensável, para que se inicie a ação de investigação de 

paternidade, que atribua prole adulterina à mulher casada, tenha 

transitado em julgado a sentença que deu pela procedência da negatória de 

paternidade ilegítima, desde que, solenemente, a contestação tenha sido 

feita pelo marido e confirmada por sentença. 

 

Maria da Conceição Carvalho Hygins versus Nívia dos Santos 

 

Rec. ext. n° 18.988 - Relator: MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam em sessão da 1ª Turma, por unanimidade de votos, não conhecer do 

presente recurso extraordinário, em que é recorrente Maria da Conceição 

Carvalho Hygins e recorrida Nívia dos Santos, pelos fundamentos que se 

encontram nas notas taquigráficas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 24 de setembro de 1951. - Luís Gallotti, presidente; 

Mário Guimarães, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: Nívia dos Santos, em nome de sua 

filha menor impúbere Astride de Carvalho, propôs contra o espólio de José 

Pedro de Carvalho; pelo fôro do Distrito Federal, uma ação de investigação de 

paternidade, cumulada com a de petição de herança. 

 



Pouco antes, e pelo mesmo Juízo, havia o marido de Nívia proposto uma ação 

negatória da paternidade legítima da menor. Os dois processos foram anexados, 

por despacho do juiz, e correram juntamente. Depois de um incidente de 

agravo, surgido do despacho saneador, decidiu o Tribunal de Justiça fôsse a 

causa sôbre a negatória julgada como preliminar da segunda. E assim foi feito, 

oportunamente, tendo a sentença da 1ª instância, como o Tribunal de Justiça, 

êste em recurso de apelação, havido por procedentes tôdas as ações. 

 

D. Maria da Conceição Carvalho Hygins, inventariante do espólio, manifestou 

recurso extraordinário, com base nas letras a, b e c do art. 101, n° III, da 

Constituição federal, alegando: 

 

a) que só o marido pode contestar a legitimidade do filho nascido de sua 

mulher e, enquanto êle não o fizer, o filho não tem o direito de procurar outro 

pai. Pater est quem justice nuptiae demonstrant. A ação negatória da 

paternidade é, assim, e por isso, uma ação prejudicial da ação de investigação. 

Esta só nasce depois de julgada a negatória, porque só no momento em que a 

sentença afasta a presunção de art. 337 do Cód. Civil é que nasce para o filho o 

direito de procurar outro pai. O venerando acórdão recorrido entendeu, porém, 

que as duas ações poderiam ser propostas simultâneamente, e simultâneamente 

ser processadas, e que sòmente o julgamento da negatória deveria preceder o da 

investigatória. 

 

Assim julgando, o venerando acórdão contrariou as leis federais contidas nos 

artigos 377 e 344 do Cód. Civil, por isso que o direito do filho só nasce no 

momento em que a negatória é julgada procedente e afastando a presunção do 

art. 377 dá ao filho o direito e a ação para a busca de outro pai; 

 

b) que incumbe ao marido, para contestar a legitimidade do filho, a prova de 

que se acha impossibilitado de coabitar com sua espôsa, o que êle não fêz, 

limitando-se a aproveitar a prova produzida na ação de investigação de 

paternidade, infringindo o art. 340 do Código Civil; 

 

c) que o filho havido fora do matrimônio pode, nos têrmos do dec.-lei número 

4.737, de 24 de setembro de 1942, ser reconhecido ou demandar sua filiação, 

sendo, porém, necessário ou que êsse filho tenha nascido após o desquite ou 

antes do matrimônio. O recurso foi admitido e contestado. 



 

O Dr. procurador geral opinou pelo seu não conhecimento. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES (relator): A junção, num mesmo 

processo, das ações de investigação de paternidade, de petição de herança e de 

negação de paternidade legítima poderia ter dado lugar a incorrigível tumulto 

processual, pois que as partes não eram coincidentes. O réu, na ação de 

investigação e petição de herança, - espólio de José Pedro de Carvalho - é 

estranho à de contestação da paternidade, e o autor nesta - Luciano Doin 

Carneiro - não participa da ação de investigação. 

 

Mas a junção foi estabelecida com o beneplácito do Tribunal, em recurso de 

agravo, e não há mais discutir sôbre êsse ponto. Aliás, não resultou a confusão 

presumível, porque nem autor, nem ré, na ação da contestação de paternidade, 

interpuseram qualquer recurso. 

 

Pretende agora a recorrente insurgir-se contra o acórdão que deu pela 

procedência das três ações, por entender que a autora só poderia ingressar em 

Juízo, na ação de investigação, depois de proferida sentença que a declarasse 

filha natural. 

 

É um excessivo formalismo que não está na lei. O art. 344 do Cód. Civil apenas 

diz: 

 

"Cabe privativamente ao marido o direito de contestar a legitimidade dos filhos 

nascidos de sua mulher". 

 

Isso houve. O marido contestou a legitimidade da filha havida na constância do 

matrimônio. Nem sequer há na lei referência à sentença. Basta a contestação 

solene. No caso sub judice, a contestação foi feita por duas vêzes: quando o 

marido propôs a ação respectiva e quando declarou, na petição de desquite, que 

o casal não tinha filhos. Já essa, a meu ver, autorizaria a investigação da 

paternidade, e agora foi ela julgada por sentença. 



 

Diz o recorrente que a sentença é nula porque, em tal ação, não provou o autor 

um dos seus requisitos, isto é, achar-se fisicamente impossibilitado de coabitar 

com sua espôsa. Serviu-se das provas da outra ação. 

 

Primeiramente, acentuemos que a recorrente é terceira relativamente à ação 

contestatória da legitimidade. Nada pode alegar contra a sentença, nessa parte. 

Ainda que o pudesse, porém, a sua alegação seria inconsistente, porque não 

importa tenham sido as provas colhidas aqui ou ali. Melhor ainda foi terem sido 

tais provas produzidas em ação em que tomou parte a recorrente. 

 

O serem concludentes ou não essas provas, é matéria em que não podemos 

entrar, por escapar à índole do recurso extraordinário. Para sossêgo moral, 

porém, do nosso espírito, que sempre deseja fazer o máximo de justiça, 

vejamos um breve trecho do acórdão: (lê fls. 274 v.). 

 

Por último, a recorrente, dando interpretação original ao dec.-lei n° 4.737, de 

24 de setembro de 1942, diz que a investigação só seria possível se a autora 

houvesse nascido antes do casamento ou depois do desquite. 

 

Não. Diz a lei: 

 

"Art. 1° O filho havido pelo cônjuge fora do matrimônio pode, depois do 

desquite, ser reconhecido ou demandar que se declare a sua filiação". 

 

O "fora do matrimônio", nesse decreto-lei, refere-se ao filho havido por um dos 

cônjuges com pessoa que não o legítimo espôso ou espôsa, porque os filhos 

anteriores ao casamento sempre puderam ser reconhecidos. Não havia 

necessidade de lei expressa. E os posteriores ao desquite iam sendo admitidos à 

investigação, pela jurisprudência. A lei quis, precisamente, permitir o 

reconhecimento dos filhos adulterinos, estabelecendo, apenas, como condição, 

sobrevir o desquite. 

 

Mas essa discussão se torna aqui impertinente, porque o caso da autora está 

resolvido, como vimos, pelo próprio Código Civil. Assim, não encontrando 

vulnerada lei alguma, não conheço do recurso. 

 



DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não se conheceu, unânimemente. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro LUÍS GALLOTTI, por se achar 

licenciado o Exmo. Sr. ministro BARROS BARRETO. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

RIBEIRO DA COSTA, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE 

VASCONCELOS. 

 

* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - USUFRUTO 

 

- O proprietário que tem o seu prédio onerado de usufruto não está 

obrigado à renovação da locação firmada pelo usufrutuário, uma vez 

extinto o usufruto. 

 

Nascimento Vaz & Cia. versus Elvira de Carvalho Mesquita 

 

Ag. n° 14.428 - Relator: MINISTRO EDGAR COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam, em Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime da 2ª Turma 

julgadora, - relatados êstes autos de agravo de instrumento n° 14.428, do 

Distrito Federal, agravante Nascimento Vaz & Cia. e agravado Elvira de 

Carvalho Mesquita, - em negar provimento ao agravo, na conformidade do voto 

do relator constante das notas anexas da assentada do julgamento. 

 

Custas como de direito. 

 

Supremo Tribunal Federal, 19 de setembro de 1950. - Orozimbo Nonato, 

presidente; Edgar Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 



 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA: A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, reformando decisão de 1ª instância, julgou Nascimento Vaz 

& Cia. carecedores da ação de renovação do contrato de locação do prédio em 

que estavam estabelecidos, ação dirigida contra Elvira de Carvalho Mesquita, 

tendo sido o contrato firmado com Antônio Gonçalves de Carvalho, 

usufrutuário do referido imóvel, e por cuja morte passara o prédio à ré, sua nua-

proprietária. As razões de decidir estão resumidas na ementa do acórdão, que é 

a seguinte: "Locação de prédio consentida por usufrutuário está subordinada à 

condição resolutiva, verificada com a morte do usufrutuário e conseqüente 

extinção do usufruto. Garantia constitucional do direito de propriedade. 

Natureza jurídica do fundo de comércio. Extensão e limite do direito do 

usufrutuário. Carência de ação renovatória da locação convencionada pelo 

usufrutuário falecido". 

 

Inconformados com essa decisão, por contrária, ao que alegaram, à lei federal, - 

o dec. n° 24.150, de 1934, - manifestaram os autores contra ela recurso 

extraordinário, com assento na letra a do preceito constitucional que o autoriza; 

não o admitiu, porém, o desembargador OLIVEIRA SOBRINHO, presidente 

em exercício do Tribunal, pelo seguinte despacho: "Ao contrário do que se 

alega, o venerando acórdão da 6ª Câmara - fls. 157-161 - não decidiu contra a 

letra de uma lei federal, no caso o dec. n° 24.150, de 20-4-1934. Lendo-se 

aquêle acórdão vê-se, sem esfôrço, que nêle se apreciaram tão-só os direitos do 

usufrutuário (Cód. Civil, arts. 713, 724 e 739, I), para se decretar que o contrato 

por êle feito não obrigava ao seu proprietário". 

 

Dêsse despacho é que foi interposto o presente agravo, devidamente minutado 

(fls. 2) e contraminutado (fls. 27), despacho que foi mantido pelo presidente 

efetivo do Tribunal, desembargador ADELMAR TAVARES. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO EDGAR COSTA (relator): A tese central do acórdão 

impugnado, e fundada na qual julgou os autores carecedores da ação proposta 

para a renovação do contrato de locação, é a de que o proprietário que tem a 



sua propriedade, o seu prédio, onerado pelo usufruto, não fica obrigado pela 

locação condicional consentida pelo usufrutuário, uma vez extinto o usufruto. É 

que o usufrutuário tem apenas o direito real de usufruir temporàriamente as 

utilidades, podendo fazê-lo mediante arrendamento; ora, o arrendamento ou 

locação do prédio é o contrato em que o locador se obriga a ceder ao locatário o 

uso e gôzo do prédio: se, portanto, o locador sendo usufrutuário obriga-se a 

ceder ao locatário o seu direito de usar e gozar o prédio em usufruto, claro está 

que só se obriga a ceder aquilo que êle próprio tem, e, portanto, o direito 

temporário, ou seja, enquanto durar o usufruto, por isso que a ninguém é dado 

transferir mais direitos do que tem. 

 

Não prevendo expressamente o decreto regulador das renovações de locação 

para fins comerciais a hipótese da locação feita por usufrutuário, a decisão 

impugnada é inatacável, face ao Cód. Civil; aquêle decreto dispõe, aliás, que a 

matéria não prevista por êle se regulará pela legislação geral (art. 33). 

 

No sentido do acórdão de que pretenderam recorrer extraordinàriamente os 

agravantes, outros existem no mesmo Tribunal, referidos por GOULART DE 

OLIVEIRA, em seu trabalho "Renovação de Contrato", 1° vol., ns. 225 a 229, 

de um dos quais fui mesmo signatário. 

 

Nego, portanto, provimento ao agravo. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: negaram provimento, decisão 

unânime. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro LAFAYETTE DE ANDRADA, 

que se acha afastado, para ter exercício no Tribunal Eleitoral, sendo substituído 

pelo Exmo. Sr. ministro AFRÂNIO COSTA. 

 

* 

 

DESPEJO - SUBVERSÃO ARBITRÁRIA DA NATUREZA DA 

LOCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 

 



- Ao proprietário é vedado por lei a subversão arbitrária da natureza da 

locação, de molde a permitir que se transforme um edifício de 

apartamentos em hotel, procedendo-se ao despejo de seus inquilinos, para 

receber outros, sob a designação de hóspedes. A pretendida transformação 

não é mais que uma fraude à proibição legal, vedativa do aumento de 

preço do aluguel, transgressão contra a qual o legislador comina a 

aplicação de penalidades severas. 

 

Luís Pinto Chaves Barcelos versus Samuel Flingespan 

 

Rec. ext. n° 14.319 - Relator: MINISTRO RIBEIRO DA COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos de recurso extraordinário n° 14.319, do Rio 

Grande do Sul, recorrente Luís Pinto Chaves Barcelos, recorrido Samuel 

Flingespan: 

 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, em 1ª Turma, conhecer do recurso e lhe 

negar provimento, unânimemente, nos têrmos das notas taquigráficas anexas. 

 

Custas ex lege. 

 

Supremo Tribunal Federal, 9 de maio de 1949. - José Linhares, presidente; A. 

M. Ribeiro da Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: No acórdão proferido a fls 82, da 

lavra do eminente desembargador SÍLVIO DUNCAN, em Câmaras Reunidas 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ficou decidido: 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de embargos cíveis infringentes n° 

4.826, da capital, sendo embargante Samuel Flingespan e embargado Luís 

Pinto Chaves Barcelos: 

 



Acordam as Câmaras Reunidas, por maioria de votos, adotando o relatório 

retro, dar provimento aos embargos, para julgarem improcedente a ação de 

despejo que o embargado promoveu contra o embargante. 

 

"Luís Pinto Chaves Barcelos, proprietário do edifício sob ns. 317, 319 e 323 da 

rua Uruguai, nesta cidade, constituído de lojas no andar térreo e de escritórios e 

apartamentos residenciais nos demais pavimentos, propôs a presente ação 

contra o embargante, para despejá-lo da parte térrea, sob n° 319, onde o mesmo 

explorava o comércio de venda de jóias, visto que dêle, do edifício, precisava 

para a instalação do Luxor Hotel, de sua propriedade". 

 

Fundamentou o pedido no art. 18, § 2°, do dec.-lei n° 9.669, de 29 de agosto de 

1946, ou seja, a necessidade do prédio para uso próprio. 

 

Mas, como confessa o próprio embargado, depondo a fls. 27, tenciona êle a 

transformação do prédio de apartamentos em hotel para obter maior renda. 

Proprietário de vários imóveis nesta capital; prefeito do município de Viamão; 

residindo em companhia de sua genitora, em casa desta, o embargado só agora, 

com a propositura desta ação, se diz hoteleiro para aparentar profissão 

condizente com os pressupostos que a lei exige para rescisão do contrato de 

locação, justificando, dessarte, o despejo requerido. Em que pêsem, porém, os 

argumentos da douta maioria prolatora do acórdão embargado, a lei não protege 

pretensão dessa natureza, desvirtuadora de suas finalidades e infringente de 

seus postulados. Isto mesmo ficou evidenciado em casos semelhantes aos dos 

autos, que mereceram repulsa do egrégio Supremo Tribunal Federal, com 

proclamar que não pode o proprietário, pessoa física ou jurídica, subvertendo, 

arbitràriamente, a natureza da locação, transformar um edifício de apartamentos 

em hotel, procedendo ao despejo de seus inquilinos, para, em lugar dêstes, 

receber outros sob a designação de hóspedes. Esta conduta frauda os princípios 

da lei, que constituem o resguardo de direitos essenciais, e deve ser punida com 

eficácia e vigilância tanto pelas autoridades administrativas como pelo Poder 

Judiciário (acórdão da 1ª Turma, transcrito em a certidão de fls. e junto ao 

memorial do apelante, e no "Arq. Judiciário", vol. 87, pág. 107, recursos 

extraordinários ns. 12.789 e 12.949). 

 

Efetivamente, proíbe a lei que o proprietário majore os aluguéis, punindo o 

infrator, ou promova despejos fora dos casos nela especificados; incivil, 



portanto, fôra permitir que, burlando a sua finalidade, se valesse o locador de 

meio diverso para conseguir, como confessadamente pretende o embargado, 

maior rendimento, transformando a natureza da locação com substituir os atuais 

inquilinos por outros. 

 

A lei é, como acentua FERRARA, um ordenamento de proteção que entende 

satisfazer certas necessidades, e deve interpretar-se no sentido que melhor 

corresponda a esta finalidade, e, portanto, em tôda a plenitude que assegure tal 

tutela. 

 

A pretensão do embargado não responde aos fins visados pela Lei do 

Inquilinato, às relações da vida, para cuja regulamentação a norma legal foi 

criada. Ao revés, faz tábula rasa dos fins sociais que informam o dec.-lei n° 

9.669, fraudando as restrições impostas pelo legislador ao direito de 

propriedade, balizadas no bem-estar social e no interêsse público. 

 

Nem se diga que o embargado quer dar ao imóvel o seu verdadeiro destino, 

porque o tivesse construído para hotel. 

 

"Não; essa circunstância é inteiramente infundada e desprotegida pela lei. 

Embora o edifício de apartamentos fôsse construído para, à feição dos hotéis 

sem refeição, receber hóspedes, há mais de 15 anos o embargado mudou-lhe a 

destinação, transformando-o no atual edifício de apartamentos com lojas no 

pavimento térreo. Podia fazê-lo àquela época, porque nenhuma lei lho vedava, 

porém, na vigência das denominadas leis do inquilinato, não poderá, 

novamente mudar-lhe o destino ou restaurar o primitivo sem fraudar os seus 

dispositivos. 

 

Pouco importa, por outro lado, se trate do despejo de uma das lojas situadas no 

prédio. O próprio embargado confessa que esta ação tem por escopo 

transformar o edifício em hotel. Embora seja a primeira, já outras estão 

ajuizadas, como comprovou o embargante, lendo em plenário as respectivas 

certidões. 

 

Custas pelo embargado. 

 

"Pôrto Alegre, 10 de setembro de 1948. - Samuel Silva, presidente". 



 

Recorre Luís Pinto Chaves Barcelos, fundado nas alíneas a e d da Constituição, 

por entender violada a letra do artigo 18, n° II, do dec.-lei n° 9.669, de 1946, e 

oferece alegações sustentando o apêlo (fls. 90), impugnado êste, a fls. 94, pelo 

recorrido. 

 

Em tempo hábil, subiu o recurso. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA (relator): A ementa do aresto 

recorrido constitui súmula da jurisprudência firmada por esta 1ª Turma na 

apreciação da espécie sub judice, vindo transcrito no mesmo julgado lance da 

fundamentação adotada no voto do relator dos recursos extraordinários ns. 

12.789 e 12.949 (vide "Arq. Judiciário", vol. 87, pág. 107). 

 

Com efeito, não autoriza o texto do art. 18, n° II, do dec.-lei n° 9.669, ao 

proprietário, pessoa física ou jurídica, a subversão arbitrária da natureza da 

locação, de molde a permitir que se transforme um edifício de apartamentos em 

hotel, procedendo-se ao despejo de seus inquilinos, para, em lugar dêstes, 

receber outros sob a designação de hóspedes. Certo, esta conduta frauda 

abertamente os princípios da lei, que constituem o resguardo de direitos 

essenciais, e deve ser punida com eficácia e vigilância tanto pelas autoridades 

administrativas como pelo Poder Judiciário. 

 

Ora, acolher a pretendida transformação, e legitimá-la, equivaleria a fraudar a 

proibição legal, vedativa do aumento de preço do aluguel, transgressão contra a 

qual o legislador comina aplicação de pena corporal. 

 

Mantendo os princípios gerais do decreto-lei n° 9.669, visando maior proteção 

ao inquilino, o aresto local não lhe fere a liberalidade do texto, ao revés disso, o 

revigora, na plenitude e nos fins jurídicos e sociais de sua aplicação. 

 

Conheço do recurso na base da letra d, mas lhe nego provimento. 

 



DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: tomaram conhecimento do 

recurso e negaram-lhe provimento, unânimemente. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

CASTRO NUNES, substituído pelo Exmo. Sr. ministro ARMANDO PRADO. 

 

* 

 

PECUARISTA - GARANTIA REAL 

 

- O pecuarista só tem seus bens sujeitos aos seus credores e às demais 

cautelas legais depois de julgado o pedido de moratória, ocasião em que 

passam os ditos bens a constituir garantia real dos débitos. 

 

Lafayette José Duarte e sua mulher versus José Antônio de Freitas e sua mulher 

 

Rec. ext. n° 14.656 - Relator: MINISTRO JOSÉ LINHARES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário, em que são 

recorrentes Lafayette José Duarte e sua mulher e recorridos José Antônio de 

Freitas e sua mulher: 

 

Acordam, por unanimidade de votos, os ministros do Supremo Tribunal 

Federal, em sessão da 1ª Turma julgadora, negar provimento ao recurso, para 

confirmar a decisão recorrida, por ser jurídica e conforme aos autos, consoante 

se vê do voto do relator, junto a fls. em notas taquigráficas. 

 

Custas pelos recorrentes. 

 

Supremo Tribunal Federal, 19 de maio de 1949. - José Linhares, presidente e 

relator. 

 

RELATÓRIO 



 

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: Na comarca de Conselheiro Lafayette, 

perante o respectivo juiz, José Antônio de Freitas e sua mulher propuseram 

uma ação para rescindir o contrato de promessa de venda de uma fazenda 

denominada Fazenda do Braga. Fundaram a ação em não terem os compradores 

satisfeito oportunamente o pagamento final do preço da mesma. Contestaram 

os réus alegando em seu favor o benefício de proteção aos pecuaristas e 

pediram fosse pronunciada a ilegalidade de seqüestro de seus bens, com a 

conseqüente restituição deles, assim como a absolvição da instância pela 

carência de ação, condenados os autores a repararem os danos causados, 

pagamento de honorários advocatícios e custas. Lograram os réus êxito na 

primeira instância, mas em apelação decaíram dele pelo acórdão de fls. 108, 

que cassou a decisão recorrida, e mandou que o juiz a quo julgasse o mérito da 

ação. Fundou-se o acórdão em que, em face da lei n° 209, de 2 de janeiro de 

1948, o pecuarista só tem seus bens sujeitos aos seus credores e às demais 

cautelas legais, depois de julgado o pedido de moratória, quando se tem seus 

bens como garantia real de débitos para com êles e anteriores a 19 de dezembro 

de 1946. No caso em apreço nem havia ainda sequer pedido de moratória. 

 

Com a decisão não se conformaram os vencidos, tendo, tempestivamente, 

manifestado recurso extraordinário, fundado no art. 101, III, a e d, da 

Constituição federal, por entenderem ser a decisão contrária ao art. 846 do Cód. 

de Proc. Civil e aos arts. 1° e 16 da lei n° 209, de 2 de janeiro de 1948, e ainda 

pela aberta divergência em que se põe com outras decisões proferidas em 

espécie idêntica. 

 

As partes arrazoaram na instância inferior. 

 

VOTO - PRELIMINAR 

 

O SR. MINISTRO JOSÉ LINHARES (relator): Na versão dos recorrentes, teria 

o acórdão ofendido o art. 846 do Cód. de Proc. Civil, por isto que, sendo a 

decisão terminativa do feito, caberia agravo e não apelação. 

 

Se procedente fôsse a argüição, esta irregularidade teria surgido da decisão e 

nunca da discussão das partes no trânsito do processo, tanto mais agora 



impertinente tal alegação que, tendo sido os recorridos ouvidos na apelação, 

nada disseram sôbre o recurso, que agora argúem de inidôneo. 

 

Resta a alegação de ser a decisão ofensiva aos arts. 1° e 16 da lei n° 209, de 

1948. 

 

A decisão recorrida não desconheceu os pressupostos dos dispositivos citados, 

apenas teria com acêrto afirmado que só quem estivera no gôzo de uma 

moratória já julgada poderia obter os favores da dita lei, sendo que, no caso, 

não só não tinha a moratória julgada, como nem sequer havia requerimento da 

mesma. 

 

Se isto acontece com relação à letra a, nem mais favorável aos réus é a letra d; 

segundo a citação do acórdão de São Paulo, não lhes aproveita porque não 

ventilou hipótese idêntica, apenas afirma que os bens do pecuarista não estão 

sujeitos a execução forçada. Tese que não era negada, e nem mesmo tratada no 

acórdão. 

 

Por estas razões, deixo de tomar conhecimento do recurso por falta de 

fundamento legal. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: não tomaram conhecimento do 

recurso, unânimemente. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

CASTRO NUNES, substituído pelo Exmo. Sr. ministro ARMANDO PRADO. 

 

* 

 

FALÊNCIA - CONCORDATA - REABILITAÇÃO - DÉBITO - 

RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA - PRAZO 

 

- Nenhuma concordata ou pedido de reabilitação do falido será deferido 

sem que prove o devedor a sua quitação para com o Fisco. 

 



- Determinando a lei falimentar aplicar-se aos recursos de agravo o 

processo comum, não se pode fugir à aplicação do disposto no art. 32 do 

Cód. de Proc. Civil, que manda contar em dôbro o prazo para a 

interposição de recurso por parte dos representantes da Fazenda Pública. 

 

Municipalidade de São Paulo versus João Sampaio Costa Ferreira Braga 

 

Rec. ext. n° 13.610 - Relator: MINISTRO BARROS BARRETO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 13.610, 

de São Paulo, em que é recorrente a Municipalidade de São Paulo, sendo 

recorrido João Sampaio Costa Ferreira Braga:  

 

Acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em 1ª Turma, conhecer do 

recurso e dar-lhe provimento, unânimemente. 

 

O relatório do feito e as razões de decidir constam das notas dactilográficas que 

precedem. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Supremo Tribunal Federal, 9 de maio de 1949. - José Linhares, presidente; 

Barros Barreto, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: Havendo João Sampaio Costa 

Ferreira Braga pedido a extinção das obrigações da firma falida Sampaio Costa 

& Cia., e conseqüentemente reabilitação dos sócios, em face do art. 135 do 

dec.-lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945, opôs-se a Municipalidade de São 

Paulo apoiada nos decs. federais ns. 22.957 e 23.055, respectivamente, de 19 de 

julho de 1933 e 9 de agôsto de 1933. 

 



Indeferida a reclamação pela decisão de fls. 28 v., agravou a Municipalidade, 

vendo, porém, sem provimento o seu recurso, nos têrmos do seguinte acórdão, 

a fls. 52, da 3ª Câmara do ilustre Tribunal de São Paulo: 

 

Negaram provimento, repelida a preliminar de não conhecimento. 

 

Vistos, expostos e discutidos êstes autos de agravo de petição n° 37.046, de São 

Paulo, em que é agravante a municipalidade de São Paulo e agravado João 

Sampaio Costa Ferreira Braga, verifica-se que o agravado, na qualidade de 

sócio da firma falida Sampaio Costa & Cia., da qual também fazia parte como 

sócio Carlos Berthe Júnior, pediu a extinção das obrigações da firma e 

conseqüente reabilitação dos aludidos sócios, nos têrmos do art. 135 do dec.-lei 

número 7.661, de 21 de junho de 1945. 

 

Publicados os editais, entrou a Municipalidade com a reclamação de fls. 11 e 

segs., em que pediu que não fôsse concedida a extinção enquanto a falida não 

exibisse prova de quitação de seus débitos para com a requerente, nos têrmos 

dos decs. federais ns. 22.957, de 19 de julho de 1933, e 23.055, de 9 de agôsto 

de 1933. 

 

Foi repelida essa pretensão e declaradas extintas as obrigações da firma falida e 

julgados reabilitados os aludidos sócios pela decisão de fls. 28 v.. 

 

Agravou a Municipalidade, achando ser ilegal tal decisão. 

 

Em sua contraminuta levantou o agravado a preliminar de não se conhecer do 

recurso por interposto fora do prazo legal de cinco dias, entendendo não ser 

aplicável nos processos falimentares o disposto no art. 32 do Cód. de Proc. 

Civil. 

 

Essa preliminar improcede, porque a lei falimentar manda aplicar aos processos 

de agravo o processo comum (artigo 207). Assim, era de ser aplicado que 

dispõe a respeito o Cód. de Processo Civil. 

 

Quanto ao mérito, verifica-se que a lei falimentar em vigor declara em seu art. 

136 que a extinção abrange tôdas as obrigações. Logo, não seria possível 

excetuar o débito fiscal pretendido pela Municipalidade. 



 

Assim sendo, acordam, em 3ª Câmara do Tribunal de Justiça, por votação 

unânime, tomar conhecimento do recurso e negar-lhe provimento, condenando 

a agravante nas custas. 

 

"São Paulo, 24 de maio de 1948. - J. R. A. Valim, presidente ad hoc e relator; A. 

C. Leal; Alcides da Silveira Faro" 

 

Assentada no art. 101, n° III, letra a, da Constituição federal, a agravante 

interpôs recurso extraordinário, visto que o aresto impugnado está em franca 

divergência com o disposto no art. 1°, § 3°, do citado dec. n° 22.957 (fls. 54). 

 

Arrazoaram as partes e, ouvido o Dr. procurador geral da República, êste 

emitiu o parecer de fls. 81: 

 

"O recurso merece provimento, conforme opinamos e decidiu o egrégio 

Tribunal em caso análogo (fls. 69 a 71). 

 

"Distrito Federal, 11 de abril de 1949. - Luís Gallotti, procurador geral da 

República". 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO BARROS BARRETO (relator): Segundo reza o § 3° do art. 

1° do dec. n° 22.957, de 19 de julho de 1933, extensivo à Fazenda Municipal, 

em virtude do dec. n° 23.055, de 9 de agôsto do mesmo ano: 

 

Nenhuma concordata ou pedido de reabilitação do falido será deferido sem que 

prove o devedor a sua quitação para com a referida Fazenda, por quaisquer 

impostos ou taxas. 

 

É evidente que a prova de quitação dos ônus fiscais constitui uma garantia 

assegurada por lei à dívida ativa da Fazenda Pública. 

 

A extinção das obrigações da firma falida e conseqüente reabilitação dos 

sócios, ainda nos têrmos amplos do artigo 135 do dec.-lei n° 7.661, de 21 de 

junho de 1945, equivalem à exoneração das responsabilidades civis do falido, 



mas esta fica dependente da quitação dos débitos fiscais, eis que a mencionada 

disposição da nova Lei de Falências não afetou o direito da Fazenda. E, se não 

teve fôrça para revogar a lei especial, os créditos de natureza fiscal continuam 

amparados pelos aludidos diplomas de 19 de julho e 9 de agôsto de 1933. 

 

Infere-se do exposto, irretorquìvelmente haver sido infringido o princípio 

estabelecido nesses últimos decretos, conforme aliás, já sustentei em 12 de abril 

de 1948, com a unanimidade de votos desta egrégia 1ª Turma, no julgamento 

do recurso extraordinário n° 12.792, de que fui relator, junto por certidão a fls. 

69-71 v. 

 

Assim, pois, tomando conhecimento do recurso, dou-lhe provimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: tomaram conhecimento do 

recurso e deram-lhe provimento, unânimemente. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

CASTRO NUNES, substituído pelo Exmo. Sr. ministro ARMANDO PRADO. 

 

* 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO – GARANTIAS - LIMITES À AÇÃO DO 

ESTADO 

 

- No regime da Constituição de 1937, podiam as leis estaduais ampliar as 

vantagens concedidas a seus funcionários, mas nunca restringir, por 

qualquer forma, as garantias asseguradas pelo mesmo estatuto. 

 

Estado do Espírito Santo versus Etel Nogueira de Sá 

 

Rec. ext. n° 14.254 - Relator: MINISTRO ANÍBAL FREIRE 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 14.254, 

do Espírito Santo, em que é recorrente o Estado do Espírito Santo e recorrido 

Etel Nogueira de Sá, resolvem os ministros do Supremo Tribunal Federal, 

componentes da 1ª Turma, conhecer do recurso e lhe negar provimento, 

unânimemente, de acôrdo com as notas taquigráficas anexas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 9 de maio de 1949. - José Linhares, presidente; 

Aníbal Freire, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ANÍBAL FREIRE: O Dr. Etel Nogueira de Sá propôs ação 

contra o Estado do Espírito Santo para anular o ato do govêrno, que o demitiu 

do cargo de engenheiro-chefe da Diretoria de Obras Civis do Departamento 

Geral de Obras do Estado, alegando que não precedeu à sua demissão processo 

administrativo e não haverem ficado apurados os motivos de justa causa ou 

interêsse público a que aludia a lei estadual número 30, de 1935. 

 

O pleiteante foi vencido em tôdas as instâncias. 

 

Propôs, então, ação rescisória das decisões, a fim de ser declarada sua nulidade, 

bem como do ato de sua demissão. 

 

O Tribunal de Justiça, por maioria de votos, julgou improcedente a rescisória. 

 

O fundamento da decisão é que o autor não fôra nomeado em concurso de 

provas e contava menos de 10 anos de exercício. 

 

Assim, era aplicável a norma geral prescrita na Constituição de 1937, vigente à 

época, e não a lei estadual n° 30. 

 

Opostos embargos, foram os mesmos recebidos por maioria de votos, para 

julgar a ação procedente, ficando o Estado condenado a reintegrar o 

embargante no cargo de que foi exonerado ou em cargo equivalente, pagando-

lhe os respectivos proventos. 

 



Assentou o acórdão em que, realmente, a Constituição de 1937 estabeleceu 

normas para os funcionários, mas isto não impede que os Estados estabeleçam 

maiores garantias ou vantagens para os seus funcionários, conforme 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as lições de FRANCISCO 

CAMPOS e ARAÚJO CASTRO 

 

Foram vencidos os Srs. desembargadores GILSON MENDONÇA, DANTON 

BASTOS e RÔMULO FINAMORE. 

 

O Estado do Espírito Santo interpõe recurso extraordinário, com fundamento 

nas alíneas a e d do n° III do art. 101 da Constituição, por ofensa à Constituição 

de 1937 e divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal. 

 

O recurso roí arrazoado e contra-arrazoado. 

 

O recorrido levanta a preliminar de intempestividade do recurso. 

 

O Sr. Dr. procurador geral da República assim opinou: 

 

"O recorrido alega que o recurso foi interposto tardiamente (fls. 81), mas alega 

sem razão, por não ter levado em conta que a Fazenda Pública dispõe de prazo 

em dôbro para recorrer. 

 

"O recurso parece-nos autorizado pela invocada letra c (fls. 74), pois se 

questionou sôbre a validade de lei estadual em face da Constituição federal e a 

lei foi julgada válida (fls. 63). 

 

"De meritis, opinamos que ao recurso seja negado provimento, pois temos 

sempre entendido, e assim tem sentenciado o egrégio Tribunal, que as leis 

estaduais não podem restringir, mas podem ampliar as garantias concedidas 

pela Constituição aos funcionários públicos". 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ANÍBAL FREIRE (relator): Conheço do recurso pela alínea 

c do n° III do art. 101 da Constituição, por ter sido contestada a validade da lei 

estadual em face da Constituição federal e a decisão haver dado validade à lei. 



 

No mérito, nego provimento. 

 

O douto acórdão recorrido invoca opinião minha, concordante com a tese por 

êle esposada, no julgamento do caso. 

 

Realmente, sempre formei neste Tribunal na corrente dos que entendem que 

não era defeso aos Estados, no regime da Constituição de 1937, ampliar as 

vantagens concedidas aos seus funcionários. O que êles não podiam era 

cercear, por qualquer forma, as garantias asseguradas pelo mesmo estatuto. 

 

Aliás, na hipótese dos autos, o Estado reconheceu a validade da lei n° 60, de 

1935, em certo período, tanto que baixou o dec.-lei n° 10.769, de 1939, 

revogando expressamente dito dispositivo. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: tomaram conhecimento do 

recurso e negaram-lhe provimento, unânimemente. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

CASTRO NUNES, substituído pelo Exmo. Sr. ministro ARMANDO PRADO. 

 

* 

 

IMÓVEL PARTICULAR OCUPADO PELO PODER PÚBLICO - 

LOGRADOURO PÚBLICO - REIVINDICAÇÃO 

 

- Não sendo possível a restituição de imóvel ocupado pelo poder público e 

transformado em logradouro público, o proprietário será indenizado de 

seu valor apurado na execução e não o que tinha ao tempo da ocupação. 

 

Recorrentes: Vítor Morse e outros 

 

Rec. ext. n° 14.007 - Relator: MINISTRO RIBEIRO DA COSTA 

 

ACÓRDÃO 



 

Vistos e relatados êstes autos de recurso extraordinário n° 14.007, de São 

Paulo, entre partes, primeiros recorrentes Vítor Morse e sua mulher, segundo 

recorrente Municipalidade de São Paulo, recorridos os mesmos: 

 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, em 1ª Turma, conhecer do primeiro 

recurso e lhe dar provimento, em parte, não tomando conhecimento do segundo 

recurso unânimemente, nos têrmos das notas taquigráficas anexas. 

 

Custas ex lege. 

 

Supremo Tribunal Federal, 23 de maio de 1949. - José Linhares, presidente; 

Álvaro Ribeiro da Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: O colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo proferiu nestes autos a fls. 1.209-1.211, em grau de 

embargos, em 3° Grupo de Câmaras Cíveis, o seguinte acórdão (lê): 

 

"Acórdão - Receberam, em parte, os embargos. 

 

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de embargos infringentes n° 34.006, 

da Câmara de São Paulo, entre partes, Vítor Morse e sua mulher, embargantes, 

e a Municipalidade de São Paulo; embargada: 

 

"Trata-se de uma ação de reivindicação movida pelos embargantes à embargada 

e relativa a um terreno situado à avenida Brigadeiro Luís Antônio, no início da 

estrada de Santo Amaro. A sentença da primeira instância julgou procedente a 

ação e condenou a embargada a restituir o terreno em questão, ou a pagar o seu 

valor, com honorários de advogado, na base de 20% do valor do imóvel. Essa 

decisão foi reformada pelo acórdão embargado, que decidiu: a) que o terreno 

não é o que os autores adquiriram dos herdeiros de Gabriela Augusta da Silva; 

b) que dito terreno constitui logradouro público há mais de 30 anos, usucapido 

pela embargada. 

 



"Não procedem, data venia, os motivos de decidir do venerando acórdão. O 

primeiro dêles não tem apoio nos autos. A própria embargada não contesta de 

modo positivo a propriedade invocada pelos embargantes. O terreno 

reivindicando é precisamente o atual largo Brigadeiro Luis Antônio, que a 

Prefeitura terraplanou e ajardinou em 1943. O laudo pericial acolhido pelo 

acórdão afirma-o, de modo claro e categórico, que o terreno reivindicando se 

situa precisamente onde está êsse largo ou praça" (fls. 317). No depoimento do 

representante legal da embargada, a fls. 789, ficou reconhecido que o terreno 

reivindicando é o denominado largo Brigadeiro Luís Antônio, no qual ela, ré, 

fêz vários melhoramentos. 

 

"Êsse terreno foi adquirido pelos embargantes a D. Margarida Maria Moura de 

Queirós e a D. Maria Flora Lelys, em 10 de junho de 1941. As vendedoras, por 

sua vez, houveram-no, em maior área, no inventário de D. Gabriela Augusta da 

Silva. O imóvel fazia parte de outro denominado Vila Primavera, antes chácara 

Capão. A filiação dos títulos dos embargantes remonta até além do ano de 

1700, como se vê dos autos. A antiga propriedade de D. Gabriela dividia com a 

que foi do general Couto de Magalhães. Como entre os lindeiros tivessem 

surgido dúvidas e litígios, pretende a embargante dizer que o terreno 

reivindicando nunca pertenceu à Vila Primavera, mas sim à chácara dos Couto 

de Magalhães. E socorre-se para isso do que foi invocado em uma ação de 

reivindicação movida por D. Gabriela, em 1911, aos herdeiros do general 

Couto de Magalhães. Mas essa demanda não prosseguiu. E, posteriormente, em 

1915, procedeu-se à divisão da chácara Itaim, atribuindo-se ao condômino 

Adolfo Rodrigues o quinhão n° 18, que dividia justamente com o terreno em 

questão. Quer dizer que essa área ficou fora da divisão, o que importa o 

reconhecimento dos direitos da antecessora dos embargantes. Nem se diga que 

o terreno já era uma praça pública. O mapa da divisão (fls. 427) e o de fls. 591 

mostram que o quinhão n° 18 não confina com praça pública. E é o que refere o 

laudo, a fls. 375. Aliás, os embargantes demonstraram que a reivindicatória de 

1911 objetivava os terrenos configurados na planta de fls. 461 e 462, entre um 

valo e a linha S-N, e que não abrangem a área ora demandada. Ademais, a 

embargada admitiu em atos públicos o direito dos embargantes sôbre o terreno 

reivindicando, seja aprovando plantas de aumento da Vila Primavera, seja 

recebendo impostos relativos ao mesmo terreno. O argumento de que houve 

renúncia da proprietária, devendo o terreno ser considerado espaço livre, nos 

têrmos do artigo 3° do dec.-lei n° 58, de 1937, não tem fundamento, porque no 



Registro de Imóveis consta o lote, embora sem número, e não o espaço livre. 

Quanto ao usucapião invocado pela embargada, não merece atendido. Os 

mapas da cidade, salvo o de 1916, inclusive a planta, oficial de 1930, 

denominada Sara, não atribuem ao local a natureza de praça pública. Não se 

concebe a posse longiva da embargada, quando está provado que D. Gabriela 

construiu no local uma capela, mais ou menos em 1921, capela a que aludem as 

testemunhas e o perito. O fato, da construção da capela, foi assinalado em 

sentença proferida pelo então juiz de direito Dr. AQUILES RIBEIRO, em 

1926, como caracterizador da posse de D. Gabriela, assim como o arruamento 

realizado por ela. Ora, se a antecessora dos embargantes exerceu atos materiais 

de posse no terreno, não é possível afirmar a posse trintenária da embargada, 

desde 1896, como pretende ela. Os autos são ricos de provas favoráveis aos 

embargantes. A embargada cogitou de usucapir o terreno depois que aquêles 

pediram licença para fechá-lo. A sentença de primeira instância examinou 

criteriosamente os fatos e concluiu acertadamente, no tocante à reivindicação. 

Mas o terreno em questão já não pode ser restituído aos embargantes. Está 

provado que é hoje uma praça pública, de uso do povo, e assim não é 

reivindicável. O que deve ser pago aos reivindicantes é o seu valor, calculado 

ao tempo da ocupação, isto é, em 1943. Os honorários do advogado, 

concedidos pela sentença, não se justificam. O próprio autor, ao pedi-los na 

inicial, invocou o art. 64 do Cód. de Proc. Civil. Ora, não há dolo ou culpa no 

procedimento da ré. Logo, não são devidos os honorários. 

 

"Isto pôsto: 

 

"Acordam, em 3° Grupo de Câmaras Civis, por maioria de votos, receber, em 

parte, os embargos, para restaurar a sentença de primeira instância, que julgou 

procedente a ação, condenando a embargada a pagar aos embargantes o valor 

do terreno reivindicando ao tempo da sua ocupação, conforme se apurar em 

execução. 

 

"Custas pela embargada. 

 

"São Paulo, 21 de maio de 1948. - Meireles Santos, presidente; Justino 

Pinheiro, relator; H. da Silva Lima; Euclides de Campos, vencido, em parte, 

pois dava honorários de advogado; Trasíbulo de Albuquerque, vencido; 

Camargo Aranha, vencido". 



 

Opostos embargos de declaração, pelos autores, foram êles recebidos, nestes 

têrmos (fls. 1.217) (lê): 

 

"Acórdão - Receberam os embargos. 

 

"Vistos, expostos e discutidos êstes autos de embargos de declaração n° 34.006, 

de São Paulo, embargantes Vítor Morse e sua mulher e embargada a 

Municipalidade de São Paulo: 

 

"Acordam, em 3° Grupo de Câmaras Civis do Tribunal de Justiça, receber os 

embargos, por votação unânime, pagas as custas como de direito. 

 

"Pelo acórdão de fls. 1.209 foram recebidos os embargos opostos pelos autores 

da presente ação de reivindicação, para, o fim de restaurar a sentença de 

primeira instância, tendo sido a ré condenada a pagar aos autores o valor do 

terreno reivindicando ao tempo da sua ocupação. Nenhuma referência foi feita 

aos juros da mora. Tais juros estavam implícitos na condenação, nos têrmos dos 

arts. 154 e 891 do Cód. de Proc. Civil. Assim são êles devidos e a partir da 

citação inicial, de acôrdo com a jurisprudência, na interpretação dada aos arts. 

1.064 e 1.536, § 2°, do Cód. Civil. Não há que cogitar, na espécie, do disposto 

no art. 3° do dec. n° 22.785, de 31 de maio de 1933. Trata-se, aqui, de ação de 

reivindicação em que a ré foi vencida. Devia restituir a coisa com seus frutos e 

rendimentos, a partir do momento em que se caracterizasse a má-fé, o que se 

verificou com a citação inicial. Mas a coisa foi substituída por dinheiro. Os 

rendimentos são sempre devidos e, no caso, são substituídos pelos juros da 

mora, rendimentos do capital. Os embargos devem assim ser recebidos, para 

que se declare que os juros são devidos e a partir da citação inicial. 

 

"São Paulo, 18 de junho de 1948. - Almeida Ferrari, presidente; Justino 

Pinheiro, relator: C. de Morais Barros; Camargo Aranha; H. da Silva Lima; 

Custódio Silveira". 

 

Independentemente do recurso de revista, manifestado pelos autores contra 

êsses julgados, opuseram recurso extraordinário, na base das letras a e d do 

inciso constitucional adequado. Cifra-se o apêlo à alegação que o aresto, 

convertendo a reivindicação em indenização, deixou de mandar computar juros 



da mora, ordenou a estimativa da coisa com base no seu valor ao tempo do 

esbulho e negou que a atitude da ré, usurpando o imóvel dos autores, 

caracterizasse culpa ou dolo extracontratual, de molde a responsabilizá-la pelo 

pagamento de honorários de advogado. 

 

Derivam dessa diretriz três teses de direito, contrárias a dispositivos de leis 

federais e à própria Constituição, e antagônicas a venerandos julgados 

prolatados pelo Supremo Tribunal Federal e outros tribunais do país. 

 

Decompõem-se as teses: 

 

1ª) Nas ações de reivindicação propostas por particulares contra a Fazenda 

Pública, verificada a impossibilidade da restituição do imóvel, pela sua 

transmudação em logradouro público, a indenização devida corresponde ao 

valor do imóvel ao tempo em que se verificou a sua ocupação e não o vigente 

ao tempo da execução do julgado. 

 

2ª) Nas ações de reivindicação julgadas procedentes, não cabe ao vencido 

satisfazer os honorários do advogado da parte contrária, por não se verificar a 

hipótese do art. 64 do Cód. de Proc. Civil, ou seja, dolo ou culpa contratual ou 

extracontratual. 

 

3ª) Os juros moratórios, em casos de ocupação irregular de terrenos 

particulares, levada a efeito pelo poder público, são devidos a partir da citação 

inicial ou ato posterior e não da data da usurpação ou esbulho. 

 

No primeiro caso, a indenização cargo da Fazenda Municipal, a exemplo de 

casos julgados por êste Supremo Tribunal, teria de corresponder ao valor do 

imóvel ao tempo da execução judicial. 

 

Na segunda hipótese, tratando-se de ato ilícito, deixou o aresto de aplicar o art. 

64 do Cód. de Proc. Civil e os artigos 159, 503, 1.541 a 1.543, 1.059 e 948 do 

cód. Civil. 

 

Finalmente, quanto aos juros moratórios, negou o aresto aplicação ao artigo 

1.536, § 2°, do Cód. Civil, assim como os arts. 154 e 891 do Cód. de Proc. 

Civil. 



 

Houve, igualmente, divergência, nas modalidades focalizadas, com os julgados 

de outros tribunais e desta Suprema Côrte. 

 

Recorre, também, a Municipalidade de São Paulo, à sombra do disposto no 

artigo 101, III, letra a, da Constituição federal, por manifesta contradição do 

aresto recorrido como o disposto nos arts. 1°, 2° e 3° do dec.-lei n° 58, de 10 de 

dezembro de 1937. 

 

As partes arrazoaram e contra-arrazoaram ambos os recursos, opinando o 

ilustre Dr. procurador geral pela forma seguinte (fls. 268): 

 

"Acórdão de fls. 1.209, apreciando a prova, julgou procedente a ação de 

reivindicação, condenando a ré a pagar o valor do terreno reivindicando. 

 

"Nessa parte, pois, não cabe o recurso da municipalidade, que apenas poderia 

impugnar a contagem dos juros a partir da citação inicial (como ordenou o 

acórdão de fls. 1.217), reclamando a aplicação do art. 3° do dec.-lei número 

22.785, de 31 de maio de 1933. 

 

"Quanto ao recurso dos autores, se o egrégio Tribunal dêle conhecer, opinamos 

que lhe negue provimento, à vista dos fundamentos do acórdão de fls. 1.209. 

 

"Distrito Federal, 28 de janeiro de 1949. - Luís Gallotti, procurador geral da 

República". 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA (relator): Trata-se, na espécie, de 

ação de reivindicação movida pelos autores contra a Municipalidade de São 

Paulo, para haverem desta grande área de terreno constituída pelo largo 

Brigadeiro Luís Antônio, que a ré terraplanou e ajardinou em 1943. 

 

A decisão recorrida, que restaura sentença de primeira instância, partindo de 

elementos de fato e apoiada em laudo pericial e bem assim nas certidões 

extraídas do Registro de Imóveis, conclui pela identificação da mencionada 

área de terreno, cuja restituição aos autores se torna inviável, transformada essa 



área em logradouro público, daí resultando a condenação da Municipalidade no 

pagamento, a título de indenização, do valor do imóvel ao tempo da ocupação. 

Não estando demonstrado, no caso, procedimento culposo ou doloso da ré, 

foram excluídos da condenação os honorários de advogado, concedidos pelo 

julgado a quo. Quanto aos juros da mora, sua fluência foi fixada a partir da 

citação inicial, segundo a interpretação dada aos arts. 1.064 e 1.536, § 2°, do 

Cód. Civil. 

 

A indenização, no caso, deve corresponder ao valor do imóvel, segundo se 

apurar na execução, eis que, não sendo possível a sua restituição aos autores, o 

ressarcimento devido equivale ao sacrifício do direito real, porquanto, se 

restituída fôsse a coisa, "sê-lo-ia com tôdas as valorizações que tivesse 

alcançado". 

 

Regem o modo de composição do dano, segundo a feição do caso concreto, as 

disposições dos arts. 590, 591, parág. único, 1.541 e 1.543, cujo texto dispõe 

que, para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa (art. 

1.541), estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que 

êste não se avantaje àquele. 

 

A ocupação do imóvel pela ré, nas condições expostas no julgado recorrido, 

equivale a desapropriação por utilidade pública, ato emanado do poder 

competente e apoiado em lei, nesse caso ressarce o expropriante o justo valor 

do imóvel, segundo preceituação constitucional, a que a jurisprudência desta 

Suprema Côrte empresta vigor e realidade. A conseqüência da reivindicação 

acompanha par a passo os mesmos efeitos patrimoniais. 

 

A má-fé e o dolo, circunstâncias que pesam na condenação da parte ao 

ressarcimento de honorários, pela forma textual do art. 64 do Cód. de Proc. 

Civil, tornam essa obrigação irrecusável, mas não infringe o julgado a 

lateralidade do dispositivo se recusa imputar essa pena na satisfação do dano, 

em atenção ao elemento de fato, excludente daqueles requisitos. Tal ocorre na 

hipótese sub judice. 

 

A ocupação do imóvel se deu de boa-fé, pela Municipalidade. Complexa se 

mostrou a demonstração da identidade da área constituída atualmente pelo 

largo Brigadeiro Luís Antônio. Longos anos perdurou essa ocupação a tal ponto 



que a ré argüiu em seu favor o usucapião trintenário. Êsse procedimento ditou, 

na convicção dos juízes de mérito, a exclusão dos honorários. A tese da lei não 

foi contrariada; concretamente é que se lhe não enquadrava a condenação 

pretendida. E bem decidido foi. 

 

Determinando a inclusão dos juros de mora a partir da citação, nos têrmos do; 

arts. 1.064 e 1.536, § 20, do Cód. Civil deixou claro o acórdão que a ré, vencida 

na ação de reivindicação, devia restituir a coisa com os seus frutos e 

rendimentos a partir do momento em que se caracterizasse a má-fé, o que se 

verificou com a citação inicial. 

 

A inaplicação à espécie da regra constante do art. 1.544 está em harmonia com 

a ausência da má-fé ou dolo da Municipalidade, reconheceu-o o julgado 

explicitamente no acórdão proferido por fôrça dos embargos de declaração (fls. 

1.217). Demais, a fluência de juros, nesse caso, decorre proporcionalmente ao 

valor do dano, e desde o tempo do crime. Pressupõe o ilícito penal. Nesse 

particular, a controvérsia põe de manifesto acentuada divergência. Filio-me à 

corrente que vê no texto referido o ilícito penal. Mas, consentido o oposto, 

seria, então, indispensável tratar-se de hipótese na qual a má-fé ou o dolo 

estivessem reconhecidos. E aqui não o foi. Há, conseguintemente, coerência na 

forma de composição dos juros a partir da inicial. 

 

A Fazenda, segunda recorrente, postula a reforma do acórdão recorrido com 

apoio no dec.-lei n° 58, que disciplina a venda de imóveis loteados, passando 

ao exame do mérito da demanda. Trata-se, porém, de questão de fato, 

cumprindo advertir, como se realça do parecer da ilustrada Procuradoria Geral, 

"que o acórdão de fls. 1.209, apreciando a prova, julgou procedente a ação de 

reivindicação, condenando a ré a pagar o valor do terreno reivindicando", 

"Nessa parte, pois", reconhece o douto chefe do Ministério Público Federal, 

"não cabe o recurso da Municipalidade...". 

 

À vista do exposto, conhecendo do primeiro recurso, dou provimento ao 

mesmo, apenas em parte, de vez que a indenização deve corresponder ao valor 

do imóvel, segundo se apurar na execução. E deixo de conhecer, liminarmente, 

do segundo recurso. 

 

DECISÃO 



 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: tomaram conhecimento do 

primeiro recurso e deram provimento, em parte, ao mesmo, e julgam 

prejudicado o segundo recurso; unânimemente. 

 

Deixou de comparecer, por se achar em gozo de licença, o Exmo. Sr. ministro 

CASTRO NUNES, substituído pelo Exmo. Sr. ministro ARMANDO PRADO. 

 

* 

 

AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO UNÂNIME - EMBARGOS 

INFRINGENTES 

 

- Não cabem embargos infringentes da decisão unânime proferida em ação 

rescisória. 

 

Amaro Ferreira de Paula versus Fazenda Pública do Estado de São Paulo 

 

Rec. ext. n° 12.332 - Relator: MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 12.332, 

de São Paulo, em que é recorrente Amaro Ferreira de Paula, sendo recorrida a 

Fazenda Pública do Estado: 

 

Acordam, em 2ª Turma, unânimes, os ministros do Supremo Tribunal Federal 

não conhecer do recurso, em conformidade com as notas juntas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 21 de Janeiro de 1949. - Goulart de Oliveira, 

presidente; Hahnemann Guimarães, reator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: Em acórdão de 21 de 

fevereiro de 1947 (fls. 135 e 136), o Tribunal de Justiça rejeitou, por 



unanimidade de votos, a ação rescisória proposta por Amaro Ferreira de Paula 

contra a Fazenda do Estado. 

 

Ofereceu o autor embargos infringentes do acórdão (fls. 139 a 145). 

 

Ao despacho que os rejeitou (fls. 146), opôs-se o agravo (fls. 147 a 152). 

 

Em acórdão de 7 de maio de 1947 (fls. 154 e 155), foi negado provimento ao 

agravo. 

 

O agravante opõe a essa decisão recurso fundado no art. 101, III, a, da 

Constituição, alegando ofensa dos arts. 833, 801, § 4°, e 783, § 2°, do Cód. de 

Proc. Civil, pois a redação dada ao art. 833 pelo dec.-lei n° 8.570, de janeiro de 

1946, se refere apenas às decisões proferidas em apelação (fls. 157). 

 

Em suas razões (fls. 159 a 162), o recorrente cita o acórdão publicado no 

"Diário da Justiça" de 6 de junho de 1947, pág 971, em que a 1ª Turma, no 

julgamento do recurso extraordinário n° 11.081, adotou decisão divergente da 

impugnada. 

 

A recorrida ofereceu a contrariedade de fls. 168 a 170. 

 

O Sr. procurador geral da República opina que não há cabimento para o recurso 

na disposição constitucional do artigo 101, III, a. Se o Tribunal conhecer do 

recurso pela mesma disposição d, deve negar-lhe provimento, porque não é 

embargável a decisão unânime proferida em ação rescisória (fls. 177). 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES (relator): Pela redação que 

o art. 1° do dec.-lei n° 8.570, de janeiro de 1946, deu ao art. 833 do Cód. de 

Proc. Civil, a decisão unânime proferida pelas Câmaras Civis Reunidas do 

Tribunal de justiça em ação rescisória não admite embargos infringentes. 

 

Ficou, pois, alterado, neste ponto, o art. 801, § 4°, do Código citado, não se 

observando mais o preceito do art. 783, § 2°, do mesmo Código na parte em 

que sujeitava a embargos infringentes o acórdão proferido em ação rescisória. 



 

Embora julgado pela 1ª Turma, na sessão de 27 de janeiro de 1047, o recurso 

extraordinário n° 11.081, o acórdão de que foi relator o Sr. ministro BARROS 

BARRETO não discutiu a aplicação do dec.-lei n° 8.570, ao qual não se referiu. 

 

Não se pode, assim, dizer que houve divergência na interpretação do novo texto 

do art. 833 do Cód. de Proc. Civil. 

 

Não conheço, pois, do recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não conheceram do recurso, 

unânimemente. 

 

Deixaram de comparecer os Exmos. Srs. ministros OROZIMBO NONATO, 

por se achar em gôzo de licença, e LAFAYETTE DE ANDRADA, por motivo 

justificado. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro GOULART DE OLIVEIRA. 

 

* 

 

PAGAMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CREDOR PUTATIVO 

 

- Se é válido o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, com maioria 

de razão será o feito a quem é declarado credor, em decisão judicial. 

 

Instituto de Cacau da Bahia versus Municípios de Itabuna e Ubaitaba 

 

Rec. ext. n° 20.118 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 20.118, 

em que é recorrente o Instituto de Cacau da Bahia e recorridos os Municípios 

de Itabuna e Ubaitaba: 



 

Acorda a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, unânimemente, conhecer do 

dito recurso e dar-lhe provimento, na conformidade das precedentes notas 

taquigráficas integrantes da presente decisão. 

 

Custas ex lege. 

 

Supremo Tribunal Federal, 14 de agôsto de 1952. - Barros Barreto, presidente; 

Nélson Hungria, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA: O recorrente, Instituto de Cacau da 

Bahia, autarquia estadual, operando na zona cacaueira por intermédio de suas 

agencias, adquire por compra e venda ou recebe em consignação grande parte 

da produção de cacau baiano, e adianta aos produtores parte do preço, mas com 

o desconto, ex vi legis, das despesas de transporte, taxas, impostos e comissão. 

Entre os Municípios da zona cacaueira se acham os de Itabuna e Ubaitaba, ora 

recorridos, que, não tendo sido pagos da parte do impôsto de indústria e 

profissões, descontados dos cacaueiros no período de 1945 a 1948, moveram 

ação ao recorrente para que efetuasse o pagamento. Tendo o recorrente alegado 

na contestação que já efetuara o pagamento à Municipalidade da capital da 

Bahia, que se julgava com exclusivo direito a êle e obtivera ganho de causa em 

executivos fiscais intentados contra o recorrente, o juiz da causa determinou 

fôsse também citada a dita Municipalidade. Entrou esta, igualmente, com a sua 

contestação, alegando que o Instituto de Cacau da Bahia não adquire, mas 

apenas recebe em consignação, dos produtores, as partidas de cacau, e que a 

operação de venda destas é feita na capital do Estado, de modo que à 

contestante é que cabia, exclusivamente, a percepção da metade do impôsto em 

causa (cuja outra, metade caberia ao Estado). A sentença de primeira instância 

julgou improcedente a ação, reconhecendo o direito exclusivo da 

Municipalidade de Salvador, como, aliás, já o fôra nos executivos que esta 

movera ao Instituto. 

 

Em grau de apelação, porém, foi tal sentença reformada. Entendeu o acórdão 

do Tribunal baiano que entre o Instituto e os produtores de cacau há uma 

operação que ora é compra e venda, ora é consignação, mas sempre com 



adiantamento de parte do preço do produto, e, assim, nos Municípios da zona 

cacaueira, é que se tem de reconhecer como adquirido o produto e aí, portanto, 

em face da lei fiscal estadual, é que tem de ser paga a parte do impôsto de 

indústria e profissões, cabendo ao Município de Salvador o impôsto apenas 

sôbre a diferença entre o preço da aquisição e o da revenda. Opostos embargos 

de declaração pelos apelados, o Tribunal esclareceu que, "se o Instituto é, 

agora, compelido a pagar os impostos aos embargantes, a êle é que cabe reaver 

do Município de Salvador aquilo que lhe pagara indèbitamente". 

 

Daí o presente recurso extraordinário, por parte do Instituto, com fundamento 

na letra a, do preceito constitucional, alegando-se violação do dec.-lei federal 

n° 6.016, de 1943, que, interpretando preceito constitucional, dispôs sôbre a 

imunidade fiscal das autarquias, e dos artigos 935 e 964 do Cód. Civil, pois 

que, se pagou ao Município de Salvador, foi a isso obrigado por decisões do 

próprio Tribunal baiano, e, assim, o dito Município é que devia por condenado 

a restituir o indebitum aos Municípios de Itabuna e Ubaitaba. 

 

Foi o recurso arrazoado a fls. 217 e contra-arrazoado a fls. 257, oficiando a fls. 

265 o Dr. procurador geral do Estado, que assim se pronunciou (ler). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO NÉLSON HUNGRIA (relator): Como bem acentuou o Dr. 

procurador geral da República, o impôsto de que se trata não é exigido do 

recorrente, mas dos produtores, tanto assim que do preço da aquisição é 

descontado o algarismo respectivo. Assim, nada tem a ver no caso a invocada 

imunidade fiscal de que goza o recorrente. Divirjo, entretanto, do parecer da 

douta Procuradoria quando entende que o recorrente nada mais pode pretender 

que a ressalva, já feita, de seu direito de repetir o indébito junto à 

Municipalidade de Salvador. Se o Cód. Civil, no art. 935, dispõe que o 

"pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido", evidentemente, com 

maioria de razão, deve ser o que é feito a suposto credor em execução de 

decisão judicial. Em tal caso, a boa-fé no pagamento pro veritate habetur. A 

solução que se impunha e se supõe, portanto, está no art. 964 do mesmo Código 

("Todo aquêle que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir"), 



e se, como não se trata de juízo rescisório, não podia o acórdão recorrido 

condenar a Municipalidade de Salvador à restituição do que indevidamente 

recebeu, tinha de julgar improcedente a ação dos recorridos contra o recorrente, 

embora ressalvando àqueles o direito de, pelo meio judicial adequado, reaver 

da dita Municipalidade a restituição do que esta recebeu sem direito. Em 

relação ao recorrente, o pagamento foi válido, e a êle, portanto, não cabe 

demandar a dita Municipalidade para repetição do indébito. 

 

Isto pôsto, conheço do recurso e lhe dou provimento. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: teve conhecimento e provimento, 

por unanimidade de votos. 

 

* 

 

AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO - CAMBIAL 

 

- A ação de enriquecimento surge quando se verifica a exoneração da 

responsabilidade cambial, e o seu processo é o ordinário. Seu objetivo é 

obter a restituição de lucro ilicitamente auferido à custa do portador. 

 

- Não sendo cambiária a ação, não prescreve com a ação cambial. 

 

Higino Gonçalves de Sousa versus João Matias de Oliveira 

 

Rec. ext. n° 14.126 - Relator: MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso extraordinário n° 14.126, 

de São Paulo, em que é recorrente Higino Gonçalves de Sousa, sendo recorrido 

João Matias de Oliveira: 

 



Acordam, em 2.a Turma, unânimes, os ministros do Supremo Tribunal Federal 

conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em conformidade com as notas 

juntas. 

 

Supremo Tribunal Federal, 8 de abril de 1949. - Edgar Costa, presidente; 

Hahnemann Guimarães, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: No Juízo de Direito da 

Comarca de Piracaia, João Matias de Oliveira propôs ação contra Higino 

Gonçalves de Sousa, exigindo a restituição de quantia recebida pelo réu e 

destinada ao pagamento de letra de câmbio, emitida em favor do autor e aceita 

pelo réu, que, entretanto, não fêz o pagamento devido. 

 

Em sentença de 10 de outubro de 1947 (fls. 23 a 28 v.), o Dr. BENEDITO 

JÚLIO DE OLIVEIRA BRAGA entendeu que a ação para restituição do 

indébito não se extinguia pela prescrição da ação cambial, de acôrdo com o art. 

48 da lei número 2.044, de 31 de dezembro de 1908; e condenou o réu a 

restituir a quantia de Cr$ 6.300,00, com os juros da mora, e a pagar os 

honorários de advogado. 

 

Os juízes da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmaram a sentença em 

acórdão de 26 de fevereiro de 1948 (fls. 46), proferido contra o voto do Sr. 

desembargador MEIRELES DOS SANTOS (fls. 47), que não considerou 

provado o enriquecimento indevido. 

 

O acórdão foi mantido pela maioria dos juízes do 2° Grupo de Câmaras Civis, 

em 19 de agôsto de 1948 (fls. 56). 

 

O réu impugnou a decisão por contrária à letra dos arts. 48 e 52 da citada lei de 

1908, e porque divergia das decisões constantes da "REVISTA FORENSE", 

vol. 92, pág. 389, e vol. 87, pág. 408 (fls. 58 e 59). 

 

As razões do recorrente (fls. 61 e 62) foram contrariadas pelo recorrido, a fls. 

63. 

 



VOTO 

 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES (relator): A ação de 

enriquecimento, de que trata, no art. 48, a lei número 2.044, de 31 de dezembro 

de 1908, é uma ação ordinária, pela qual o portador de cambial pede a 

condenação do emitente ou do aceitante a lhe restituírem, com os juros legais, a 

soma com que se locupletaram, em seu detrimento, quando exonerados da 

responsabilidade cambial. 

 

Resulta do citado art. 48 que a ação de enriquecimento não é cambiária, porque 

surge quando se verifica a exoneração da responsabilidade cambial; seu 

processo não é executivo (lei citada, art. 49); a legitimação passiva não abrange 

todos os que se obrigaram pela cambial (lei cit., art. 50); seu objeto não é tornar 

efetiva a responsabilidade cambial, que se pressupõe extintiva, mas obter a 

restituição de lucro ilicitamente auferido à custa do portador. 

 

Se não é cambiária, a ação de enriquecimento não prescreve com a ação 

cambial (lei citada, art. 52), porque se supõe, aliás, perdida a ação cambial, pela 

prescrição ou pela decadência, como, por exemplo, dispõe o direito suíço das 

obrigações (redação em vigor a 1 6 de julho de 1937, art. 1.052). 

 

Em comentário à citada decisão constante da "REVISTA FORENSE", vol. 92, 

pág. 389, A. GONÇALVES DE OLIVEIRA observa que a doutrina 

preponderante entre nós admite a ação de locupletamento fundada na cambial 

prescrita. 

 

Ocorreram na espécie os requisitos de haver o portador perdido, pela 

prescrição, a ação cambial, tendo o aceitante obtido indébito enriquecimento. 

 

Pela apontada divergência de julgados, conheço do recurso e lhe nego 

provimento. 

 

VISTA 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Sr. presidente, peço vista 

dos autos. 

 



DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: sustado o julgamento, por pedir 

vista. dos autos o Exmo. Sr. ministro ABNER DE VASCONCELOS, após o 

voto do Exmo. Sr. ministro relator, que conhecia do recurso, mas lhe negava 

provimento. 

 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. ministro OROZIMBO NONATO, que se 

acha em gôzo de licença, sendo substituído pelo Exmo. Sr. ministro ÁBNER 

DE VASCONCELOS. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS: Sr. presidente, estou de 

perfeito acôrdo com o eminente ministro relator quanto à interpretação dada ao 

artigo 48 do antigo dec. n° 2.044, de 1908. Por êle a prescrição cambial opera-

se quando exaurido o prazo legal para o exercício da ação executiva. E somente 

no caso de enriquecimento ilícito é que se abre margem à ação ordinária 

respectiva. Não é, portanto, todo título cambial prescrito que permite a segunda 

ação para pedir a satisfação pecuniária da obrigação, mas unicamente as em 

que houver locupletamento indevido. 

 

Pedi vista dos autos para cotejar o objeto do recurso com a hipótese da 

influência de títulos cambiários prescritos na reabilitação da falência e que, 

certa vez, tive de admitir como forma extintiva de obrigação, equiparada à 

quitação. Não divergem os conceitos das duas opiniões, desde que, na segunda, 

que acabo de referir, só se tratava de obrigação cambial, sem que se tivesse 

fechado a porta à investigação de ordem civil ordinária acêrca da ilicitude do 

enriquecimento, que transcendia a esfera da falência. Não há, assim, mudança 

na atitude doutrinária que ora manifesto. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceu-se do recurso e negou-

se-lhe provimento, unânimemente. 

 



Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro EDGAR COSTA. Deixaram de 

comparecer o Exmo. Sr. ministro OROZIMBO NONATO, por se achar em 

gôzo de licença, e o Exmo. Sr. ministro GOULART DE OLIVEIRA, por 

motivo justificado. 

 

JURISPRUDÊNCIA RESUMIDA 

 

RECURSO DE REVISTA - ACIDENTE DO TRABALHO 

 

- Cabe recurso de revista nas causas de acidente do trabalho. 

 

Amarante Gomes de Andrade versus Tipografia Pallotini 

 

Rec. ext. n° 20.374 - Relator: MINISTRO AFRÂNIO COSTA – Ac. unânime 

da 2ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 22 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.281) 

 

* 

 

LOCAÇÃO - MULTA 

 

- A multa aplicável aos locadores, por fôrça da Lei do Inquilinato, é específica, 

não podendo ser ampliada. 

 

Francisco Cardoso de Vasconcelos versus Adriano Francisco Martins e sua 

mulher 

 

Rec. ext. n° 20.232 - Relator: MINISTRO AFRÂNIO COSTA - Ac. unânime 

da 2ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 2 de maio de 1.952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.282) 

 

* 

 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - COBRANÇA EXECUTIVA 

 



- Honorários de advogado podem ser cobrados por ação executiva, ainda 

quando sua estipulação por escrito seja posterior à prestação dos serviços. 

 

Maria Bauer versus Sebastião Portual Gouveia 

 

Rec. ext. n° 19.893 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 24 de janeiro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.283) 

 

* 

 

CONCURSO DE CREDORES – PRIVILÉGIO HIPOTECÁRIO 

 

- Pode o crédito hipotecário ser anulado no concurso de credores, 

independentemente de ação direta. 

 

José Miranda Júnior versus Banco de Itajubá. S. A. 

 

Rec. ext. n° 19.496 - Relator: MINISTRO ÁBNER DE VASCONCELOS - Ac. 

unânime da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 3 de janeiro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Civ. 8.284) 

 

* 

 

EXECUTIVO FISCAL - RECURSO «EX OFFICIO» 

 

- Sendo vencida a Fazenda, cabe sempre o recurso de ofício, seja qual fôr o 

valor da causa e ainda que não tenha sido ventilada matéria constitucional. 

 

Fazenda do Estado de São Paulo versus Sucessora de Diogo Lopes 

 

Rec. ext. n° 18.221 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI - Ac. unânime da 

1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 28 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.285) 



 

* 

 

FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECURSO «EX 

OFFICIO» 

 

- Também nos processos de habilitação de crédito, na falência, cabe recurso de 

oficio, se a decisão é contrária à Fazenda. 

 

Massa falida do Frigorífico Barbacena, S. A. versus Prefeitura Municipal de 

Barbacena 

 

Rec. ext. n° 16.900 - Relator: MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES - Ac. 

unânime da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 28 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" – Cív. 8.286) 

 

* 

 

APELAÇÃO - DESERÇÃO - RECEBIMENTO 

 

- Não pode ser declarada deserta a apelação que não foi recebida. 

 

Justiniano Lacerda versus Manuel Pedro da Silva 

 

Rec. ext. n° 11.352 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI - Ac. unânime da 

1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 24 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.287) 

 

* 

 

CARGO PÚBLICO - EXTINÇÃO - ESTABILIDADE 

 

- A extinção de cargo público é faculdade da administração, não cabendo ao 

seu titular direito a qualquer reclamação, se não tenha ainda adquirido 

estabilidade. 



 

Fazenda Pública de Sergipe versus Paulo Melo 

 

Rec. ext. n° 18.305 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 17 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.288) 

 

* 

 

LOCAÇÃO - RETOMADA PARA USO PRÓPRIO 

 

- A retomada para uso próprio abrange, qualquer uso, não se restringindo ao 

residencial. 

 

Isis Moreira Dias versus Américo Gonçalves Moreira 

 

Rec. ext. n° 19.919 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 28 de janeiro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.289) 

 

* 

 

IMPOSTOS - BANCO DO BRASIL - ARREMATAÇÃO 

 

- A imunidade tributária de que goza o Banco do Brasil não abrange impostos e 

taxas já devidos ao tempo em que para êle se transferem os bens sôbre os quais 

incidem os ônus fiscais. 

 

Banco do Brasil, S. A. versus Prefeitura de Santo André 

 

Rec. ext. n° 17.286 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI - Ac. unânime da 

1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 17 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" – Cív. 8.290) 

 



* 

 

JUROS DE JUROS – ANATOCISMO 

 

-É vedada a cobrança de juros ainda quando convencionados, salvo no tocante 

às contas-correntes. 

 

Banco do Brasil, S. A. versus Gastão Borges 

 

Rec. ext. n° 19.692 - Relator: MINISTRO LUÍS GALLOTTI - Ac. unânime da 

1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 28 de janeiro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.291) 

 

* 

 

FIANÇA - LOCAÇÃO - MORTE DO AFIANÇADO - MORA 

 

- Extingue-se a fiança dada a locatário, quando ocorre a morte dêste e há sub-

rogação nos seus direitos, através da purgação da mora. 

 

Miguel Faustino do Monte versus Corção Cardim, S. A. 

 

Ag. n° 15.352 - Relator: MINISTRO RIBEIRO DA COSTA - Ac. unânime da 

1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 24 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.292) 

 

* 

 

ACIDENTE DO TRABALHO - SEGURO - RESPONSABILIDADE DO 

EMPREGADOR 

 

- A responsabilidade principal do segurador não exclui a subsidiária do 

empregador, mesmo em face do seguro obrigatório. 

 

Dermeval Martins versus Gastão Rodrigues 



 

Rec. ext. n° 20.552 - Relator: MINISTRO BARROS BARRETO - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 12 de maio de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.293) 

 

* 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REGIMENTO DE CUSTAS 

 

- Em controvérsia sôbre aplicação do Regimento de Custas, não cabe recurso 

extraordinário. 

 

José Bernardes Swales Burle de Figueiredo versus Caixa Econômica Federal 

do  

 

Estado do Rio de Janeiro 

 

Rec. ext. n° 15.772 – Relator: MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA - 

Ac. da 2ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 15 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" – Cív. 8.294) 

 

* 

 

JUROS DE JUROS - ANATOCISMO 

 

- Juros de juros não podem ser cobrados, ainda quando convencionados, salvo 

nos contratos de conta-corrente. 

 

Banco do Brasil, S. A. versus Jerônimo Mendes 

 

Rec. ext. n° 19.837 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 24 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.295) 

 



* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - SOMA DE PRAZOS 

 

- A soma de prazos de contratos, para efeito de renovação, só é possível quando 

entre os contratos por tempo determinado não houve período de locação por 

tempo indeterminado. 

 

Flaschner & Irmão versus S. A. "Casa Colombo" Comercial e Imobiliária 

 

Ag. n° 15.320 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime da 1ª 

Turma do Sup. Trib. Federal, em 24 de abril de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.296) 

 

* 

 

EXECUTIVO FISCAL – ALUGUÉIS 

 

- Aluguel de casa pertencente à Fazenda é dívida ativa fiscal, cobrável por via 

executiva. 

 

Estado de Minas Gerais versus Sebastião de Vilhena Paiva 

 

Rec. ext. n° 17.152 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 11 de setembro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.297) 

 

* 

 

NULIDADE - PENHORA - SENTENÇA 

 

- Não constitui nulidade o fato de deixar a sentença de declarar subsistente a 

penhora, o que fica implícito na decretação da procedência da ação. 

 

Germano da Costa Gadelha & Cia. e outro versus Salomão Benchimol 



 

Rec. ext. n° 18.102 - Relator: MINISTRO AFRÂNIO COSTA - Ac. da 2ª 

Turma do Sup. Trib. Federal, em 24 de junho de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.298) 

 

* 

 

DEPÓSITO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO 

 

- Não há responsabilidade do depositário quando o depósito não lhe é 

efetivamente entregue. 

 

Lino Josué Batista e sua mulher versus Guilherme Pereira de Araújo 

 

Rec. ext. n° 20.360 - Relator: MINISTRO NÉLSON HUNGRIA - Ac. unânime 

da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 30 de junho de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.299) 

 

* 

 

ADVOGADO - DESPEDIDA INJUSTA 

 

- O advogado, ainda que de partido, não é empregado. Não se lhe aplicam as 

disposições das leis trabalhistas sôbre despedida injusta. 

 

Banco de Crédito da Borracha. S. A. versus Cinobelino de Carvalho Neto 

 

Rec. ext. n° 20.475 - Relator: MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES - Ac. 

unânime da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 30 de junho de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.300) 

 

* 

 



IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - AUDIÊNCIA - NULIDADE SEM 

PREJUÍZO 

 

- O princípio da identidade física do juiz não é absoluto. E a nulidade 

decorrente da sua inobservância não se pronuncia quando, só argüida em 

recurso extraordinário, não vem acompanhada da prova de prejuízo. 

 

Crescêncio Barbato versus Geraldo de Lima e Melo 

 

Rec. ext. n° 20.573 - Relator: MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES - Ac. 

unânime da 1ª Turma do Sup. Trib. Federal, em 21 de julho de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.301) 

 

Tribunal Federal de Recursos 

 

ACUMULAÇÃO REMUNERADA - CARGO DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR E CARGO BUROCRÁTICO 

 

- Não pode o cargo de magistério superior ser acumulado com qualquer 

outro emprêgo público de natureza burocrática, ainda que o servidor haja 

deixado o exercício dêste, por fôrça de aposentadoria, regularmente 

decretada. 

 

 - VOTO VENCIDO DO MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Não há, 

confundir proventos de aposentadoria com cargo. 

 

Requerente: Orestes Franklin Xavier de Brito 

 

Mand. de seg. n° 1.532 - Relator: MIN. HENRIQUE D'ÁVILA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de mandado de segurança n° 1.532, do 

Distrito Federal, em que é impetrante Orestes Franklin Xavier de Brito e 

impetrado o Exmo. Sr. ministro da Educação e Saúde: 

 



Acordam os ministros do Tribunal Federal de Recursos, por maioria de votos, 

em indeferir a segurança postulada, de conformidade com as notas 

taquigráficas juntas. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 17 de abril de 1952. - Macedo Ludolf, 

presidente; Henrique d'Ávila, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: Orestes Franklin Xavier de Brito, 

brasileiro casado, professor catedrático da Faculdade de Direito de Goiás, 

impetrou presente mandado de segurança contra ato pelo qual o Sr. ministro da 

Educação, mantendo uma exigência da Divisão do Pessoal do mesmo 

Ministério, recusou ao impetrante a expedição do necessário título de 

nomeação a que se refere o art. 5° da lei n° 1.254, de 4 de dezembro de 1950. 

 

O fato que determinou a impetração seguinte: 

 

"1. A lei n° 1.254, de 4 de dezembro de 1950, que federalizou vários 

estabelecimentos particulares e estaduais de ensino superior, dispôs: 

 

"Art. 5°. É assegurado o aproveitamento no serviço público federal, a partir da 

publicação desta lei, do pessoal dos estabelecimentos ora federalizados, nas 

seguintes condições: 

 

"I. Os professôres catedráticos, no Quadro Permanente do Ministério da 

Educação e Saúde, contando-se o tempo de serviço para efeito de 

disponibilidade, aposentadoria e gratificação de magistério. 

 

"..............................................................................................................................

....................... 

 

"§ 3°. Serão expedidos pelas autoridades competentes os títulos de "nomeação 

decorrentes do aproveitamento determinado". 

 



"2. Entre os estabelecimentos federalizados, incluiu-se (art. 3°, inc. II) a 

"Faculdade de Direito de Goiás, de cujo corpo docente faz parte o suplicante, 

como professor catedrático, desde 12 de outubro de 1931. 

 

"3. Sucedeu que a Divisão do Pessoal do Ministério da Educação e Saúde, a 

que a referida Faculdade remeteu a lista dos respectivos professôres, incluindo 

o nome do suplicante com a nota de ser êste também aposentado no serviço 

federal, onde exercera o cargo de oficial administrativo do Tribunal de Contas, 

oficiou à Diretoria daquela escola no sentido de exigir-se a opção do 

suplicante, por um dos cargos, em face da proibição contida no art. 185 da 

Constituição federal" (fls. 1-2). 

 

O Sr. ministro da Educação, a despeito da opinião em contrário da Consultoria 

Jurídica, por despacho de 9 de outubro do ano próximo findo, publicado a 23 

do mesmo mês, manteve a exigência da opção impugnada pelo ora impetrante. 

O writ visa, portanto, cancelar a obrigação que lhe foi imposta, para que, liberto 

dela, continue o impetrante a usufruir, cumulativamente, as vantagens do cargo 

de professor catedrático, com os proventos que desfruta como oficial 

administrativo aposentado do Tribunal de Contas da União. Pedidas as 

informações de estilo, o Exmo. Sr. ministro da Educação aduz o parecer, 

constante por cópia de fls. 19 a 22, do Dr. consultor geral da República, Dr. 

CARLOS MEDEIROS SILVA, como razão fundamentadora do seu ato. 

 

Em seguida, mandei ouvir o eminente Dr. subprocurador geral da República, 

que, a fls. 24, opinou pelo indeferimento do writ, alinhando as considerações 

que se seguem: 

 

"I. A impetração envida demonstrar que, a teor de preceitos constitucionais e 

legais anteriores à Constituição de 1946, nada impedia a qualidade de 

acumulação versada na espécie. 

 

"Não é isso, entretanto, o que está em jôgo, mas a realidade decorrente do art. 

185 da Constituição atual, realidade que, indubitàvelmente, ampara a exigência 

de opção agora impugnada. 

 

"E é claro, à sua vez, que a lei invocada (lei n° 1.254, de 4-12-50) deva ser 

entendida em têrmos daquela preceituação constitucional. 



 

"II. Quanto à alegação em tôrno de direito adquirido, o parecer da eminente 

Consultoria Geral da República, lido a fls. 19-22, relembra, com muita precisão 

e procedência, que não há que cogitar-se de direito adquirido contra a 

Constituição. 

 

"E, a todo modo, o princípio constitucional, do art. 141, § 3°, diz respeito 

sòmente à lei" (fls. 24-25). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA (relator): Fundou-se a autoridade 

coatora para indeferir o propósito do ora impetrante no art. 185 da Constituição 

federal, que estatui: 

 

"É vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto a prevista no artigo 96, n° 

I, e a de dois cargos de magistério ou a de um dêstes com outro técnico ou 

científico, contanto que haja correlação de matérias e compatibilidade de 

horário". 

 

O impetrante, segundo ficou esclarecido no relatório, ao tempo em que ocorreu 

a federalização da Faculdade de Direito de Goiás, encontrava-se em inatividade 

remunerada, usufruindo dos proventos da aposentadoria que lhe fora concedida 

no cargo de oficial administrativo do Tribunal de Contas da União. Antes da 

data em que se deu a federalização da Faculdade de Goiás, não havia por que 

falar em acumulação no sentido legal, dado que o impetrante não servia a dois 

cargos públicos. Recebia, os estipêndios da aposentadoria, em cargo público 

federal, concomitantemente com os salários correspondentes ao exercício do 

magistério em entidade educacional de natureza privada, sem quaisquer 

empecilhos de ordem legal ou estatutária. Mas, desde o momento em que 

sobreveio a federalização da aludida Faculdade, a situação figurada mudou 

inteiramente de aspecto. Passou a atuar o comandamento do artigo 185 da 

Constituição federal, que não tolera a acumulação, a não ser nos casos ali 

especificados. E os proventos da aposentadoria se equiparam a vencimentos, 

sem dúvida alguma, para o efeito da proibição constitucional. 



 

Por outro lado, é de compreensão elementar que as Constituições políticas 

instauram nova ordem de coisas, não senda lícito, por isso, invocar contra os 

mesmos pretendidos direitos adquiridos que elas desconhecem por inteiro. A 

Carta de 1946, em seu art. 185, limitou, sem dúvida, o campo das acumulações 

toleradas no passado. E, no que tange ao pormenor, não dá ensejo nem guarida 

a quaisquer exceções fundadas no direito adquirido, resultante de situações 

anteriormente consolidadas. 

 

Ante o exposto, não vislumbro na pretensão do impetrante qualquer direito 

líquido e certo suscetível do amparo propugnado. 

 

Indefiro o writ. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO DJALMA DA CUNHA MELO: Acompanho o relator. 

 

VOTO - VENCIDO 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: A hipótese vertente é esta: o 

impetrante ocupava uma das cátedras da Faculdade de Direito de Goiás, 

instituição particular, devidamente fiscalizada. Por fôrça da lei de federalização 

dessas escolas, o suplicante deveria ser provido, com título federal, na cadeira 

que lecionava. Opôs-se, entretanto, o Ministério da Educação à expedição dêsse 

título, sob o fundamento de que o suplicante é funcionário aposentado do 

Tribunal de Contas da União. 

 

O SR. MINISTRO CÂNDIDO LÔBO: Trata-se de proventos. O mandado é 

requerido porque o ministro só quer dar um provento. Professor êle o é. 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Mas foi expedido o título? 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA (relator): Não. Justamente o 

ministro se recusa é a expedir o título, antes que o impetrante desista dos 

proventos, pois entende ser proibida a acumulação. 

 



Pela lei n° 1.254, os professores catedráticos das entidades particulares de 

ensino ficaram com direito a receber o título de nomeação de professores 

catedráticos, padrão "O", do quadro do Ministério da Educação. Pede, então, o 

impetrante seja cumprida essa lei, a fim de lhe ser outorgado êsse título. O 

ministro recusa-se a fazê-lo, invocando que o impetrante deve optar por um ou 

outro dos cargos, visto não poder acumular os proventos de ambos. 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Prosseguindo, Sr. presidente, e 

com os agradecimentos ao nobre ministro relator, por haver confirmado a 

interpretação que dera eu à situação exposta, tenho presente que o mandado de 

segurança é requerido contra o ato do ministro da Educação que condicionou à 

opção prévia, por parte do suplicante, entre as vantagens da aposentadoria e que 

é titular e a, nova função federal a que, por fôrça de lei, tem direito. Isto, 

fundado no artigo 185 da Constituição, que veda a acumulação de cargos 

públicos. 

 

Sr. presidente, parece-me, data venia, que a razão está com o suplicante. Não 

interfere, na situação delineada, o art. 185 da Constituição. Note-se bem: o art. 

185 da Constituição veda acumulação de cargos, mencionando exceções. Diz-

se que o que se contém no art. 185 da Constituição é uma vedação de 

acumulação de remuneração. Data venia, não entendo assim. Fico em que o art. 

185 da Constituição veda a acumulação de cargos, no sentido de preservar um 

maior e melhor rendimento no serviço público. Chego a tal conclusão, porque a 

própria Constituição abre exceções a essa regra, no mesmo art. 185 e no art. 96, 

§ 1°. Falando em cargos, o constituinte definiu seu intento - e não há que 

confundir proventos de aposentadoria com cargos. Que a Constituição cogitou 

de assegurar o maior rendimento de serviço pela proibição da acumulação, 

encontro base na circunstância das exceções por ela própria abertas, 

permitindo-as nos casos em que as probabilidades de redução do rendimento 

dêsse serviço sejam de pouca monta. 

 

Não sei, Sr. presidente, data vênia, como se pode ter como incidente no artigo 

185 da Constituição uma situação como a presente. Pergunto: provento de 

aposentadoria pode ser havido como cargo? Não. Cargo significa provento de 

aposentadoria? Não. Veja-se o próprio final do art. 185, que é ainda uma 

confirmação, como que uma definição irrecusável do intuito da lei. Permite-se - 

e peço a atenção dos colegas - a acumulação, subordinando-a à correlação das 



matérias e à compatibilidade de horário. Não se está a ver que essas duas 

condições orientam o espírito do intérprete? Não se está vendo aí, que a 

Constituição, que defende o maior rendimento do serviço a que se deve 

entregar o cidadão, quando permite a acumulação em casos especiais, exigindo 

a correlação de matérias e compatibilidade de horário, está pondo a nu o intuito 

determinante do dispositivo? Se não houver compatibilidade de horário, se não 

houver correlação de matérias, não se permitirá a acumulação de cargos. 

Mesmo em havendo correlação de matérias, em não havendo compatibilidade 

de horário, haverá prejuízo para o exercício de um dos cargos. 

 

Estou, Sr. presidente, plenamente convencido de que êsse é o espírito da 

Constituição. Essa a razão de ser da proibição. E, desde que, no caso, se trata de 

situação de aposentado, com situação superveniente, em que não se verifica 

aquêle inconveniente que a Constituição procura evitar, não há como se negar o 

direito. Acho que situações como esta não incidem no impedimento do art. 185 

da Constituição. Demais, uma regra de interpretação também me conduz a essa 

conclusão. 

 

Os dispositivos da Constituição, acentuadamente aquêles assecuratórios de 

direito, não comportam interpretação restritiva, mas, sim, e sempre, ampliativa, 

tanto quanto possível, desde que não só contrarie de frente o texto. Aliás, o Sr. 

ministro ELMANO CRUZ me lembra, e bem, que o Tribunal já concedeu 

mandado de segurança para restabelecer proventos de aposentado no 

Departamento dos Correios e Telégrafos, que haviam sido suspensos por se 

tratar de empregado da Caixa Econômica. E é certo. E a razão foi a mesma. Sr. 

presidente, estou, data venia dos meus colegas, certíssimo de que produzo, no 

momento, razões dignas do melhor exame e da mais funda meditação, na 

interpretação do dispositivo constitucional, único que está norteando a decisão 

do Tribunal. Está-se a ampliar a vedação, equiparando-se o titular de um direito 

a proventos de aposentadoria a titular de cargo, a ocupante de cargo, para fazê-

lo incidir na restrição do artigo 185 da Constituição. Afigura-se-me, repito, que 

a situação presente é inteiramente diferente, fora da prevista no texto, porque, 

evidentemente, proventos de aposentadoria não podem ser tidos como cargos, 

ou seja, exercício de função pública. E a constituição é muito clara. 

 

Conseqüentemente, data venia do Sr. ministro relator e data venia dos 

eminentes votos em contrário, concedo a ordem. 



 

Sr. presidente. Acho que é direito líquido e certo do suplicante receber o seu 

título de nomeação como professor da Faculdade de Goiás, sem o dever de 

optar entre essa situação e os proventos de aposentadoria a que fêz jus. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: indeferiram o pedido, vencido o 

Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. Os Srs. ministros CÂNDIDO LÔBO e 

SAMPAIO COSTA acompanharam as conclusões do voto do Sr. relator. 

 

Não tomaram parte no julgamento, por motivo justificado, os Srs. ministros 

ELMANO CRUZ e MOURÃO RÚSSEL. 

 

Não compareceu, por motivo justificado, o Sr. ministro ALFREDO 

BERNARDES. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Br. ministro MACEDO LUDOLF. 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESTRADAS DE FERRO - 

PASSAGEM DE NÍVEL - CULPA DA VÍTIMA 

 

- A estrada de ferro responde, na proporção de metade, pelo acidente 

ocorrido em passagem de nível, ainda que em desuso, desde que não a 

tenha vedado inteiramente, permitindo o ato imprudente da vítima. 

 

Rosa Massa de Azevedo e outra versus Estrada de Ferro Central do Brasil 

 

Ap. n° 1.605 - Relator MINISTRO ELMANO CRUZ 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 1.605, do Estado 

do Rio de Janeiro, em que são recorrentes o juiz ex officio, Rosa Massa de 

Azevedo e outra e a Estrada de Ferro Central do Brasil e recorridos os mesmos: 



 

Acordam os juízes da 1ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, por 

unanimidade, em dar pela procedência da ação, e, por maioria, em prover o 

recurso da Estrada de Ferro Central do Brasil para o fim de mandar calcular a 

pensão sôbre o quantum percebido pela vítima (Cr$ 3.500,00), abatido de 50% 

por ter havido concorrência de culpas, e, sôbre esta parcela remanescente, 

mandar que a pensão se fixe na base de dois terços, considerando o fato de 

consumir a vítima, com o seu próprio sustento, o têrço restante, sendo assim, 

afinal, a pensão fixada em dois terços de Cr$ 1.750,00. Dão, ainda por 

unanimidade, provimento ao recurso da Estrada, para excluir da condenação a 

parcela relativa aos lucros comerciais apuráveis na firma de que fazia parte o 

acidentado. 

 

No que toca ao recurso das autoras, por unanimidade de votos, negou-se-lhe 

provimento. 

 

Custas em proporção. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 10 de maio de 1951. - Cunha Vasconcelos, 

presidente; Elmano Cruz, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ: O juiz do Estado do Rio de Janeiro 

julgou procedente a ação proposta por Dona Rosa Massa de Azevedo e sua 

filha, nos têrmos seguintes: 

 

"Vistos, etc.: 

 

"D. Rosa Massa de Azevedo, viúva, e sua filha menor púbere, Celina Massa de 

Azevedo, expõem o seguinte: 

 

"1°) que, no dia 23 de novembro de 1944, por volta das 17 horas, a máquina N. 

R. 101, da Estrada de Ferro Maricá, conduzida pelo foguista Cizenando 

Francisco Rodrigues, precisamente no Quilômetro 157, próximo à cidade de 

Cabo Frio abalroou a caminhonete n° 20.425, a qual, no momento, estava 

atravessando a estrada de ferro, atirando-a a grande distância; 



 

"2°) que, em conseqüência dêste choque, o motorista da caminhonete, Djalma 

Azevedo, devidamente habilitado a conduzi-la, recebeu graves ferimentos, 

vindo a falecer, horas após, no Hospital Santa Isabel (docs. ns. 1 e 2); 

 

"3°) que, procedido o exame de corpo de delito, foi constatado pelos peritos o 

seguinte: fratura exposta do têrço médio da perna direita, fratura da bacia, 

fratura do têrço médio do fêmur esquerdo, escoriações generalizadas, forte 

contosão no abdome e hemorragia interna (doc. n° 3); 

 

"4°) que o desastre se deu numa passagem de nível, onde termina uma curva 

perigosa, sem haver o sinal de "apite", como determina o art. 33 do 

regulamento n° 15.673, de 7 de setembro de 1922 (doc. n° 4); 

 

"5°) que, na passagem de nível, não existia cancela ou outro qualquer meio de 

prevenção contra desastres, segundo afirma o relatório do Dr. delegado de 

polícia e comprovam as fotografias anexas; 

 

"6°) que, dias após o desastre, apareceu no local da passagem de nível uma 

cêrca impedindo o trânsito de veículos, em face de existir mais abaixo outra 

passagem bem descômoda e demorada, como se conclui do confronto das 

fotografias anexas; 

 

"7°) que o condutor da máquina, Cizenando Francisco Rodrigues, não estava 

habilitado a conduzi-la, porque a sua profissão é foguista, como consta de sua 

qualificação (doc. n° 5); 

 

"8°) que o condutor da máquina, ao aproximar-se da curva, não apitou, como 

era seu dever, não obstante a inexistência do sinal de "apite", pois a sua 

omissão foi e será sempre uma demonstração de irresponsabilidade pelos 

eventos danosos que freqüentemente ocorrem em locais idênticos; 

 

"9°) que o desastre só se verificou por falta de cancelas, por inexistência do 

sinal de "apite" e por estar conduzindo a máquina um foguista e não um 

maquinista, como de direito; 

 



"10) que a responsabilidade da Estrada de Ferro Maricá é patente, em face do 

descumprimento total do regulamento para a segurança, polícia e tráfego das 

estradas de ferro, aprovado pelo dec. n° 15.673, de 7 de setembro de 1922; 

 

"11) que o Sr. Djalma Azevedo era sócio da firma Salinas Pereira Bastos Ltda., 

estabelecida à rua do Rosário, número 24, no Rio de Janeiro, tendo uma 

retirada mensal de Cr$ 3.500,00, conforme dispõe a cláusula 8ª do contrato 

social anexo (doc. n° 6); 

 

"12) que os lucros auferidos pelo sócio Djalma Azevedo, na firma Salinas 

Pereira Bastos Ltda., nos últimos quatro anos, foram os seguintes, de acôrdo 

com os balanços anexos: em 1941, Cr$ 207.044,40; em 1942, Cr$ 240.743,60; 

em 1943, Cr$ 235.880,75; em 1944, Cr$ 203.804,96 (doc. n° 7); 

 

"13) que o impôsto de renda pago pela vítima, Djalma Azevedo, nos exercidos 

de 1942, 1943, 1944 e 1945, bem demonstra a sua renda anual (docs. números 

8-15, recibos); 

 

"14) que a vítima faleceu com a idade de 55 anos, conforme consta do atestado 

de óbito e da certidão de casamento (docs. n° 2 a 9); 

 

"15) que a vítima era casada com a requerente pelo regime da comunhão 

universal de bens, conforme faz prova a inclusa certidão de casamento (doc. 

número 9); 

 

"16) que a vítima deixou uma filha menor, Celina Massa de Azevedo, ora 

requerente, nascida no dia 14 de junho de 1929, conforme consta da certidão de 

nascimento anexa (doc. n° 10); 

 

"17) que a única responsável pelo evento danoso é a Estrada de Ferro Central 

do Brasil, porque não cumpriu os ditames emanados da lei, deixando de 

preservar a vida dos transeuntes, no local onde se deu o desastre fatal; 

 

"18) que o Tribunal de Apelação de São Paulo, em acórdão unânime das 

Câmaras Cíveis Reunidas, assim entendeu: "é culposa a omissão da estrada de 

ferro que deixa de colocar cancela ou barreira, nas passagens perigosas de 

cruzamento de nível, tratando-se de rua ou estrada pública" (rec. de rev. 



número 11.579 - Relator: desembargador TEODOMIRO DIAS, in "REVISTA 

FORENSE", vol. 91, pág. 171). 

 

"Terminou a sua petição inicial assim: pelos motivos expostos e com 

fundamento nos arts. 159, 1.521, n° III, 1.522, 1.523, 1.537, ns. I e II, do Cód. 

Civil, arts. 291 e 64 do Cód. de Proc. Civil e arts. 25 e 33 do dec. n° 15.673, de 

7 de setembro de 1922, vêm requerer a V. Exª se digne mandar citar a Estrada 

de Ferro Central do Brasil, por precatória, em face de ter sido incorporada a ela 

a Estrada de Ferro Maricá, na pessoa de seu representante legal, para contestar, 

no prazo da lei, a presente ação, sob pena de revelia, condenando-a a pagar às 

autoras o seguinte: a) uma quantia representada pelo auxílio mensal prestado 

pela vítima às autoras, multiplicado pelo número de meses decorridos desde a 

data de seu falecimento até a efetiva execução do julgado, feito o pagamento de 

uma só vez, com juros da mora; b) um capital, representado por títulos da 

dívida pública, necessário a produzir aquela renda, segundo o que dispõem os 

arts. 911 e 912 do Cód. de Proc. Civil, levando-se em conta o encarecimento da 

vida, o aumento provável da retirada mensal e os lucros anuais auferidos pela 

vítima na firma Salinas Pereira Bastos Ltda., da qual era sócio, inclusive 

honorários de advogado, à base de 20%, e custas, tudo de acôrdo com o que se 

apurar na liquidação, caso não seja possível fixar-se o quantum indenizável 

nesta ação. 

 

"A ré, por seu ilustre Dr. procurador, contestou assim o pedido: 

 

"1°) que a lamentável ocorrência de 23 de novembro de 1944, de que os autos 

nos dão notícia, não pode, absolutamente, ser imputada à responsabilidade da 

Estrada; 

 

"2°) que o fato se verificou, não em uma passagem de nível, mas em local de há 

muito fechado ao tráfego de veículos; 

 

"3°) que o local por onde se aventurou a vítima, imprudentemente, a tentar a 

travessia, é impróprio e assaz perigoso; 

 

"4°) que, há muitos anos, foi alterado o traçado da estrada de rodagem, 

deslocando-se a passagem de nível para alguns metros adiante, como se vê das 

fotografias e planta ora oferecidas; 



 

"5°) que êsse aspecto da questão ficará demonstrado, de maneira inequívoca, 

com a inspeção do local; 

 

"6°) que a vítima, moradora nas proximidades e conhecedora perfeita daquele 

trecho, abandonando a estrada de rodagem, para se arriscar por caminho 

inadequado e perigoso, praticou ato de condenável imprudência; 

 

"7°) que o fato de inexistir cancelas no ponto onde o evento se registrou não 

constitui negligência da ré, visto como ali não existe passagem de nível; 

 

"8°) que, mesmo que se tratasse de passagem de nível, nenhuma obrigação 

haveria da construção de cancelas, dado o reduzido movimento ferroviário; 

 

"9°) que a dispensa de cancelas está prevista em lei (art. 26 do dec. n° 15.673, 

de 1922); 

 

"10) que a obrigatoriedade da construção de cancelas nas passagens de nível, 

quando intenso o tráfego ferroviário, é imposta pela lei para segurança da 

própria estrada de ferro, e não para garantia de veículos e pedestres, como 

ensina GASCA; 

 

"11) que, por acórdão unânime de sua 1ª Câmara Cível, decidiu o Tribunal de 

Apelação de São Paulo que: "Os fechos laterais não são impostos às estradas de 

ferro para garantia dos particulares; visam, apenas, a segurança do tráfego" (ac. 

de 13-3-944, relator desembargador VICENTE PENTEADO, in "Rev. dos 

Tribunais", vol. 151, pág. 229); 

 

"12) que, desde 25 de setembro de 1941, está o atravessamento das linhas 

férreas por pedestres e veículos regulado por lei especial, o Cód. Nacional de 

Trânsito (dec.-lei n° 3.651), que assim dispõe: 

 

"Art. 5° É dever de todo condutor de veículo: 

 

"a) parar o veículo antes de "atravessar uma linha férrea"; 

 



"13) que os trens correm em faixa de terreno destinada ao seu tráfego 

exclusivo, sujeitos a horários preestabelecidos, sendo o seu trânsito preferencial 

ao de qualquer outro veículo que haja de cruzar a linha férrea; 

 

"14) que não é possível isentar os condutores de veículos das obrigações que a 

lei impõe, se já não as impuseram os mais elementares conselhos da prudência, 

para se imputar responsabilidade às estradas, considerando-as violadoras de 

normas que, afinal, visam, apenas, a circulação de seus trens, a segurança de 

seus serviços e a proteção de sua via permanente; 

 

"15) que nenhuma parcela de culpa teve no acidente o servidor da Estrada, que 

conduzia a locomotiva, e isto mesmo foi reconhecido e proclamado no Juízo 

Criminal; 

 

"16) que não é possível reabrir-se discussão no Juízo Cível de questões agitadas 

e definitivamente resolvidas no Juízo Criminal; 

 

"17) que no processo-crime, a que respondeu o aludido servidor, pelo qual 

inteiramente se desinteressou a Estrada, no qual o réu não esboçou qualquer 

defesa, e o qual foi arquivado, assim se pronunciou o Ministério Público: "Não 

se pode, pois, atribuir a responsabilidade do evento ao maquinista Cizenando, 

que tudo que ao seu alcance estava para evitá-lo fêz. A imprudência da própria 

vítima, que permaneceu dentro do automóvel parado sôbre os trilhos, é que foi 

a causa do acidente mortal". 

 

"18) que, nessa mesma peça, reconheceu o honrado Dr. promotor que o 

preposto da ré "não foi negligente, nem imprudente e nem imperito"; 

 

"19) que, como se apurou no referido processo-crime, o maquinista fêz soar o 

apito da locomotiva; 

 

"20) que o então foguista Cizenando Francisco Rodrigues, não obstante a 

classificação com que seu nome constava nos quadros funcionais da ré, estava 

perfeitamente habilitado a conduzir locomotivas; 

 



"21) que a sua classificação como maquinista nos referidos quadros dependia, 

apenas, da existência de vaga naquela categoria, pois sem essa condição 

nenhuma promoção se pode efetuar; 

 

"22) que essa vaga já se deu, tendo o referido servidor sido promovido a 

maquinista em janeiro último; 

 

"23) que, inexistindo qualquer parcela de culpa da ré, in vigilando ou in 

eligendo, mas, ao contrário, positivada a imprudência da vítima, impõe-se a 

decretação da improcedência da ação; 

 

"24) que, ainda que possível fôsse dar-se pela improcedência da ação, o que 

tão-só para argumentar se admite, não seria de fazer-se a liquidação de qual 

quer indenização pela forma prevista pelos arts. 911 e 912 do Cód. Civil, visto 

ser a ré autarquia federal, cuja idoneidade financeira dispensa o caucionamento 

de títulos para pagamento das prestações; 

 

"25) que, do mesmo modo, a taxa de honorários advocatícios, se devida, teria 

que reduzir-se à quarta parte do pedido na inicial, no máximo, dado o elevado 

valor da causa; 

 

"26) que, em face ao exposto, e tendo em consideração os princípios de direito 

aplicáveis, deve a ação ser julgada improcedente, condenadas as autoras nas 

custas. 

 

Fêz-se a perícia e o DD. juiz processante, de saudosa memória, por não estar de 

acôrdo com os autores dela, determinou fôsse ouvido o Dr. perito desempatador 

(fls. 121-123). 

 

A audiência de instrução e julgamento, começada com aquêle juiz, veio a 

repetir-se, em parte, perante nós (fls. 139 e 155). Perante êle foram ouvidas três 

testemunhas das autoras (fls. 141-143) e à nossa audiência compareceram os 

dignos Drs. peritos, que deram esclarecimentos. 

 

A ré não impugnou as alegações e provas oferecidas pelas autoras para, no caso 

de serem vitoriosas, nortearem a ação da Justiça na liquidação do dano, 

devendo presumir-se, por outro lado, que as autoras não fazem parte da 



sociedade, como eventualmente lhes era, como sucessoras da vítima, Djalma 

Azevedo, permitido pela cláusula XI do contrato social (fls. 11), nada obstante 

referir-se ela a herdeiros; sendo visto que a viúva autora podia acaso, segundo 

essa cláusula, continuar na sociedade, por decisão tomada por maioria entre os 

sócios. 

 

Entrando no mérito, pois nenhuma sentença firme sôbre o alegado caso fortuito 

há no crime que o obste, assinalarei de comêço: 

 

Dos autos resulta que a vítima, Djalma Azevedo, conhecedor do terreno em que 

se deu o desastre, ao atravessar a linha férrea naquele dia, hora e lugar, não 

observou o preceituado no art. 5°, n° 5, letra b, do Cód. Nacional de Trânsito. 

Resulta, ainda, que o condutor da composição ferroviária não apitou 

convenientemente dando um sinal audível ao longe, ao aproximar-se daquele 

trecho perigoso da estrada, tudo conspirando para fazer aceitável a ilação do 

Dr. Perito (fls. 114), de que o maquinista, autorizado, oficialmente ou não, a 

conduzir o trem, não diminuiu a marcha dêste, como se impunha, por haver ali 

uma passagem de nível, pouco freqüentada embora (fls. 116). E que essa 

travessia não era sem perigo, deduz-se, entre outras causas, do fato mesmo de a 

companhia ré haver alterado o traçado da rodagem à justa por evitá-la naquele 

trecho onde se deu o desastre (perícia a fls. 108 v.). O maquinista apitou baixo 

(fls. 33 v.). É como se desse um sinal luminoso, a que estivesse obrigado, mas 

pouco perceptível à distância. 

 

Isto pôsto: 

 

Considerando que as provas nos capacitam de que nenhum dos condutores haja, 

na emergência, extremado as medidas de precaução a tomar, um, ao correr 

sôbre os trilhos, e o outro, ao cruzá-los, aquêle, omitindo o sinal do apito, e o 

segundo, a cautela regulamentar prevista no Cód. Nacional de Trânsito, artigo 

5°, n° 5, letra b; cada um contando, assim, com a sua boa estrêla, incorre na 

chamada culpa previsível; 

 

Considerando que a vítima, morador que era no lugar, não podia ignorar que o 

trecho em que pereceu era perigoso, e tanto que a companhia ré o suprimiu para 

o grosso do tráfego, na forma exposta acima; 

 



Considerando que, querendo poupar pequena distância, com passar ali, devia 

por isso mesmo exigir de si a máxima tensão espiritual para prevenir ou evitar 

acidentes; 

 

Considerando que se trata, nestes têrmos representado o ocorrido, de culpa 

concorrente, "a em que a imputabilidade moral do fato danoso corresponde, ao 

mesmo tempo, à vítima e ao que materialmente o realizou" (HENOCH D. 

AGUIAR. "Culpa: critério de apreciación", ns. 49 e 50 e nota 88), e em que o 

dano deve ser suportado repartidamente pelo que tem direito à indenização; 

donde uma limitação da responsabilidade em favor da ré, direito êsse admitido 

como válido entre nós segundo certos intérpretes, que evitam, assim, a 

manifesta injustiça de compensação das culpas; 

 

Considerando que é difícil ao juiz nesta espécie "arbitrar a razão-quantitativa 

entre a culpa da vítima e a da ré (desembargador VIEIRA FERREIRA, "Da 

responsabilidade civil nos acidentes de automóvel", pág. 173); nessa delicada 

operação êle não deverá ferir, consoante o ensina o citado HENOCH D. 

AGUIAR, de modo inconsiderado a nenhum dos autores no fato gerador do 

prejuízo; 

 

Considerando que em concreto as culpas são igualmente graves de parte a 

parte, agravada a culpa da vítima pelo fato de seu natural conhecimento do 

terreno que pisava, pois era, como já se viu, morador na localidade; 

 

Considerando que as respectivas culpas devem ter-se, destarte, por 

equivalentes; 

 

Considerando que, pelo serem tais, o pedido deve sofrer redução; sem prova 

tendo ficado a alegação de um previsível aumento nos lucros sociais em favor 

da vítima; 

 

Considerando que as autoras provaram concludentemente os lucros auferidos 

em certo período pela vítima na sociedade de que era membro, bem como o 

valor das retiradas mensais pro labore a que tinha direito (Cr$ 3.500,00); 

 

Nestes têrmos, na forma dos artigos 194 da Constituição da República, 1.521, 

III, do Cód. Civil e, 911 e 912 do Código de Proc. Civil, tendo por procedente a 



ação, condeno, absolvendo em parte a ré a solver às autoras, de uma só vez, o 

total de tantas prestações mensais quantas sejam as decorrentes do dia seguinte 

ao do acidente até à efetiva execução do julgado, à razão de Cr$ 1.750,00 

(último considerando da sentença) e juros, contados na forma do art. 3°, 

princípio, do dec. n° 22.785, de 31-5-1933, a pagar às autoras, enquanto não 

mudarem de estado civil pelo casamento, anualmente, a quantia de Cr$ 

110.971,71, por lucros cessantes, dispensada a formalidade do caucionamento 

de títulos em garantia dessas prestações, assim decidindo em face das razões 

dadas pela ré na sua contestação, item n° 24, fls. 69; e mais, ao pagamento de 

honorários de advogado na proporção de 10% sôbre o total que se apurar na 

liquidação. 

 

Custas em proporção, P. R. 

 

"Recorro desta decisão, na forma da lei, para o egrégio Tribunal Federal de 

Recursos" (fls. 163 a 168). 

 

Desta decisão, publicada aos 26 de julho de 1948, apelaram os autores aos 9 de 

agôsto (fls. 71) e a Central aos 25 do mesmo mês (fls. 192). 

 

Neste Tribunal, o Dr. ALCEU BARBEDO disse o seguinte: (ler fls. 218). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ (relator): Sr. presidente. Tenho voto 

escrito, mas quero, em atenção ao que foi dito da tribuna, fixar alguns pontos 

de fato, para esclarecimento também do juiz vogal. 

 

A afirmativa feita pelo juiz, no relatório da sentença, de que houve o apito, é 

exata e encontra apoio no depoimento de fls. 33 v. dos autos. Foi dado o apito, 

que teria sido baixo. O juiz salientou êsse fato, lembrando o simile de um sinal 

luminoso dado com pouca luz e não perceptível à distância. 

 

Outro fato que resulta dos autos, também provado, é que a passagem em 

questão não mais servia ao tráfego rodoviário. Estava abandonada, em desuso. 



 

O SR. MINISTRO JOÃO JOSÉ DE QUEIRÓS: A outra passagem, que seria a 

própria a que V. Exª se refere e que dos debates também ouvi, já existia ao 

tempo? 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ: Ao tempo do desastre, já. 

 

A terceira situação de fato que também quero deixar esclarecida é que a 

passagem em desuso continuou em aberto, com uma cêrca interrompida, e, 

depois do acidente, foi restabelecida a continuidade. Quer dizer, havia uma 

passagem regulamentar e uma em desuso; ambas abertas, sendo que uma delas 

não usada ou pouquíssimas vêzes usada. 

 

O maquinista, ou o foguista, teria apitado, ainda que o tivesse feito baixo. 

 

Êsses os fatos que quero deixar esclarecidos, porque, dos debates, poderia 

resultar controvérsia acêrca da matéria de fato. 

 

Meu voto é êste: (lê). 

 

A sentença apelada reconheceu concorrência de culpas por parte da vítima e do 

preposto da ré. 

 

Acho que bem andou nesse passo, prescrevendo, assim, a reparação dos danos 

pelos igualmente culpados (ac. do Supremo Tribunal Federal, in rec. ext. n° 

6.382; apel. civel n° 7.750). 

 

Condeno, ainda, a Estrada a pagar os juros na forma do art. 3° do dec. número 

22.785, de 1933, e mais a um pagamento anual de Cr$ 110.971,71, a título de 

lucros cessantes. 

 

Dou provimento, em parte, aos recursos das autoras e da Estrada, para fixar em 

dois terços do que fôr devido a pensão a que têm direito. Ora, se a vítima 

percebia, mensalmente, Cr$ 3.500,00 e admitida a concorrência de culpa, 

segue-se que as autoras têm direito, a meu ver, a dois terços da metade de Cr$ 

3.500.00, ou seja, dois terços de Cr$ 1.750,00. 

 



Dou, também, provimento, em parte, ao recurso da Central, para excluir da 

condenação a parcela relativa aos lucros comerciais apuráveis na firma de que 

fazia parte o acidentado. 

 

Pelo contrato social, oferecido a fôlhas 11, se verifica que, no caso de 

falecimento de qualquer dos sócios, os seus herdeiros, apurados os haveres do 

sócio pré-morto, poderiam prosseguir na sociedade, caso quisessem, ou seriam 

embolsados dos haveres que caberiam ao sócio falecido, na conformidade da 

cláusula 10ª. 

 

Não é possível, assim, sujeitar a Estrada ao pagamento de lucros ideais, que 

seriam, ou não, auferidos em uma sociedade em que as autoras viriam, ou não, 

a figurar, conforme seu arbítrio, isto é, se quisessem, ou não. Nada impedia, 

nem impede, que as autoras recebessem os haveres, apuráveis pela morte do 

sócio cotista ou continuassem mantendo na sociedade aquêles haveres, para o 

giro comercial, proporcionando-lhes lucros ou causando-lhes prejuízos. 

 

VOTO - VENCIDO, EM PARTE 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Dou provimento à apelação da 

Estrada para reformar a sentença e haver a ação como improcedente. Está 

provado, exuberantemente, que o local por onde se aventurou a vítima não era 

de passagem, embora, outrora, o houvesse sido. Conhecedor do local, a vítima 

não poderia ignorar a circunstância: ignorou para ganhar mais um minuto de 

distância, se se pode dizer assim, para alcançar sua casa. Ora, não é possível 

responsabilizar a Estrada quando a responsabilidade cai tôda sôbre a vítima. E 

uma das escusativas leais é esta: culpa exclusiva da vítima. Não obstante, o 

representante da Estrada conduziu-se com as cautelas devidas, apitando no 

local, por se tratar de uma curva. Não é possível exigirmos que a Estrada isole 

suas linhas. O que é lato é que o local já não era uma passagem de nível. Desde 

tempos idos havia outra, passagem aberta em razão de um novo traçado da 

estrada comum. Essa outra passagem deveria ter sido utilizada. Entretanto, a 

vítima, para poupar-se mais um minuto de distância, foi passar pela antiga 

passagem de nível, surpreendendo, evidentemente, a máquina que vinha em 

movimento. É levar muito longe o conceito de responsabilidade das estradas de 

ferro. Dou provimento ao recurso por entender que nenhuma é a 

responsabilidade da Estrada de Ferro no evento. 



 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO JOÃO JOSÉ DE QUEIRÓS: Sr. presidente, do que ouvi do 

relatório; dos debates e dos votos proferidos, parece-me que tudo se resumirá, 

afinal, na existência, ou não, de culpa por parte da Estrada de Ferro, de vez que, 

com relação à culpa da vítima do acidente, não há ao que me parece, nos votos 

proferidos, qualquer divergência. O Sr. ministro relator entende ter havido 

culpa concorrente e V. Exª, que houve culpa exclusiva da vítima. Portanto, com 

relação à existência de culpa, por parte desta, o julgado, até a esta altura, é 

uniforme. Com relação, porém, à culpa da Estrada, reconhecida pelo Sr. 

ministro relator, rejeitou-a o Sr. revisor. Quer me parecer, contudo, que existe 

essa culpa, uma vez que é certo ter havido a passagem de nível usada pela 

vítima. Sem dúvida que já existia uma nova passagem, em conseqüência de 

novo traçado da estrada de rodagem. Mas, se não se pode considerar como 

obrigação da Estrada isolar tôda sua linha, parece-me que, se houve no local 

uma passagem já então em desuso, em conseqüência de outro traçado do 

caminho, era evidente que devia fechá-la. 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Aplicar-se-ia inteiramente a 

conclusão de V. Exª a um estranho ao lugar, mas não a uma pessoa ali residente 

e que conhecia profundamente tôda essa circunstância; portanto, se essa pessoa, 

conhecedora do local, por ser aí moradora, e de longo tempo, se aventurou, ela 

sabia que estava se expondo, sabia que aquêle lugar não era de passagem de 

nível desde tempos idos e aventurou-se, não obstante, por aí. 

 

O SR. MINISTRO JOÃO JOSÉ DE QUEIRÓS: Muito obrigado a V. Exª pelo 

aparte que me esclarece. Mas, exatamente por isso, porque havia um morador 

que com freqüência a usava, ao tempo em que não existia nova passagem, é que 

estaria obrigada a Estrada a impedir que se prosseguisse nesse uso, fechando a 

antiga. 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Então, vai-se evitar que um 

homem, perfeitamente consciente de suas próprias deliberações, seja impedido 

como criança a quem se criam obstáculos para não cair em precipício... 

 



O SR MINISTRO JOÃO JOSÉ DE QUEIRÓS: Não podemos ir tão longe. Mas 

era uma passagem tolerada ao tempo, e tanto isso é certo que a Estrada, 

posteriormente, segundo ouvi, mandou fechar tal passagem. Deveria ter feito 

isso antes, para tornar claro e seguro que a passagem regular que se devia usar 

era a resultante da abertura da nova estrada. Não será, uma culpa indiscutível 

para V. Exª apesar do brilho, da segurança com que examina os autos. Mas, 

segundo meu entendimento, há culpa, e havendo alguma culpa, naturalmente 

que tem a Estrada a sua responsabilidade. Nesta altura, peço ao relator que me 

esclareça se a indenização fixada levou em consideração a existência de culpa 

concorrente, com a redução devida. 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ: O juiz, na sentença, fixou a indenização 

em 50% do que recebesse a vítima, quer dizer, entendeu que, retirando êle pro 

labore Cr$ 3.500,00 por mês e havendo culpa concorrente, deviam ser 

atribuídos aos beneficiários aquêles 50%; êle como que ignorou a circunstância 

de consumir a vítima uma parte desses rendimentos. Só posso atribuir o fato a 

equívoco do juiz, porque, em vida da vítima, também ela consumia uma parcela 

daquela importância. O juiz fixou, porém, em 50% do total. Entendo que não; 

que, se a vítima consumia um têrço com seu próprio sustento, deveria a 

indenização ter sido calculada sobre dois terços e não sôbre a totalidade do que 

ganhava. 

 

O SR. MINISTRO JOÃO JOSÉ DE QUEIRÓS: Com êsses esclarecimentos, 

parece-me que bem positivado fica meu pensamento em considerar que houve 

também culpa por parte da Estrada. Com a vênia pedida, acompanho o Sr. 

ministro relator. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte. por maioria, deu-se provimento, 

em parte, ao recurso da Estrada de Ferro Central do Brasil, negando-se 

provimento ao das autoras, por unanimidade. O Sr. ministro JOÃO JOSÉ DE 

QUEIRÓS acompanhou o voto do Sr. ministro relator. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. 

 

* 



 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO - CONSERTOS EM 

VEÍCULO 

 

- A União é responsável pelos consertos efetuados em veículo, por 

encomenda de proposto seu, respondendo, na proporção de metade, 

também o proprietário do carro. 

 

Fazenda Nacional versus General Motors do Brasil, S. A. 

 

Ap. n° 485 - Relator: MINISTRO CUNHA VASCONCELOS 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 485, de São 

Paulo: 

 

Acordam, por unanimidade, os juízes da 1ª Turma do Tribunal Federal de 

Recursos, na conformidade das notas taquigráficas retro, em negar provimento 

às apelações. 

 

Custas ex lege. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 24 de julho de 1951. - Cunha Vasconcelos, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: O Dr. CANTIDIANO 

GARCIA DE ALMEIDA resumiu assim a hipótese: 

 

"Em junho de 1944, recebeu a General Motors do Brasil, S. A., para consêrto 

em suas oficinas, em São Caetano um caminhão "Chevrolet", encaminhado 

pela Interventoria na Usina de Chumbo de Apiaí, Concessões e Jazidas do Vale 

da Ribeira, subordinada à Coordenação da Mobilização Econômica. 

 



"Satisfeita a encomenda, não retiram o veículo, nem indenizaram as reformas, 

do alcance de Cr$ 35.661,40, tanto a antiga Interventoria, como ó govêrno do 

Estado, a quem voltou a posse da Usina, de sua propriedade. 

 

"Entendendo solidàriamente responsáveis pelo pagamento a Fazenda Nacional 

e a Fazenda do Estado de São Paulo, pôs a autora em juízo contra elas a 

presente demanda, visando receber a aludida quantia de Cr$ 35.661.40, agora 

majorada de juros da mora, honorários de advogado e despesas de estadia e 

conservação do carro. 

 

"A Fazenda Nacional, defendendo-se, lembrou, em primeiro lugar, a 

inexistência de prova da autorização a que se apega a autora. Sequer o veículo 

pertencia à Usina, conforme nota o diretor do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas. Nem podia o interventor aprovar o consêrto, em 21 de junho de 

1944, quando, antes, passara a Usina à administração da Sociedade dos 

Mineradores do Vale da Ribeira Limitada. 

 

"Enfim, não seria viável pagasse a ré, na hipótese de condenação, "mais que o 

cobrado com abatimento, e, além do mais, honorários de advogado, 

positivamente indevidos". 

 

"Contestou, por igual, a Fazenda do Estado de São Paulo. Classificou-se de 

parte ilegítima para responder a êste procedimento, dês que não consta da 

relação dos bens da Usina o auto em causa. E cumpriria à autora mostrar, por 

outros meios, o valor dos reparos a êle trazidos. Quanto aos honorários, reputa-

as também incabíveis, não obrando a Fazenda com dolo ou culpa. 

 

"Juntaram as partes vários documentos, promovendo a autora ainda uma 

vistoria para apurar o valor dos reparos. 

 

"Na audiência de instrução e julgamento depôs uma testemunha da autora, 

passando as partes, em seguida, a debater a questão" (fls. 94-96). 

 

"E o ilustre magistrado assim decidiu: 

 

"A Fazenda do Estado apresenta-se como parte legítima para ser questionada, 

aqui, ao lado da Fazenda Nacional. 



 

"A ela pertencia o caminhão, a despeito da afirmativa em contrário trazida aos 

autos. Foi vendido à Usina quando em mãos do govêrno do Estado (fôlhas 75), 

sendo notório exercer o Dr. Tarcísio Damy de Sousa Santos, cientista de 

renome mundial, funções junto aos Instituto de Pesquisas Tecnológicas (Cód. 

de Proc. Civil, art. 211). Ademais, de presumir-se, com fundamento, pertencer 

o caminhão à Usina, dês que aí encontrado e utilizado pela Interventoria. 

 

"Igualmente, legitima-se, na espécie, o chamamento da Fazenda Nacional. Esta 

interveio na Usina, por intermédio da Coordenação da Mobilização Econômica, 

passando a dirigir-lhe, em virtude de conveniências de ocasião. Se o fèz, ato 

contínuo, por via de outrem, é assunto a que foi estranho o govêrno do Estado. 

Ao menos não se evidenciou participasse da segunda transferência. 

 

Assim, respondem pelo evento a Fazenda do Estado, como proprietária do 

caminhão, e a Fazenda Nacional, representada pela Coordenação da 

Mobilização Econômica, como aproveitadora dêle. 

 

Do representante da última partiu a iniciativa da reforma (fls. 41), como se viu. 

Não se subordinara a orçamento prévio (fls. 41). Realizada, desapareceu o 

interêsse pela devolução da coisa. Da Interventoria, porque já desapossada dos 

bens. E da Fazenda do Estado, por duvidar da origem da máquina (fls. 11). 

 

Mas, pertencendo-lhe, obriga-se pela reparação, na medida em que se beneficie, 

sob pena de locupletar-se com o prejuízo de outrem. O restante toca à Fazenda 

Nacional, propulsionadora do arranjo, por fôrça de intromissão do órgão que a 

representava (fls. 41). 

 

"Nem se apegue ao fato de deixar a autora de apontar responsável certo pela 

dívida (Cód. de Proc. Civil, art. 153). Indicou as duas rés como tal, 

solidàriamente (Cód. Civil, art. 901). 

 

"Entretanto, inexiste essa solidariedade (cf. CARVALHO SANTOS, "Código 

Civil Interpretado", vol. XI, nota 3 ao art. 896), repartindo-se a 

responsabilidade por uma e outra. 

 



"O caminhão, depois de reajustado (Cr$ 35.661,40), passou a valer Cr$ 

50.000,00 (fls. 61). Quer dizer que, antes, alcançava, Cr$ 14.338,60. Hoje 

atinge a Cr$ 30.000,00 (fls. 61). A Fazenda do Estado, dessa forma, obriga-se 

pelo que vai aproveitar-se: Cr$ 15.661,40. Caberá à Fazenda Nacional o 

excedente até atingir a sorna devida, aumentada das despesas com a estadia e 

conservação do carro, enquanto abrigado, na base de Cr$ 300,00 mensais (fls. 

61). 

 

"O veículo, deixado ao relento por muito tempo, não tem a mesma valia de 

antigamente. Por conseguinte, embora sujeita a ré ao pagamento dos gastos 

com a conservação da coisa (Cód. Civil, art. 1.278), resta à autora satisfazer os 

danos ocasionados àquela, não ocorrendo, como não acorreu, caso fortuito ou 

fôrça maior a aliviá-la da obrigação (Código Civil, art. 1.277). Aliás, estava a 

seu alcance libertar-se do depósito, pois a assunto diferente não se equipara a 

matéria, consignando-o em juízo, diante da negativa da retirada (Cód. Civil, 

artigo 1.270). 

 

"São devidos honorários de advogado à autora., de parte da Fazenda Nacional, 

na base de 15% sôbre o apurado, cuidando-se, no caso, de infração contratual 

(Cód. de Proc. Civil, art. 64). Dêles livra-se a Fazenda do Estado, alheia à 

avença. 

 

"Pelo expendido, julgo procedente, em parte, a ação, condenando a Fazenda do 

Estado e a Fazenda Nacional a indenizarem a autora, de acôrdo com o 

estabelecido nesta sentença, apurando-se em execução o importe das despesas 

com estadia, deduzidas, porém, a dos danos acarretados à coisa. 

 

"Custas em proporção. 

 

"Recorro de ofício para, o egrégio Tribunal Federal de Recursos, subindo os 

autos oportunamente" (fls. 96-99). 

 

Apelou, tempestivamente, a União, com as razões que passo a ler: (ler de fls. 

102 em diante). 

 

A autora respondeu às fls. 110 e segs. Neste Tribunal os autos, disse a 

Subprocuradoria Geral da República: (ler às fôlhas 116-117). 



 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS (relator): A apelante insiste em 

que, por não ter autorizado o consêrto do caminhão, nenhuma responsabilidade 

lhe cabe no pagamento do mesmo consêrto. Seu principal fundamento é a 

ausência de orçamento prévio aprovada. 

 

Efetivamente, a Interventoria na Usina, que se servia da viatura, solicitou 

orçamento prévio das despesas, conforme o documento a fls. 41. O magistrado 

considerou que parte da responsabilidade tocava à União, pois que a 

Coordenação da Mobilização Econômica se utilizara do veículo e que de seu 

representante partira a iniciativa dos reparos, tudo acertado sem subordinação à 

condição de orçamento prévio. 

 

E está certo o juiz. É o que revela o documento a fls. 41, com efeito. O 

caminhão foi remetido às oficinas da apelada "para sofrer uma reforma total", 

conforme entendimento anterior e segundo pedido do interventor federal na 

Usina. Tudo isto está a fls. 41. O secretário da Interventoria foi quem solicitou 

a apresentação prévia do orçamento das despesas, que se apura do mesmo 

documento. E o depoimento às fls. 81 v. e segs. explica bem porque não pôde 

ser fornecido êsse orçamento prévio. 

 

Estou em que a sentença dividiu bem as responsabilidades e a confirmo. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, negou-

se provimento aos recursos. Funcionou como vogal o Sr. ministro MOURÃO 

RÚSSEL. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. 

 

* 

 



INFLUÊNCIA DAS JURISDIÇÕES – DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NO 

CRIME 

 

- O judiciário não revê processos administrativos que fundamentam 

demissão de funcionário senão naquilo que toque a pontos de legalidade. 

Injustiça só é matéria de sua revisão quando toque também à legalidade, 

que a viole. 

 

Roderico Rafael Batista versus União Federal 

 

Ap. n° 741 - Relator: MINISTRO ARTUR MARINHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da apelação cível n° 741, do Rio 

Grande do Sul, apelante Roderico Rafael Batista e apelada a União: 

 

Acorda, unânimemente, a 2ª Turma julgadora do Tribunal Federal de Recursos: 

a) preliminarmente, negar provimento ao agravo no auto do processo: b) negar 

provimento à apelação no alusivo a mérito. Fundamentam o julgado as notas 

taquigráficas anexas e o resumo de fls. 98 noticia o resultado apurado. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 13 de junho de 1951. - Alfredo Bernardes, 

presidente; Artur Marinho, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO: Roderico Rafael Batista, autor nesta 

ação, era funcionário dos Correios, lotado em Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, 

já contando com estabilidade no serviço, quando, após inquérito administrativo, 

foi demitido por ato de 23 de maio de 1938. O processo administrativo deu 

como apurado que o autor era responsável pela violação de duas malas postais, 

procedentes de Santa Maria e São Gabriel, daquele Estado, delas tendo sido 

subtraída certa importância em dinheiro. Mas o demandante alega que foi 

impossibilitado de defender-se normalmente e menos ainda amplamente no 

referido processo, onde, por meio de torturas, dêle foi arrancada confissão de 

crime que não cometeu. Daí a propositura da ação em que pede se nulifique o 



ato demissório fundado naquele processo nulo e injusto, sendo êle reintegrado 

em sua situação anterior com todos os direitos, e também acessórios, até porque 

foi arquivado o processo-crime conseqüente, visto pouquidade do inquérito. 

 

A ré sustenta longamente a regularidade do processo administrativo, realçando 

ainda que tôdas as garantias foram proporcionadas ao acusado, sendo, pois, 

fantasiosas suas alegações; que não basta a absolvição para que se anule o ato 

demissório: seria preciso saber os motivos da mesma absolvição, aqui contra o 

contestado ou inesclarecidos, tal a regra de direito muito sabida acêrca da 

separação entre as jurisdições administrativa e federal. 

 

Após sanear o processo, que conta com um incidente - indeferido o pedido de 

fls. 45, há o agravo de fls. 48, etc., contra o despacho de fls. 46 a v., - o 

magistrado a quo julgou a ação improcedente pelos seguintes fundamentos 

(fôlhas 55-57): 

 

Pela simples leitura da inicial e das alegações contidas no têrmo de agravo, ver-

se-á que o autor pretendia, com esta ação, obter a revisão do processo 

administrativo que concluiu pela sua responsabilidade no caso das malas 

postais. 

 

"Já ressaltei, no despacho agravado, que ao Judiciário não compete rever os 

atos que a administração pratica, regularmente, para apurar a responsabilidade 

de funcionários faltosos. O acórdão do excelso Tribunal, citado naquele 

despacho, aplica-se à controvérsia ("Direito", vol. VI, pág. 169). 

 

"De mais a mais, compulsando-se os autos do processo administrativo (a êstes 

apensados), ter-se-á por certo que outros elementos de convicção fortaleceram 

as conclusões a que chegaram as autoridades encarregadas do inquérito. 

 

"Afora a confissão, que o autor diz coacta, um conjunto de indícios veementes 

o apontam como culpado no caso da violação das malas. Comprovo o asserto: 

 

"Lendo-se a petição de fls. 221 do 5° vol. dos autos do inquérito, escrita e 

assinada pelo autor, depois de pôsto em liberdade, deparar-se-á com a confissão 

de que efetivamente sua é a carta, cujo exame requereu em juízo, adiantando 



que lhe negara a autoria, porque, dêsse modo, pensava afastar de si qualquer 

suspeita sôbre o caso das malas. 

 

Confessa que tinha em seu poder parte do dinheiro subtraído, acrescentando 

que lha deu Francisco Antonini, em pagamento de uma dívida. 

 

Não nega houvesse facilitado a entrada e permanência de Antonini no carro-

correio, esclarecendo que assim procedera porque êle lhe disse que iria a Santa 

Maria contrair um empréstimo hipotecário, para pagar o que lhe devia. 

 

Acareado (fls. 236 do citado 5° vol.), confirma a confissão que fêz no inquérito, 

embora mais tarde afirmasse que o têrmo de acareação lhe fôra dado a assinar 

no momento em que embarcava para êste Estado, pelo funcionário Djalma 

Fettermann, com a ameaça de que êle seria novamente prêso, se no aludido 

têrmo não apusesse sua assinatura (ver a petição de fls. 247 do 5° vol. - autos 

do inquérito). 

 

Êsse conjunto de circunstâncias não podia deixar de influir na convicção de 

responsabilidade do autor. Fruto do inquérito não foi sòmente a confissão se diz 

coacta. 

 

Menor consistência tem o argumento segundo o qual se chega à presunção de 

parcialidade da comissão encarregada do inquérito, partindo-se do feto de ter a 

Promotoria Pública requerido e obtido o arquivamento do procedimento penal 

contra o autor. Efetivamente. Só se pode supor a maior lisura daquela 

comissão, ao apurar que um dos acusados, e aparentemente o maior culpado, 

não fôra co-autor ou cúmplice no fato que determinou a abertura do inquérito. 

 

Ao Dr. promotor público é que falecia razão para requerer o arquivamento do 

processo criminal pelo motivo apontado, isto é, de nada se ter apurado, no 

inquérito, contra um dos acusados. Releva, também, notar que podia o processo 

administrativo não oferecer elementos para a denúncia criminal, oferecendo-os, 

contudo, para justificar a demissão do autor. 

 

Em resumo: a demissão do autor é inatacável, porque proveio de ato regular, 

baseando-se em processo administrativo, devidamente formalizado, em o qual 



se concluiu pela sua responsabilidade nos atos que lhe eram imputados, atos 

que, por sua gravidade, justificavam a exoneração decretada pelo govêrno. 

 

São êstes os motivos pelos quais julgo improcedente a ação intentada por 

Roderico Rafael Batista contra a União Federal. 

 

"Publicada em audiência em 2 de fevereiro de 1942. - Sílvio Wallace Duncan 

da Fazenda Pública". 

 

Recorreu o autor (fls. 59-67). Contra-arrazoou a União-apelada (fls. 69-71). 

Assinalaram-se incidentes processuais, inclusive o da juntada, como apenso, do 

processo administrativo. Os autos estiveram no Supremo Tribunal Federal, 

antes competente para o recurso e ali oficiou o douto procurador geral da 

República propugnando pela confirmação da sentença recorrida (fls. 84-85, 

ler). E perante êste juízo superior, tornado competente, o provecto 

subprocurador geral da República, aliás o mesmo Dr. ALCEU BARBEDO que 

atuou como procurador em primeira instância, encampou o parecer de seu 

colega do Supremo (fls. 89, ler). 

 

Fundamentalmente, as razões do apêlo e as peças em contrário repetem as 

mesmas alegações antes formuladas, embora mais desenvolvidas (resumi-las 

em mesa). 

 

É o relatório. 

 

VOTO (PRELIMINAR: AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO) 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO (relator): Pretendendo o autor exame 

pericial de sua letra, em confronto com a letra contida em carta anônima, junta 

aos autos do processo administrativo-policial, o que requereu (fls. 45), 

indeferiu-o o magistrado a quo (despacho, fls. 46 a v.). 

 

Para o Dr. juiz que dirigiu o processo, a prova técnica postulada era 

desnecessária, até porque, além de ser um bis investigatório - o exame já fôra 

feito perante o administrativo, - não influía na decisão da causa. 

 



E em verdade o Judiciário não é "revisor dos atos praticados pela administração 

em processos regularmente intentados" num caso como o debatido. O exame de 

legalidade do ato, papel essencial do control, prescinde de provas como a 

pretendida, salvo para apreciar fórmulas e garantias legais que a informem. Não 

sendo êste último o caso ligado ao incidente, fêz bem o Dr. juiz em não deferir 

a prova custosa e ostentosa, sem finalidade especifica na elucidação do mérito 

da controvérsia entre partes. 

 

Nego provimento ao agravo questionado, abrindo, pois, caminho, desde já, ao 

estudo da causa, de meritis. 

 

VOTO - MÉRITO 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO (relator): Incluí no relatório, in litteris, 

o teor dos fundamentos da sentença apelada, da lavra de ilustre juiz SÍLVIO 

DUNCAN, do Rio Grande do Sul. 

 

Concordo por completo com as ponderações daquele sentenciante, visto como 

elas são justas e jurídicas. 

 

Logo, nego provimento à apelação do autor. 

 

Colhe-se, com efeito, que o recorrente nem mesmo em suas razões de apelação 

ofereceu crítica que afastasse os bons fundamentos daquela sentença. 

 

Insiste êle nas garantias que as Constituições lhe conferem, visto sua 

estabilidade no serviço. Certo. 

 

Pensa, porém, que não lhe foram conferidas as garantias de ser ouvido e 

defender-se. 

 

"Parece que não!", exclama dubitativamente (fls. 60). 

 

Indo aos porquês dêsse convencimento, verifica-se que o apelante acha que a 

cordialidade entre autoridades, exarada com correspondência, significa 

ausência de garantias à sua defesa, mesmo porque confessada a eficiência da 

polícia na apuração dos fatos que lhe foram assacados. Queria, pois, o apelante 



que aquelas autoridades se desaviessem entre si e que a polícia não ajudasse 

eficazmente a elucidação dos fatos apurandos: tese absurda e encamo perigosa. 

 

E ainda: entende que a existência de mais de um inquérito foi demasia e que se 

exauriu a ação puramente administrativa, mesmo porque o terceiro inquérito, 

sei êle justificaria sua demissão. Bem estranha essa afirmativa, como tese. 

Condena-se a persistência das autoridades que não foram descuidosas em 

incriminar sem largas investigações. Fundamentalmente, o processo é um só, 

nêle se integrando as diversas peças que o investem, o todo formando o 

processo administrativo. As autoridades administrativas e policiais se auxiliam, 

e com simultaneidade, nos casos que envolvam crime: o direito positivo assim 

o ordena, v. g., entre outros, os arts. 258 e 259 do dec.-lei n° 1.713, de 1939 

(Estatuto). 

 

Prisões? Sim, há as legais preventivas. Assim, elas não são ilegais, que não 

atenta contra o direito o que as leis ordenam. 

 

Ausência de defesa, ou restrição em liberdade para isso? O apelante mesmo 

mostra o contrário. Assinala-se o que o recorrente chama um "curioso episódio" 

marcado nos autos perante o administrativo. Frisa êle que "foi ouvido a 19 de 

janeiro de 1937". E também que foi posteriormente "acareado com Francisco 

Antonini em 4 de fevereiro de 1937". Tudo no "gabinete" da Administração dos 

Correios e Telégrafos, depois, at, "a 16 de fevereiro daquele ano dirigindo um 

requerimento ao diretor", onde disse o que lhe pareceu (transcreve o que disse). 

Tudo isso se exara nas razões da apelação. Fica-se a pensar que "curioso 

episódio" é êsse para ataque às autoridades que ouviram o acusado, acarearam-

no com outro e admitiram petição sua e, mais do que isso, ponderaram 

reclamação do investigado. Que mais liberdade desejaria o autor, salvo a muito 

humana liberdade de ser deixado em paz como se não fôsse um suspeito? 

Desejaria licença e não liberdade no sentido exato que a palavra desperta. 

 

Enfim, e em tudo o mais, as queixas do autor, tal como escritas naquelas 

razões, que examinei a preceito, como aqui se vê, são acusatórias dêle próprio. 

E se mais sugerem, tais sugestões se endereçam a uma revisão da atividade 

administrativa, de meritis, o que não toca ao Judiciário. Naquelas queixas não 

se descobrem ilegalidades e até nelas se vislumbra, que nem mesmo foi injusto 

o tratamento dispensado ao recorrente. 



 

For outro lado, e finalmente, o autor não foi absolvido pelo Juízo Criminal, de 

maneira a precisar-se ver que extensão teria a sentença respectiva no Cível. O 

que houve foi mero arquivamento de inquérito, postulado pela Promotoria 

Pública, que não parece ter esgotado seu dever num caso como o focalizado. 

Benevolência. Sabe-se também que arquivamentos tais não fazem caso julgado. 

Sem dúvida, ajudam defesa de suspeitados: mas não ilidem acusações 

administrativas nem orientam a decisão cível que controla a legalidade de 

processos administrativos como o sujeito a estudo. 

 

O processo administrativo prévio existiu. É realidade que o recorrente não 

nega, antes a comprova: "não só pelo inquérito administrativo procedido na 

Repartição Geral dos Correios", frisa êle em requerimento certificado, "como 

pelas investigações policiais", etc., frisa no mesmo texto (fls. 9), idênticamente 

acentuando a mesma causa em numerosos outros pontos. Nem provou 

ilegalidade do processo, senão uma pretensa injustiça, da qual o Judiciário não 

se ocuparia nesta causa. 

 

Visto tudo, reitero meu voto. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: negou-se provimento ao agravo 

no auto do processo, e, no mérito, negou-se também provimento à apelação, 

para confirmar a sentença apelada. Tudo por votação unânime. O Sr. ministro 

CÂNDIDO LÔBO acompanhou o voto do Sr. ministro relator. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr ministro ALFREDO BERNARDES. 

 

* 

 

RECURSO - PRAZO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO 

 

- Publicada a sentença na audiência para isso designada na audiência de 

instrução e julgamento, daí se conta o prazo para o recurso, independente 

de norma publicação. 



 

Azor Camargo Penteado versus Departamento Nacional do Café e União 

Federal 

 

Ap. n° 732 - Relator: MINISTRO ALFREDO BERNARDES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 732, do Distrito 

Federal, em que é apelante Azor Camargo Penteado e apelados o Departamento 

Nacional do Café e a União Federal: 

 

Acordam os ministros da 2ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, por 

votação unânime, em não tomar conhecimento do recurso interposto, por ser 

intempestivo, na conformidade do que consta do relatório e notas taquigráficas 

retro, que êste integram. 

 

Custas ex lege. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 27 de setembro de 1950. - Henrique d'Ávila, 

presidente; Alfredo Bernardes, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES: Azor Camargo Penteado, 

comerciante de café, domiciliado na comarca de Lima, Estado de São Paulo, 

intenta esta ação ordinária para cobrar do Departamento Nacional do Café, 

como indenização pela apreensão de 198 sacas de café, realizada em 2 de 

fevereiro de 1939, as quais, no dizer do referido Departamento, continham 

cafés do tipo inferior a 8 e impurezas de mais de 3%. As referidas 198 sacas de 

café tinham sido entregues ao Departamento, como pagamento da cota de 

equilíbrio, denominada "Cota D.N.C." - correspondente a 30% dos cafés 

levados a despacho pelo autor, em 19 de dezembro de 1938, na Estrada de 

Ferro Noroeste do Brasil, estação de Lins - São Paulo. 

 

O réu, Departamento Nacional do Café contestou a causa a fls. 22, asseverando 

que as sacas apreendidas, componentes da "Cota D.N.C.", continham, 



realmente, cafés do tipo inferior a 8 e impurezas na percentagem superior a 3%, 

havendo, portanto, infringência, por parte do autor, do disposto no art. 1°, 

parágrafo único, da resolução n° 387, de 19 de maio de 1938: alegou, ainda, 

que a ação intentada era prematura, porque o processo administrativo da 

apreensão das 198 sacas de café estava em meio, inexistindo sequer julgado de 

primeira instância. O autor era, portanto, carecedor da ação. Houve produção 

de provas, e, após, veio o despacho saneador, fixando data para audiência de 

instrução e julgamento. 

 

Nessa audiência, presentes autor e réu, êste insistiu pela preliminar de 

extemporaneidade da ação pelos motivos já aludidos; o autor contestou, 

oralmente, essa preliminar, ordenando, então o Dr. juiz a quo a suspensão da 

audiência para ser ouvido o Dr. procurador da República, marcando, porém, 

desde logo, o dia 4 de dezembro de 1940, às 13 horas para ter lugar o 

prosseguimento da audiência. No dia marcado, 4 de dezembro, prosseguiu-se 

na audiência de instrução e julgamento, na ausência do advogado do autor, 

proferindo o Dr. juiz a quo a seguinte sentença: 

 

"Pelo MM. juiz foi atendida a preliminar como perfeitamente procedente. Na 

verdade o autor, com uma antecipação injustificável, pretende seja anulado o 

ato administrativo do Departamento, ato que ainda não recebeu, na ordem 

administrativa, sua definitiva decisão, decisão esta que em tese pode ser 

favorável ao autor. Assim evita o juiz que advenha a hipótese de um 

antagonismo entre aquela decisão administrativa final, não objeto desta ação, e 

o pronunciamento dêste Juízo, nos autos. Pelos motivos expostos, acolhendo a 

preliminar levantada no têrmo de audiência pelo Departamento Nacional do 

Café, julgo improcedente a ação por incabível, ainda condenando o autor nas 

custas". 

 

Dessa sentença apelou o autor a fôlhas 75 (ler) contra-arrazoando o réu a fls. 

91, alegando preliminarmente o incabimento do recurso usado e a sua 

extemporaneidade. Nesta superior instância o provecto Dr. subprocurador geral 

da República emitiu o seguinte parecer: 

 

I. A audiência de instrução e julgamento iniciada em 22 de novembro, com a 

presença do representante do autor (fls. 66-67), prosseguiu no dia 4 de 

dezembro, sendo então prolatada a MM. sentença apelada (fls. 74 e v.). 



 

Presente aquêle representante na primeira fase da audiência e ciente, portanto, 

da data do seu prosseguimento, apresenta-se intempestiva a apelação interposta 

a 26 de dezembro (fls. 74 v., "têrmo de juntada). 

 

"II. Quanto ao mais, já falou a douta Procuradoria Geral da República (folhas 

107 v.) preconizando a confirmação da MM. sentença. 

 

"É o que, igualmente, esperamos" (fôlhas 111). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES (relator): Verifica-se dos autos, 

a fls. 66, que, na audiência de 22 de novembro de 1940, tendo sido levantada 

uma preliminar, o Dr. juiz suspendeu a audiência para que fôsse ouvido o 

procurador da República. Todavia, nessa mesma audiência de 22 de novembro 

de 1940, S. Exª, o Sr. juiz da instrução, determinou que a futura audiência do 

julgamento da causa se realizaria em 4 de dezembro, declarando o seguinte: 

 

"Não é possível atender a que a preliminar suscitada já tivesse sido 

implicitamente resolvida no despacho saneador, visto como na contestação 

matéria idêntica à presente preliminar foi incluída no mérito da defesa, donde 

não ter sido considerada pelo juiz, ao ter sido prolatado aquêle despacho. 

Assim, admitindo um debate a preliminar, resolve mandar que se dê vista ao 

Dr. procurador da República para se manifestar a respeito, prosseguindo a 

audiência no dia 4 de dezembro próximo, às 13 horas, ficando desde já cientes 

as partes". 

 

E tôdas as partes estavam presentes à audiência de 22 de novembro de 1940. 

 

Realizada a nova audiência no dia expressamente determinado, ou seja, em 4 de 

dezembro, o advogado do autor, embora intimado e ciente da realização da 

mesma, não compareceu, e, em 26 do mesmo mês, deu entrada ao recurso. Fora 

do prazo evidentemente porque, conforme tem decidido êste Tribunal, em 

inúmeros casos, desde que numa audiência se fixa a data para a leitura da 



sentença ou prosseguimento da audiência em que a sentença poderá ser 

prolatada, o prazo para interposição do recurso conta-se da data da realização 

da audiência para a qual as partes foram intimadas a comparecer. Assim, acolho 

a preliminar do Dr. subprocurador geral da República. 

 

A audiência foi realizada, como disse, a 4 de dezembro e o recurso interposto a 

26, também de dezembro. Evidentemente, fora de prazo legal. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO CÂNDIDO LÔBO (revisor): Pediria ao Sr. ministro relator 

a fineza de ler o têrmo de audiência. 

 

O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES: No primeiro têrmo de audiência 

(22-11-940), há declaração expressa de que as partes ficavam intimadas 

naquela data. 

 

O SR. MINISTRO CÂNDIDO LÔBO:: Isso não basta. É preciso a presença. 

 

O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES: Como se vê de fls. 74 dos 

autos, estavam presentes as duas partes da demanda e o representante da União. 

Adiado o julgamento da causa, naquela audiência, e marcada outra, as partes 

foram cientificadas de que a nova audiência se realizaria em 4 de dezembro. 

 

O SR. MINISTRO CÂNDIDO LÔBO: Estou de acôrdo com o Sr. presidente. 

 

Em face dos têrmos em que o Sr. ministro relator coloca a questão, dúvida não 

há de que tem aplicação o art. 23 do Código de Proc. Civil, que determina: 

 

"Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes contar-se-ão, conforme 

o caso, da citação, notificação, intimação (art. 168 e parágrafos)". 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por votação unânime, não se 

tomou conhecimento do recurso por interposto tardiamente. O sr. ministro 

ARTUR MARINHO acompanhou o relator. 



 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro HENRIQUE D'ÁVILA. 

 

* 

 

RECURSO "EX OFFICIO" – EMPRÊSA INCORPORADA AO 

PATRIMÔNIO NACIONAL - FÔRO – TRANSPORTE MARÍTIMO - 

EXTRAVIO 

 

- Não se conhece de recurso "ex officio" de sentença proferida contra 

emprêsa incorporada ao Patrimônio Nacional. 

 

- O fôro competente para demandar o transportador é o do contrato ou o 

de seu domicílio. 

 

- Não responde o transportador marítimo, em transporte combinado, 

senão pelo que decorra na viagem a seu cargo. 

 

Cia. Excélsior de Seguros versus Lóide Brasileiro, P. N. 

 

Ap. n°1.589 - Relator: MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 1.589, de São 

Paulo, em que figuram, como recorrente, o Juízo dos Feitos da Fazenda 

Nacional, ex officio, apelante a Cia. Excélsior de Seguros e apelado o Lóide 

Brasileiro, P. N.: 

 

Acordam os ministros componentes da 2ª Turma do Tribunal Federal de 

Recursos, por unanimidade de votos, negar provimento a ambos os recursos, na 

conformidade das notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante dêste. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 11 de julho de 1951. - Henrique d'Ávila, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 



 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: A hipótese aqui cogitada foi 

exposta e dirimida pelo provecto Dr. CANTIDIANO GARCIA DE ALMEIDA, 

da seguinte maneira (fls. 384 a 392): 

 

"1. O Lóide Brasileiro, neste procedimento, mais uma vez é chamado, assim 

como a Fazenda Nacional, para responder pelo extravio de mercadorias 

conduzidas em embarcações de propriedade da emprêsa. 

 

"A Companhia Excélsior de Seguros, agora, é que pretende ver-se reembolsada 

da quantia de Cr$ 206.589,30, que pagou aos atingidos pelas perdas 

anunciadas. 

 

"Sub-rogada nos direitos dos clientes, por fôrça de lei (Cód. Comercial, art. 

428), quer recolher da responsável (Cód. Comercial, arts. 494, 519 e 529 o 

importe dos danos acarretados. 

 

"Inúmeros documentos, atinentes à prova do alegado, acompanharam a inicial. 

 

"2. Contestou longamente o réu, conclamado, por precatória, no Rio de Janeiro. 

Aquiesceu a diversas das cifras cobradas. Enquanto a outras, ofereceu 

impugnações, que serão conhecidas, uma a uma, a seguir. 

 

"3. A União limitou-se a oficiar no feito, nos têrmos do dec.-lei n° 1.215, de 29 

de abril de 1939. 

 

"4. Na audiência de julgamento, efetuada depois de manifestar-se a autora 

sôbre as preliminares, reiteraram as partes as afirmativas feitas, encampando, 

outrossim, o Dr. procurador da República as palavras da autarquia. 

 

"5. As parcelas alinhadas na inicial, sob ns. 2, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 

25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 41, não opôs dúvida o Lóide. Reputou-as 

regulares, de expresso. Merecem, assim, independente de maior exame, ser 

tomadas como exatas. 

 

"Resta investigar as restantes. 

 



"6. Improcede a primeira, no valor de Cr$ 32.800,00. A cobrança não toca 

efetivar-se em São Paulo ("Rev. dos Tribunais", vols. 131-743, 143-767, 147-

792 e 170-300). O fôro do Lóide é o da União, conforme tem decidido o 

egrégio Supremo Tribunal Federal (acórdão in "Jurisprudência" do "Diário da 

Justiça", da União, de 2 de março de 1948, pág. 365). Efetivada a avença pela 

agência da seguradora, em Fortaleza, aí se tornou o domicílio desta, nos moldes 

do art. 35, § 3°, do Cód. Civil, para efeito da liquidação do ajuste. E uma firma, 

com domicílio em Fortaleza, não conseguirá demandar a União, em São Paulo, 

onde trato algum ocorreu. Sòmente naquela cidade ou, em derradeiro caso, no 

Rio de Janeiro (Constituição, art. 201). Aliás, nesse sentido já se manifestou o 

egrégio Supremo Tribunal Federal (acórdão, no agravo de instrumento n° 

13.026, de São Paulo). Nem se diga extemporânea a defesa. Cuidando-se de 

matéria constitucional, de ordem pública, não requer lembrança em acertado 

lapso (Cód. de Proc. Civil, art. 148, parág. único), podendo ser alegada a 

qualquer tempo, ou, quando não, declarada de ofício ("Revista dos Tribunais", 

vol. 148-172). 

 

"7. Não procede, igualmente, a terceira parcela de Cr$ 21.914,50. Ao menos 

contra o réu. No pôrto de Belém, conforme consta do conhecimento, 

explicitamente (fls. 31), deu o Lóide cumprimento ao contrato de transporte. E, 

de presumir-se, em condições, dês que nenhuma reclamação surgiu, no 

momento. A falta descoberta quando os volumes em poder de terceiros (fls. 27-

32). 

 

"8. Subsiste a quinta reclamação. Não está prescrito o direito de demais dá-la, 

reconhecida a perda, pela transportadora (Cód. Civil, art. 172, n° V; dec. n° 

21.638, de 18 de agôsto de 1932), antes de decorrido um ano da chegada do 

navio ao destino (Cód. Comercial, art. 449, n° II). Entretanto, não se mantém o 

quantum em Cr$ 15.308,20. Deverá o valor da coisa, não deduzível com justeza 

de documento algum (acórdão do Supremo Tribunal Federal, na apelação cível 

n° 8.577, de São Paulo, in "Jurisprudência" do "Diário da Justiça", da União, de 

24 de fevereiro de 1945, páginas 1.042-1.044), ser apurado em execução ("Rev. 

dos Tribunais", vols. 115-315 e 115-320. 

 

"9. Descabe a sexta parcela de Cr$ 11.895,00, contra o Lóide Brasileiro, pelos 

motivos enumerados no estado da reclamação sob n° 3. 

 



"10. Subsiste a sétima parcela, de Cr$ 8.694,10, sem razão a transportadora 

para furtar-se à vistoria (cf. HUGO SIMAS, "Comentários ao Código de 

Processo Civil", ed. "REVISTA FORENSE", vol. VIII, n° 239). A violação 

verificada no desembarque (fls. 68), registrando-a o livro do armazém (fls. 70). 

 

"11. Por igual, a nona parcela, de "Cr$ 7.581,00, reconhecida, tanto a perda 

como o valor dela, pelo agente do réu, que nada reclamou (fls. 79). 

 

"12. Afasta-se o conhecimento da décima terceira parcela, de Cr$ 1.924,80, por 

incompetência do fôro local para julgar de tal pretensão. A propósito, de 

transcrever-se decisão dêste Juízo, no mesmo sentido, aplaudida pelo egrégio 

Supremo Tribunal Federal: "Cuida-se, na espécie, de ação movida a entidade, 

na qual, embora com administração autônoma, tem a Fazenda Nacional 

interêsse direto, desde aquela de sua exclusiva propriedade...Atrai, assim, a seu 

fôro privilegiado as demais partes ("Revista dos Tribunais", vols. 131-743, 143-

767, 145-792 e 153-300). Ora, a excepta tem domicílio no Rio de Janeiro, dai 

se originando o contrato...É verdade, mantém estabelecimento nesta capital, 

donde lhe caberia demandar a União, ou entidade a ela afeta, se no Estado 

nascesse o contrato ou ato a justificar a demanda (cf. agravo de instrumento n° 

13.026, de São Paulo). Isso não acontece todavia, resultando da agência do Rio 

de Janeiro (fls. 105), onde se entabulou e liquidou (fls. 106). Tratando-se de 

incompetência de ordem constitucional, merece declaração a qualquer 

momento, ainda de ofício. 

 

"13. Procede a décima quarta parcela, de Cr$ 2.096,00, verificada a descarga 

das mercadorias, com ressalva, sem qualquer oposição do Lóide, que se 

descuidou imotivadamente da vistoria (Cód. de Proc. Civil, art. 795, § 1°). 

 

"14. Descabe a décima quinta reclamação de Cr$ 1.829,10 contra o Lóide, 

desembarcada a mercadoria sem reserva das docas (dec. n° 15.518, de 13 de 

junho de 1922), descobrindo-se as perdas sòmente cêrca de 20 dias passados, 

armazenada a coisa em mãos de outrem. 

 

"15. Não é de se conhecer da décima sétima parcela, de Cr$ 1.188,00, em face 

do expendido para rejeitar-se tanto a primeira, como a décima terceira. O 

contrato em causa vem da agência de Fortaleza (fls. 134). 

 



"16. Igualmente, da décima oitava parcela, de Cr$ 902,00 provindo o ajuste da 

agência do Rio de Janeiro (fôlhas 140). 

 

"17. Da mesma forma, da vigésima primeira parcela, de Cr$ 780,00, originária 

a avença de Fortaleza, Ceará (fôlhas 172). 

 

"18. Improcede a vigésima segunda parcela, de Cr$ 762,00. A mercadoria 

entregue ao armazém, sem reclamo, vistoriando-se a coisa decorrida larga 

estada a cargo de terceiros (dec. n° 15.518, de 13 de junho de 1922). 

 

"19. Não é de conhecer-se da vigésima quarta parcela, de Cr$ 605,00, pelos 

motivos apontados anteriormente. O contrato ajustado pela agência de 

Fortaleza, Ceará (fls. 197), tocando discuti-lo nesse Estado (Cód. Civil, art. 35, 

§ 3°), ou no Distrito Federal (Constituição, art. 201). 

 

"20. Também não é de conhecer-se da vigésima sexta parcela, de Cr$ 516,00. A 

combinação efetuada pela agência de Fortaleza (fls. 210). 

 

"21. De idêntica maneira, da vigésima oitava parcela, de Cr$ 575,00. O 

contrato oriundo de Fortaleza (fls. 225), que se tornou, para esclarecê-lo, o 

domicílio da autora (acórdão do Supremo Tribunal Federal, in "Jurisprudência" 

do "Diário da Justiça", da União, de 29 de agôsto de 1947, págs. 3.695-3.696). 

 

"22. Improcede contra o Lóide a vigésima nona parcela, de Cr$ 480,00. A 

mercadoria recebida sem restrição do armazém (dec. n° 15.518, de 13 de junho 

de 1922). 

 

"23. Não prevalece contra o Lóide a trigésima quinta parcela, de Cr$ 87,50. O 

desfalque só verificado, permanecendo a carga meses no armazém (fls. 280). 

 

"24. Improcede contra o réu a trigésima oitava parcela, de Cr$ 5.822,00, pelos 

fundamentos apresentados ao estudar-se a terceira parcela. 

 

"O Lóide cumpriu o contrato, entregando a carga, sem embaraços, no pôrto de 

Belém. A avaria foi apurada em Rio Branco, no Acre, há tempos a carga fora 

de seu alcance (fls. 301-310). 

 



"25. Improcede, por motivo semelhante, a trigésima nona parcela, no total de 

Cr$ 5.477,30. 

 

"26. Improcede contra o Lóide a quadragésima parcela, de Cr$ 3.514,20, pelas 

razões apontadas ao analisar-se a décima quinta. 

 

"27. É certo, das estipulações impressas nos conhecimentos emitidos pelo 

Lóide, consta a insurance clause, isto é, a de desobrigar-se a emprêsa de 

responder pelos valores segurados. Contudo, embora não vedada a cláusula de 

não indenizar no direito brasileiro, como acertadamente ensina AGUIAR DIAS 

("Cláusula de não indenizar", ed. "REVISTA FORENSE", 1947, n° 65, página 

1621, a acima subsiste tão-só facultando-se ao remetente uma opção diante de 

tarifas reduzidas ("Rev. dos Tribunais", vol. 163-206), que impliquem uma 

margem para tornar-se aquêle o próprio segurador da carga (cf. CARVALHO 

DE MENDONÇA, "Tratado de Direito Comercial Brasileiro", vol. VI, 2ª parte, 

n° 1.154). 

 

"Ora, nos transportes marítimos, nenhuma opção é permitida, não se 

sustentando a restrição, nessa parte, como bem nota o mesmo AGUIAR DIAS 

(ob. cit., n° 61, pág. 155). E decisão recente do egrégio Tribunal de Justiça de 

São Paulo ("Rev. dos Tribunais", volume 173-269). 

 

"28. A obrigação do Lóide, de compensar os males causados aos remetentes, 

funda-se na lei comercial (Cód. Comercial, arts. 494, 519 e 529), pondo-se, por 

outro lado, a autora no lugar dos prejudicados ("Rev. dos Tribunais", volume 

115-315), sem hesitação (Cód. Comercial, art. 728). Inclusive para conseguir a 

verba de honorários de advogados ("Rev. dos Tribunais", vol. 168-387; "Arq. 

Judiciário", vol. 81-146), resultando o reparo de culpa contratual (Código de 

Proc. Civil, art. 64). 

 

"29. Por todo o expendido, julgo, em parte, procedente a ação, para condenar o 

Lóide Brasileiro, Patrimônio Nacional, a pagar à autora, Companhia Excélsior 

de Seguros, a importância de Cr$ 100.198,40, e a que se liquidar (quarta 

parcela), oportunamente (Cód. de Proc. Civil, art. 906), acrescida ambas de 

honorários de advogado, na base de 10% ("Arq. Judiciário", vol. 84-336), juros 

da mora (dec. n° 22.785, de 31 de maio de 1933, art. 3°) e custas em proporção. 

 



"30. Recorro de ofício para o egrégio Tribunal Federal de Recursos, por ser 

propriedade da União o Lóide Brasileiro". 

 

Da parte em que foi o julgado desfavorável ao Lóide Brasileiro, recorreu de 

início seu insigne prolator. E a autora, Companhia Excélsior de Seguros, 

tempestivamente, apelou a fls. 394, procurando demonstrar que as parcelas 

referidas nos ítens 1°, 13°, 17°, 18°, 21°, 24°, 26° e 28° não deviam ser 

excluídas da condenação pelo único fato de terem sido reclamadas em São 

Paulo, nada obstante, os contratos de transporte, como os de seguro, e a 

liquidação dêstes, se terem processado em Estados diversos. E ainda rebela-se a 

apelante contra a decretação da improcedência do pedido relativamente às 

parcelas consignadas nas 3ª e 38ª reclamações. 

 

Suas razões aduzem o seguinte (fôlhas 395 a 399): (lê). O recurso foi contra-

arrazoado de fls. 401 a 404, assim: (lê). E, nesta superior instância, pronunciou-

se o eminente Dr. subprocurador geral da República pelo não provimento do 

apêlo (fls. 409), reportando-se ao produzido pelo honrado patrono do Lóide 

Brasileiro. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA (relator): Não conheço, 

preliminarmente, do recurso necessário por incabível na espécie, como vem 

decidindo reiteradamente esta Turma. E, de meritis, nego provimento ao apêlo 

voluntário da autora. 

 

O fôro perante o qual devia a autora acionar o réu para haver as indenizações 

de que cogitam os itens referidos no relatório não podia ser, em hipótese 

alguma, o da capital do Estado de São Paulo. Ali não era domiciliada a 

apelante; que avençou e liquidou os respectivos contratos de seguros em 

Fortaleza, onde se passaram todos os fatos relacionados com o transporte das 

mercadorias sinistradas. Portanto, face ao disposto no art. 201 da Constituição 

federal, a ação deveria ser proposta, no que tange ao particular, em Fortaleza ou 

no Distrito Federal, nunca, porém, em São Paulo. 

 



Relativamente às 3ª e 38ª reclamações, é por igual descabido o propósito da 

apelante de ser modificado o julgado subcensura. Ao serem entregues em 

Belém do Pará, pelo réu, as mercadorias em aprêço não apresentavam 

quaisquer sinais ou indícios de violação ou desfalque. O apelado, portanto, 

havendo contratado o transporte até Belém, não poderá ser responsabilizado 

pelo extravio posterior ocorrido a bordo de navio pertencente a armador diverso 

no trajeto até Rio Branco. A estes novos armadores e não ao apelado é que 

caberá ressarcir os questionados prejuízos. Arte o exposto, confirmo por inteiro 

a decisão recorrida. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: negou-se provimento a ambos os 

recursos, por votação unânime. Os Srs. ministros revisor e CÂNDIDO LÔBO 

acompanharam o voto do Sr. ministro relator. 

 

Presidiu ao julgamento o Ermo. Sr. ministro HENRIQUE D'ÁVILA. 

 

* 

 

JUSTIÇA GRATUITA - QUITAÇÃO COM A FAZENDA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESTRADAS DE FERRO - CULPA 

CONCORRENTE 

 

- O beneficiário da justiça gratuita não pode ser obrigado a provar 

quitação com a Fazenda, para demandá-la. 

 

- Em matéria de responsabilidade contratual das estradas de ferro, não se 

admite concorrência de culpa. 

 

União Federal versus Francisco Dantas Brandão e outro 

 

Ap. n° 749 - Relator: MINISTRO ELMANO CRUZ 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 749, do Rio 

Grande do Norte, em que é recorrente o juiz da 2ª Vara da comarca de Natal, 

apelante a União Federal e apelados Francisco Dantas Brandão, por si e como 

representante do seu filho menor, Roberto Dantas Brandão: 

 

Acordam os juízes da 1ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, por 

unanimidade de votos, em negar provimento aos que foram interpostos, para o 

fim de confirmar, como confirmam, a decisão recorrida, nos têrmos do voto de 

fls. 97 a 99, aceito pela Turma. 

 

Custas pela recorrente. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 3 de julho de 1951 - Cunha Vasconcelos, 

presidente; Elmano Cruz, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ: Francisca Dantas Brandão, beneficiária 

da justiça gratuita, propôs contra a União Federal uma ação de indenização, 

para forrar-se dos danos que lhe advieram em razão da morte de seu marido, 

Wilson Formiga Brandão, colhido e morto por um trem de responsabilidade da 

ré, quando, depois de adquirido o bilhete de passagem, tentava tomá-lo na 

cidade de Ceará-Mirim. 

 

Explicou a autora na inicial que seu marido, depois de adquirir a passagem, 

permaneceu à porta de um hotel, vizinho à estação, dois e meio a três metros 

distantes, e dali aguardava o sinal regular de partida do comboio, quando, se 

viu surpreendido com a sua saída extemporânea, partindo a composição, não da 

plataforma da estação, mas de uma caixa d'água, alguns metros atrás, para a 

qual recuara o trem, a fim de receber água a locomotiva. 

 

Informa ainda a autora, que a plataforma da estação em que se verificou o 

desastre não oferece as condições de garantia e segurança indispensáveis, sendo 

muito alta e próxima do leito da linha, o que seria de fácil verificação in loco. 

 

A União contestou a sua responsabilidade, sustentando que o passageiro não 

devia aguardar o trem na porta do hotel, mas, sim, devidamente acomodado 



dentro do carro que lhe competia ocupar, e tendo sido dado, como se 

reconhece, o toque de partida, o fato de o trem recuar para se abastecer de água 

não melhora o direito do passageiro, que a esta altura já deviria estar 

embarcado (fls. 28). Arolou testemunhas (fls. 33), o mesmo realizando a autora 

(fls. 34). 

 

O juiz de primeira instância assim decidiu (fls. 59 v.-64): 

 

As alegações da inicial de fls. encontram apoio incontestável na prova 

testemunhal produzida pelas testemunhas apresentadas pela autora (vide fôlhas 

50 a 52 v.), a qual atesta que Wilson Formiga Brandão foi vítima de um 

acidente no momento em que tomava o trem, na estação da Estrada de Ferro 

Central do Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim, dêste Estado, fato 

ocorrido no dia 25 de abril do ano, passado, e que o fato que deu motivo ao 

acidente foi o de não haver o trem parado na estação, onde a vítima pretendia 

tomá-lo. 

 

"Assenta, de modo claro e positivo, a prova aludida que a estação de Ceará-

Mirim não tem uma plataforma regular e que depois da locomotiva tomar água, 

se o trem tivesse partido de onde estava, como de costume, não teria ocorrido o 

desastre. 

 

"E ainda mais: 

 

"Além de Wilson Brandão, muitos outros tomaram o trem, nas mesmas 

condições, isto é, em movimento, pois, nesse dia, o trem não parou na estação, 

fato que deu motivo a que os passageiros se precipitassem para alcançar o 

mesmo em movimento, resultando que Wilson caiu e o trem passou por cima 

dêle. 

 

"Ademais, está também provado que o trem partira sem dar os sinais 

regulamentares, como o afirmam as testemunhas da promovente, motivo pelo 

qual evidente se torna, no caso sub judice, a inculpabilidade da vítima, que, 

estando com a família em Extremoz, e tendo comprado a sua passagem para 

aquela vila, onde era esperado, tentou, mui justamente, apanhar o citado trem, o 

que fizeram outros passageiros. De fato, à luz da prova testemunhal, se 

constata, sem qualquer dúvida ou contradição, a falta de vigilância dos 



empregados responsáveis pela direção do trem já citado, em faltando, como 

faltaram, com o estrito cumprimento do regulamento do tráfego dotado pelas 

estradas de ferro: 

 

"As testemunhas apresentadas pela União Federal, tôdas elas funcionárias da 

referida Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, e que prestavam 

serviços profissionais no dia em que se verificou o acidente, como se verifica 

de fls. 53 a 55 v., conquanto suspeitas, não demonstraram, nos seus 

depoimentos, de modo a convencer, a irresponsabilidade da ré, em 

conseqüência da culpa, exclusiva da vítima. 

 

"Ora, tenho para mim, que ditas testemunhas, com o serem empregadas e 

sujeitas passivamente à ré, à qual estavam subordinadas em virtude de 

condições hierárquicas, e, ainda mais, em virtude de se terem ligado por laços 

de solidariedade civil e criminal, ao fato de que resultou a morte do marido da 

autora, não poderiam deixar de atirar sôbre a vítima a plena responsabilidade 

do doloroso desastre, porque, assim procedendo, estão, evidentemente, 

defendendo os seus próprios interêsses econômicos e morais. Daí a razão por 

que determinei fôssem tomados os depoimentos das referidas testemunhas, sob 

a condição de ser apreciada, por ocasião de prolatar a sentença respectiva, a sua 

suspeição ou impedimento, que, de acôrdo com o bom-senso e os princípios 

gerais de direito, é evidentemente insofismável, além de não ter o depoimento 

das mesmas fôrça bastante para elidir a prova testemunhal da autora. Dêste 

modo, e considerando que a presente ação preencheu todos os requisitos legais 

e encontra todo ampara na jurisprudência, na doutrina no direito e na prova dos 

autos, que demonstra à evidência a responsabilidade civil da Estrada de Ferro 

Central do Rio Grande do Norte, no caso sub judice, conseqüentemente, da 

União Federal; 

 

"Considerando que, regulando-se o caso que os autos objetivam, pelo decreto 

federal n° 2.681, de 7 de dezembro de 1912, art. 17, só poderá ser elidida a 

culpa da estrada ou companhia férrea, desde que provada fique a caracterização 

de caso fortuito, fôrça maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não acorre na 

espécie; 

 

"Considerando que, nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos nossos 

tribunais, como bem o demonstra a petição inicial (itens 8°, 9°, 10° e 11°) e 



atestam inúmeros outros julgadas que se encontram nos anais judiciários do 

país; 

 

"Considerando que sempre foi, seja na jurisprudência, seja na doutrina, ponto 

incontroverso que a responsabilidade criminal é independente da 

responsabilidade civil, e que sòmente não é possível questionar mais sôbre a 

existência do fato ou quem seja o autor, quando tais questões já estiverem 

definitivamente resolvidas no crime (art. 1.525 do Código Civil, combinado 

com os arts. 66 e 67, ns. 1, 2 e 3, do Cód. do Proc. Penal); 

 

"Considerando que, dos presentes autos, ressalta provado que a vítima 

mantinha a espôsa e um filho menor, sem, porém, existir qualquer prova no 

sentido de demonstrar quais os seus rendimentos, as suas condições 

econômicas, e a quanto montavam as despesas com a manutenção da família, 

situação que não autoriza a aplicação do art. 912 do Cód. de Proc. Civil, na 

parte em que atribui ao juiz a faculdade de fixar o quantum da indenização, 

sempre que possível, na ação principal: 

 

"Considerando que, em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, a qual 

sòmente quando expressamente condenada a pagar juros da mora, por êstes só 

responde da data da sentença condenatória, com trânsito em julgado, se se tratar 

de quantia líquida; e da sentença irrecorrível que, em execução, fixar o 

respectivo valor, sempre que a obrigação fôr líquida (art. 3° do decreto federal 

n° 22.785, de 31 de maio de 1933); 

 

"Considerando que, de acôrdo com o art. 17 do Regimento de Custas 

Judiciárias (dec.-lei n° 157, de 21 de julho de 1942), mandado aplicar por lei 

federal às questões promovidas nos Estados contra a União, a Fazenda Publica, 

quando vencida, não é obrigada, a pagar aos serventuários da Justiça as custas 

do processo; 

 

"Considerando que, quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento dos 

honorários do advogado, tem êste toda a procedência, ex vi do art. 159 do 

Código Civil, combinado com o art. 64 do Cód. de Proc. Civil, e de acôrdo com 

a jurisprudência dos nossos tribunais; 

 



"Considerando o mais que dos autos consta e demais princípios de direito 

aplicáveis à espécie: 

 

"Julgo procedente a presente ação, para condenar, como condeno, a União 

Federal a pagar à autora e seu respectivo filho menor impúbere, Roberto Dantas 

Brandão, a indenização do quanto se liquidar na execução, juros da mora a 

contar, não da citação inicial, mas do dia em que transitar em julgado a 

sentença que condenar a ré ao pagamento da quantia líquida e certa, honorários 

do advogado, o que arbitro em 20% sôbre o que liquidar na execução, excluídas 

as custas. 

 

"Na forma da lei, apelo desta sentença para o egrégio Supremo Tribunal 

Federal, para onde subam os autos, depois de esgotados os prazos que a lei 

concede às partes para interposição de recurso. 

 

"Utilizei-me do prazo legal de prorrogação, dado o acúmulo de serviço nestes 

últimos tempos. 

 

"Publique-se, intimando-se as partes. 

 

"Natal, 12 de dezembro de 1944. - João Francisco Dantas Sales". 

 

Apelou em tempo a União sustentando o seu ponto de vista (fls. 68), rebatido 

êste pela autora (fls. 76). 

 

Neste Tribunal o Dr. ALCEU BARBEDO disse o seguinte (ler fls. 86-87). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ (relator): Ao proferir o seu parecer nesta 

segunda instância, o Dr. subprocurador geral levantou duas questões que devem 

ser, preliminarmente, resolvidas. A primeira, referente a não ter a autora 

provado quitação para com a Fazenda, nos têrmos do dec. n° 22.957, de 1933; a 

segunda, consistente na falta de qualidade de passageiro, do marido da autora, 

devendo, assim, ser esta julgada carecedora de ação. 



 

A primeira argüição, a meu ver, não colhe; se a autora é beneficiária da justiça 

gratuita é porque se encontra nas condições de miserabilidade legal, a que se 

refere o art. 68 do Cód. de Processo Civil. Seria assim um contra-senso que se 

fôsse exigir de pessoa em tais condições prova de quitação de impostos para 

com a Fazenda, máxime se nem a prova se fêz de que fôsse ela coletada, isto é, 

pertencesse ao rol dos devedores da União. 

 

O juiz exigirá, diz o dec. n° 5.142, de 1904, invocável a pari, dos coletados, a 

prova do pagamento do impôsto. Se a autora não é coletada, nem isso se 

sustentou, se não está provadamente em débito para com a Fazenda Nacional, e 

finalmente se encontra em condições de merecer o amparo da justiça gratuita, 

constitui mesmo um escárnio pretender-se prove ela quitação fiscal. 

 

Rejeito a preliminar. Se dívida houver da autora para com a União, julgada que 

fôr a final procedente a ação, terá a União como se cobrar de qualquer quantia a 

que tiver então direito. 

 

A concessão da justiça gratuita confere ao seu beneficiário isenção, não só de 

impostos como de taxas. É o que diz a lei (Cód. de Processo, art. 68, alínea X), 

e até das custas e emolumentos judiciais, das despesas de publicação em órgãos 

oficiais, e até da remuneração dos advogados e peritos. 

 

Se os impostos são dispensados a quem se beneficia da justiça gratuita, 

òbviamente a isenção alcança, ou equivale, a prova de quitação para com o 

fisco, pois, se devidos fôssem quaisquer impostos, da isenção na espécie 

beneficiaria a parte. 

 

A segunda questão é pertinente à falta de prova da qualidade de passageiro, 

falta essa que importaria em julgar a autora carecedora de ação - ilegitimidade 

ad causam. 

 

Também não procede, e, além disso, não mais pode ser argüida. Não procede, 

porque a prova testemunhal indica e comprova, como o reconheceu a sentença, 

a qualidade de passageiro do falecido marido da autora. Além disso, o despacho 

saneador, irrecorrido, de fls. 30 v., deu como legítimas as partes, mandando 

prosseguir o feito, e naquela altura cumpria ao juiz, em obediência à lei, 



decretar a carência da ação, nos têrmos expressos do art. 294 do Cód. de Proc. 

Civil, com a redação que lhe deu o dec.-lei n° 4.565, de 1942. 

 

Finalmente, quanto ao mérito, bem andou a decisão recorrida, que assim 

confirmo, porque não se forra a Estrada da indenização, eis que não ficou 

provada a culpa exclusiva da vítima, mas há prova de culpa concorrente da 

Estrada, e, em se tratando de responsabilidade derivada de culpa contratual, só 

a prova plena da responsabilidade exclusiva da vítima, justificaria a 

improcedência da ação, jamais a mitigação da condenação pela repartição dos 

danos, em razão da culpa concorrente. Em matéria de culpa contratual aferível 

em face da lei n° 2.681, de 1912, não há como falar em concorrência de culpas. 

 

É essa a palavra do Supremo Tribunal Federal, como se verifica, entre outros, 

do julgado proferido no rec. ext. número 6.382: CASTRO NUNES, publicado 

na "Jurisprudência da Imprensa Nacional", vol. XV, de 1943. 

 

Tem aquêle alto pretório admitido a concorrência de culpa, nos casos de 

responsabilidade derivada de culpa aquiliana (apel. cível n° 7.750, 

"Jurisprudência da Imprensa Nacional", vol. XX, página 1.944). 

 

Meu voto é, pois, confirmando a decisão recorrida. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, foram 

desprezadas as preliminares e negou-se provimento aos recursos. Funcionou 

como vogal o Sr. ministro DJALMA DA CUNHA MELO. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. 

 

* 

 

HERANÇA JACENTE – HONORÁRIOS MÉDICOS - FÔRO 

 

- O fôro competente para a cobrança de honorários médicos a herança 

jacente é o da Fazenda Pública. 

 



União Federal versus José Olímpio da Silva 

 

Ap. n° 505 - Relator: MINISTRO CUNHA VASCONCELOS 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 505, da Bahia: 

 

Acordam, por unanimidade, os juízes da 1ª Turma do Tribunal Federal de 

Recursos, na conformidade das notas taquigráficas retro, em negar provimento 

às apelações necessária e voluntária. 

 

Custas ex lege. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 24 de julho de 1951. - Cunha Vasconcelos, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Adoto o relatório da sentença, 

claro e minucioso, nestes têrmos: (ler de fls. 80-83). 

 

Assim decidiu o douto magistrado: 

 

"Preliminarmente: 

 

"No despacho saneador não dei pela existência das preliminares suscitadas pela 

ré, o que ensejou o agravo no auto do processo interposto a fls. 41-42. 

 

"Argumentei então que a ação proposta foi bem dirigida contra a União. Trata-

se de cobrança de serviços médicos prestadas a D. Antônia Teresa Wanderley, 

cujos bens, arrecadados no Juízo competente, foram, depois, integrados ao 

patrimônio da União por fôrça do que dispõe o dec.-lei n° 1.907, de 26 de 

dezembro de 1939. 

 

"Deferida a herança à União, evidente é o interêsse desta na decisão da causa, 

que deve ser julgada pelo Juízo dos Feitos da Fazenda Nacional. 



 

"Quando a Lei de Organização Judiciária do Estado (dec.-lei n° 247, de 2 de 

julho de 1944, art. 81, letra c) atribui competência ao Juízo de Direito da Vara 

de Órfãos, Ausentes e Interditos para processar e julgar "a arrecadação e o 

inventário dos bens de ausentes e de defuntos, a habilitação dos respectivos 

herdeiros e tôdas as causas relativas àqueles bens", não se infere que, assim 

prescrevendo, prescreva que as ações de cobrança de dívidas passivas do 

espólio, impugnadas pelo representante da Fazenda Pública Federal, e cujos 

bens já arrecadados e incorporados ao patrimônio nacional, por fôrça do dec.-

lei n° 1.907, sejam aforadas naquele Juízo. 

 

"Já proclamou a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal que "a União tem 

irrecusável interêsse na ação contra o espólio cujos bens fazem objeto da 

aplicação do dec.-lei n° 1.907, de 1939. Todos os recursos intentados nas ações 

dessa natureza devem subir ao Supremo Tribunal Federal ("REVISTA 

FORENSE", vol. 90, pág. 412, jurisprudência resumida). 

 

"Por outro lado, não cuidando os autos de ação de herdeiros, hipótese em que 

teria aplicação a norma do § 1° do artigo 2° do decreto-lei supra-mencionado, e 

sim de cobrança de dívida de credor do espólio por honorários médicos, o prazo 

da prescrição, no caso sub judice, é o do § 6° do art. 178 do Cód. Civil. 

 

"Decidiu a egrégia Turma já referida, em acórdão de 9 de julho de 1942, que 

sempre se entendeu que o dispositivo do dec.-lei n° 1.907, de 1939, se refere 

expressamente a herdeiros, não abrangendo credores. Se a preceituação contida 

no referido diploma é dura, como o próprio representante da Fazenda o 

assinala, justamente por importar restrição de direito, tem de ser ela entendida 

restritamente" (in "Direito", volume XVII, pág. 253). 

 

"Falecida D. Antônia Wanderley aos 17 de setembro de 1944, ingressou o autor 

em juízo com a petição de fls. 2 aos 13 de setembro de 1945, antes, portanto, de 

decorrido o prazo prescricional. 

 

"Isto pôsto: 

 

"Considerando que da leitura dos autos chega-se à convicção de que o autor 

prestou serviços médicos a D. Antônia Wanderley na sua última enfermidade. 



Asseguram as testemunhas, tôdas idôneas e respeitáveis, que o autor prestou 

assistência médica diurna e noturna, às vêzes pela madrugada, enfim, em todo 

momento que era chamado (depoimentos de fls. 11 a 13, fls. 72-73 v.). 

 

"Emitindo parecer sôbre o pedido de pagamento de honorários formulado pelo 

autor, no processo que se encontra a fls. 4-21, disse o curador da herança que 

"se não opunha à pretensão do Dr. José Olímpio da Silva, de vez que, em 

realidade, os seus serviços foram prestados à de cujus com desvêlo e acurada 

assiduidade" (vide parecer de fls. 14 e 14 v.). 

 

"Considerando que a carta exibida a fls. 51, contendo a discriminação das 

visitas, noturnas e diurnas, feitas no período de 20 de setembro de 1943 a 17 de 

setembro de 1944, data do falecimento de D. Antônia Wanderley, e os 

esclarecimentos ministrados a fls. 36, embora não constituam um relatório 

adequado, nos têrmos em que o exige a ré, todavia fornecem elementos 

suficientes para que se possa conhecer e avaliar os serviços prestados pelo 

autor; 

 

"Considerando que o perito que procedeu ao arbitramento constante do laudo, 

bem fundamentado, de fls. 47-58, arbitrou aquêles serviços em Cr$ 27.050,00, 

valor excedente do pedido na inicial, circunstância que vem demonstrar o gesto 

de desprendimento do autor, a modicidade da remuneração de seus serviços 

profissionais; 

 

"Considerando que os bens deixados por D. Antônia Wanderley e incorporados 

ao patrimônio nacional, principalmente os objetos que representam 

"lembranças pessoais" do Barão de Cotegipe, entregues ao Museu Histórico 

Nacional, são de valor apreciável, superior a Cr$ 60.000,00 (vide certidões de 

fls. 19 e 21). 

 

"Por tais considerações e mais regras de direito atinentes à espécie: 

 

"Julgo procedente a ação, condenando a União a pagar ao autor a quantia 

pedida de Cr$ 15.000,00, juros da mora e custas. 

 

"Publique-se, registre-se e intimem-se as partes. 

 



"Recorro, na forma da lei, para o egrégio Supremo Tribunal Federal" (fôlhas 

83, in fine, a 85). 

 

Apelou, a União, com as razões de fls. 89 e segs. 

 

Nesta instância, disse o Sr. Dr. sub-procurador geral de República: (ler fôlhas 

114-115). 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO CUNHA VASCONCELOS: Preliminarmente, nego 

provimento ao agravo no auto do processo. A ação em movimento é de 

indenização, beneficiária, que foi a União, dos bens deixados pela extinta. 

Assim, o fôro competente é realmente o eleito pelo autor. Êste mesmo Tribunal 

já por várias vezes tem conhecido de ações idênticas, como o egrégio Supremo 

Tribunal Federal, nunca se tendo admitido dúvida sôbre a competência dos 

juízes da Fazenda Pública. A competência dos juízes de órgãos, assim, só se 

justifica até a declaração de vacância dos bens. 

 

Quanto à prescrição, nenhuma a procedência do pleiteado. O egrégio Supremo 

Tribunal Federal, na exata interpretação do art. 2°, § 1°, do dec.-lei n° 1.907, já 

decidiu do exato entendimento, fixando, no julgado referido pelo juiz e por 

outros posteriores, que o prazo referido só abrange ação dos herdeiros, nunca 

dos credores. 

 

No mérito, mantenho a sentença. Nenhuma dúvida sôbre a assistência, pelo 

apelado; prestada à extinta. E, quanto à quantia pretendida como remuneração, 

Cr$ 15.000,00, conclui-se indubitàvelmente por sua modicidade face ao 

arbitramento de fls. 57 e segs., que estimou dita remuneração em mais de Cr$ 

27.000,00. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, negou-

se provimento no agravo no auto do processo e aos demais recursos. Funcionou 

como vogal o Sr. ministro MOURÃO RÚSSEL. 

 



Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. 

 

* 

 

CONTRAVENÇÃO - APREENSÃO DE DINHEIRO - ABSOLVIÇÃO 

NO CRIME - RESTITUIÇÃO 

 

- Absolvido o contraventor, o dinheiro encontrado em seu poder tem que 

lhe ser restituído. 

 

União Federal versus Luís Barreira 

 

Ap. n° 1.181 - Relator: MINISTRO ELMANO CRUZ 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 1.181, do Distrito 

Federal, em que são recorrentes o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública e a União 

Federal e apelado Luís Barreira: 

 

Acordam os juízes da 1ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, por 

unanimidade de votos, em negar provimento aos interpostos, nos têrmos do 

voto do relator, de fls. 52, adotado pela Turma. 

 

Custas ex lege. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 3 de julho de 1951. - Cunha Vasconcelos Filho, 

presidente; Elmano Cruz, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ: A sentença recorrida, proferida pelo 

ilustre juiz titular da 2ª Vara, da Fazenda Pública desta Capital, juiz ARTUR 

MARINHO, assim pós remate ao feito, na instância a quo: 

 

"Aqui se coita de uma ação ordinária, sendo autor Luís Barreira e ré a União 

Federal. Pretende o primeiro que a segunda, lhe restitua a importância de Cr$ 



9.150,00, além de acessórios e honorários de seu advogado. Expõe, em síntese, 

que em 21 de abril de 1944 foi prêso e autuado em flagrante por investigadores 

da antiga 2ª Delegacia Auxiliar desta cidade, sob a acusação de estar 

cometendo contravenção ligada a jôgo proibido, nessa ocasião lhe sendo 

apreendida pela mesma polícia a quantia atrás mencionada; que, entretanto, 

aquela importância tinha origem diversa da suposta pelos autuantes, e lícita 

(explica por que assim); assinala que, submetido a processo criminal perante a 

Justiça competente, foi absolvido, tendo a sentença respectiva passado em 

julgado, donde tanto bastar, além do mais que expôs ilustrativamente, para 

justificar a ação, que deve ser tida como procedente. Juntou os docs. de fls. 5 a 

9. Citada, a ré produziu a defesa de fls. 15 a 16 baseando-se o provecto Dr. 

procurador da República, quanto a fatos, nas informações de fls. 18 a 22, do 

Departamento Federal de Segurança Pública, naquela defesa destacando que o 

autor, prêso em flagrante, por contravenção (apostas de cavalos de corrida), 

teve a referida quantia arrecadada, porque a mesma se relacionava com 

atividade ilícita, atentas também as circunstâncias em que foi feita a apreensão, 

isto é, sôbre uma mesa existente no local onde foi prêso o apontado 

contraventor e envolta com o material do jôgo, também apreendido: que não 

colhe a explicação acêrca da origem daquela, quantia, oferecida pelo 

contestado, sobretudo porque fundada em depoimento de uma única 

testemunha, sem mais corroboração; que não merecem apreço as circunstâncias 

destacadas pelo demandante, de que foi prêso sòzinho e que assim, a quantia 

não tinha a origem delituosa, pretendida; é que aquelas pessoas fugiram logo ao 

aparecer a polícia, o que explica como é de afastar o argumento da parte 

contrária; que a ação é improcedente. 

 

"Dos autos consta a réplica do contestado (fls. 25 a 26), bem como despacho 

saneador (fls. 29 v.); o mais se vai passando conforme documenta a presente 

ata de audiência. 

 

"Isto pôsto: 

 

"O autor foi realmente prêso conforme alega a inicial e submetido a inquérito 

policial, posteriormente mandado para juízo, por fim correndo contra êle 

processo-crime perante a 15ª Vara competente. Verifica-se, além doutros dados 

entranhados nos autos, que o doc. de fls. 8 a verso contém certidão verbo ad 

verbum do teor da sentença final proferida naquela Vara pelo ilustre juiz 



CARLOS MANUEL DE ARAÚJO, julgando improcedente o processo e 

absolvendo o ali réu e aqui autor da imputação que lhe foi feita. A sentença 

transitou em julgado, conforme consigna aquêle mesmo documento. Nem é só: 

ainda na referida sentença está escrito e decidido, como questão que constitui 

premissa necessária à conclusão do julgado, que o autor foi autuado em sua 

própria residência, sozinho, ali, também, tendo sido apreendida a quantia em 

foco, donde concluir o magistrado a perfeita procedência da defesa do então 

acusado. Assim, não se põe em dúvida que a cifra atrás aludida foi apreendida 

pela polícia e isto também aparece confirmado no documentário junto pela 

contestação mesma, conforme se lê às fls. 20 e 21; nessa última fôlha, Luís 

Barreira figura como tendo tido Cr$ 7.320,00 apreendidos, o mais, até integrar 

o quantum do pedido da inicial, isto é,...Cr$ 1.830,00, correspondendo, nos 

têrmos do documento em primeiro citado, a 20% das diligências policiais e 

outras autorizadas. Somando tudo, não se cogita de saber se perante êste Juízo 

especializado aquela decisão tem ou não influência no que aqui se deva decidir, 

nem também se poderá alegar eficazmente que a polícia desobedeceu ao juiz 

criminal não atendendo a sua requisição da quantia em debate. É que no caso 

dêstes autos e perante êste Juízo da Fazenda o doc. de fls. 8, embora 

testificativo de uma sentença criminal, opera como um documento qualquer, 

embora dos mais credenciados e sem dúvida alguma o mais idôneo de todos 

para esclarecer o debate. O de que em realidade se trata é apenas ter ficado 

inequívoco não proceder a acusação recaída contra o autor e, derivadamente, 

não se justificar de maneira alguma em direito a retenção da importância 

reivindicada. Nos têrmos da lei, o autor estava com aquela quantia muito 

lìcitamente, pouco importando mesmo que proviesse de venda de jóias ou o que 

fôsse, desde que ruiu a prova da ilicitude resultante do primitivo auto de 

apreensão. Já o art. 15 do Cód. Civil, em circunstâncias como a aqui focalizada, 

responsabiliza, as pessoas jurídicas, em caso como o dêstes autos; e isto agora 

se repete, com a mais marcante das solenidades, no art. 194 da Constituição do 

ano passado. 

 

"Atendendo ao exposto e ponderado e ao mais dos autos constante; e atendendo 

também a que não há prova de que a ré tenha agido por culpa ou dolo, mas tão 

apenas na suposição de que, como poder repressor de jogos proibidos, cometia 

fatos lícitos, donde não se configurar uma prática dos arts. 63 e 64 do Cód. de 

Proc. Civil, para efeitos de pagamento de honorários: 

 



"Julgo a ação procedente, para que o autor seja efetivamente embolsado da 

quantia de Cr$ 9.150,00, acrescida de juros de mora nos têrmos de legislação 

especialmente aplicáveis e custas. Recorro ex officio para o egrégio Tribunal 

Federal de Recursos. E lavro êste têrmo. Eu, Rubens Iung, escrivão interino, o 

escrevi. - Artur Marinho (fls. 32-32 v. a 34)" 

 

Proferida na audiência de 16 de setembro, dela tempestivamente recorreu a 

União com estas razões (ler fls. 35) 

 

Neste Tribunal, a Subprocuradoria disse o seguinte: 

 

"As informações de fls. 18-22, em que se baseou a contestação que oferecemos 

a fls. 15-16, quando em exercício na 1ª Procuradoria da República, contém 

valiosos elementos a prol da improcedência ao pedido. 

 

"Solicitamos, a propósito, a atenção do egrégio Tribunal" (fls. 44). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ ( relator): Nego provimento ao recurso 

para manter, por seus próprios fundamentos, pois de outros não carece, a 

decisão recorrida. Em processo-crime anterior, o autor nesta ação, acusado 

então, teria sido absolvido, reconhecendo a sentença do juiz criminal que a 

prisão se dera em sua casa, não havendo ninguém mais ali, e que a importância 

em dinheiro apreendida no ato também ali se encontrara. Essa sentença 

transitou em julgado...Portanto, ficou firmado, por sentença judicial transitada 

em julgado, primeiro: que o fato de que fôra acusado o autor não constituía 

contravenção; segundo, que se encontrava em sua residência; terceiro, que não 

havia ninguém em sua companhia; quarto, que a importância apreendida o fôra 

em seu poder. Não é caso de apreensão necessária, pois não se trata, aí, 

daqueles instrumentos necessários ao crime. 

 

A apreensão de dinheiro pertencente ao contraventor é o furto oficializado, que 

a Justiça não pode convalidar. 

 



Nego, assim, provimento ao recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: negou-se provimento aos 

recursos, por unanimidade de votos. Funcionou como vogal o Sr. ministro 

DJALMA DA CUNHA MELO. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. 

 

* 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO - DESCARGA 

 

- Não responde o transportador marítimo pelos danos ocorridos à coisa 

transportada, no momento da descarga, a cargo da estiva. 

 

Armando & Ferreira versus Lóide Brasileiro, P. N. 

 

Ap. n° 75(embs.) - Relator: MINISTRO ARTUR MARINHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos dos embargos ao acórdão na apelação 

cível n° 75, da Bahia, embargantes Armando & Ferreira e embargado o Lóide 

Brasileiro, P. N.: 

 

Acorda o Tribunal Federal de Recursos, contra o voto do Sr. revisor, assim, 

pois, por maioria, rejeitar os embargos daqueles embargantes, conforme consta 

das notas taquigráficas anexas e resumo de fls. 158. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 16 de novembro de 1950. - Cunha Vasconcelos, 

presidente; Artur Marinho, relator. 

 

RELATÓRIO 

 



O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO: Os embargantes (autores na ação: 

Armando & Ferreira) acionaram aos réus (Lóide Brasileiro - Patrimônio 

Nacional e União) para se pagarem de certa importância correspondente a 

mercadorias que embarcaram para desembarque no pôrto da Bahia, capital, 

transportadas pelo primeiro réu em navio dêste. Ao ser desembarcada a caixa 

que as continha, no ato da descarga do navio para o cais, aquela caixa se 

desprendeu do guindaste: a mercadoria (tecido de algodão) caiu n'água e se 

danificou em grande parte. Houve vistoria, etc., e os ora embargados, por tudo 

isso, pediram o pagamento dos danos. O Lóide, com o apoio da União, 

sustentou não lhe caber a responsabilidade pelo evento danoso: a caixa, afirma, 

chegou ao pôrto de destino em perfeito estado e o guindaste de seu barco 

funcionava bem; a tripulação do navio não tomou parte na descarga e sim a 

estiva de terra, a qual nada tem com a sua emprêsa de serviço. 

 

O magistrado sentenciante em primeira instância julgou a ação improcedente 

(fls. 76). A 1ª Turma dêste Tribunal confirmou a sentença pelos votos dos Srs. 

ministros relator (DJALMA DA CUNHA MELO, às fls. 121-124) e vogal 

(SAMPAIO COSTA, às fls. 129), e contra o do revisor (ELMANO CRUZ, às 

fls. 125-126), votos a serem lidos ou resumidos em mesa. O acórdão 

embargado (fls. 131), conforme frisa, sufragou a tese segundo a qual, consoante 

o § 2° do art. 264 da Consolidação das Leis do Trabalho, se responsabilidade 

havia, não era da fretadora, desde que as avarias da mercadoria se ligam a ato a 

que foi estranha, esta última, isto é, a descarga foi feita pela entidade estivadora 

local. 

 

Os embargos constam das fls. 133 e segs. e foram impugnados das fls. 142 e 

segs. (ler tais peças ou resumi-las em mesa). A União apoiou ao Lóide 

embargado (fls. 151). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO (relator): Conforme regra de direito, 

muito velha e sabida, o ônus da prova de suas alegações cabe ao autor. No 

referente ao bom ou mau funcionamento do guindaste da navio da ré, tocava 

aos autores, consoante aquela regra e desde que na espécie dos autos não se 



assinala caso excepcional, a prova de defeito daquela máquina, não feita nos 

autos. Para o julgamento do pormenor há de presumir-se, portanto, que o 

aparelho auxiliar da descarga não concorreu para o acidente, tanto mais quanto 

a caixa da mercadoria por fim deteriorada, segundo a inicial, se despregou do 

guindaste do navio, sem dizer-se porque assim, antes, pois, tudo indicando que 

os demandantes ligaram o ocorrido a atuação de pessoas e não a mau 

funcionamento da máquina inanimada. Tratar-se-ia de maquinistas em culpa e 

não de máquina defeituosa em si: para mim, pois, o quase definitivo, a que 

alude o douto voto divergente, é um definitivo pró-réu, tal a primeira conclusão 

lógica e jurídica nesta causa. 

 

Culpa do demandado: 

 

Nesse terreno, que é o outro aspecto da controvérsia, entra em linha de conta o 

que significa o serviço de estiva no caso e quem por êle responsável, também 

no caso. 

 

Aquêle voto jogou com o art. 259 da Consolidação das Leis do Trabalho. O 

serviço em aprêço seria executado de acôrdo com instruções do comandante do 

barco, ou seus propostos, ou, ultima ratio, do réu mesmo. Isoladamente, a 

disposição legal assume tôdas as aparências de dar fôrça máxima ao brilho 

daquele voto. Mas, quando se tem em conta que ela se refere a instruções de 

comandante ou prepostos alusivas a arrumação ou retirada de mercadorias 

relativamente à condição de segurança de embarcação, no pôrto ou em viagem; 

quando se considera que o defeito da lingada, dado como causa do acidente, 

importaria, nos têrmos do laudo pericial, em "má execução do serviço de 

descarga" (fls. 25v.), aliás mero contingente opinativo comum e não técnico de 

perito - êste se resguardou na retrança dum "só poderia ter caído ao mar no ato 

da descarga por defeito no funcionamento do guindaste e seus acessórios (fls. 

cits.)", e quando outros contingentes a contemplar no conjunto daquela lei 

mesmo, não pode arrastar a que se tenha a transportadora ou seus prepostos, a 

rigor, inclusive comandante, como sendo pessoas que realizem a noção clássica 

e ainda em aprumo, em parte, no direito mercantil marítimo, sôbre o que seja 

estivador, isto é, quem encarregado de "arrumar a carga nos navios", 

envolvente da noção de arrumar para descarregar, donde, em casos com a 

índole do focalizado, não ocorrer ao certo aquilo que mestres insignes quiseram 

arrolar como barataria cível, porquanto um capitão de navio, hoje, não é livre 



para fazer tudo quanto ortodoxamente lhe cumprisse à antiga; o direito social 

vigente tomou conta, quase irrestrita, no problema em foco, de interêsses de 

classe, daí interferindo contraditòriamente com o mercantil próprio, o que 

resulta da leitura do sistema insuflado nos arts. 254 e segs. da Consolidação 

citada, - quando, enfim, se contempla tudo isso, consultando-se fatos e a síntese 

finalista, e institucional dos vários dispositivos legais convocáveis e muito bem 

lembrados pela Procuradoria da República da Bahia e pelo ilustre patrono do 

embargado: - tudo isso me conduz, data venia do meu insigne colega 

divergente, a dar meu apoio à conclusão do acórdão embargado e, 

conseqüentemente, à da sentença apelada. 

 

Assim sendo, rejeito os embargos. 

 

VOTO - VENCIDO 

 

O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ: Sr. presidente, data venia do meu colega 

relator, recebo os embargos nos têrmos do meu voto proferido na Turma. A 

hipótese é esta: alguém entregou ao Lóide para transportar mercadorias com 

determinado destino. Ao serem retiradas de bordo, antes que fôssem postas no 

cais, partiu-se a lingada do guindaste de bordo e as mercadorias caíram ao mar. 

 

Pretende-se retirar a responsabilidade do transportador pelo ocorrido e 

transferi-la para o Sindicato da Estiva, como se se tratasse de um pôrto 

organizado como o desta Capital. 

 

A admitir-se a responsabilidade de terceiros pelo fato de o Lóide não ter 

entregue a mercadoria que recebeu por fôrça do contrato de transporte, amanhã 

chegaríamos ao absurdo de uma entidade qualquer se eximir de culpa, não 

respondendo pelo inadimplemento contratual e transferindo a quem não 

pudesse suportar os ônus, por precariedade econômica, a sua responsabilidade. 

 

De mais a mais, o contrato de transporte pressupõe o recebimento da 

mercadoria e a sua entrega, pelo menos no pôrto de destino. E esta nem chegou 

ao cais. 

 

Meu voto é, pois, recebendo os embargos para reformar a decisão de primeira 

instância e julgar procedente a ação. 



 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria, pelos votos dos Srs. 

ministros relator, MOURÃO RÚSSEL, HENRIQUE D'ÁVILA, CUNHA 

MELO e ALFREDO BERNARDES, contra o do Sr. ministro ELMANO 

CRUZ, foram rejeitados os embargos. Não compareceram à sessão, por motivo 

justificado, os Exmos. Srs. ministros presidente ÁBNER DE VASCONCELOS 

e CÂNDIDO LÔBO. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro CUNHA VASCONCELOS. 

 

* 

 

PRESCRIÇÃO - DESPACHO SANEADOR - COISA JULGADA 

 

- Repelida no despacho saneador, de que não se tenha interposto o recurso 

adequado, não pode a alegação de prescrição ser mais reexaminada, sob 

pena de ofensa à coisa julgada. 

 

Lóide Brasileiro, P. N. versus Brasiliano de Almeida Santos 

 

Ap. n° 188 - Relator: MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da apelação cível n° 188, do Distrito 

Federal, recorrente Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, ex officio, apelantes 

Brasiliano de Almeida Santos e União Federal e apelados os mesmos e Lóide 

Brasileiro, P. N.: 

 

Acordam os ministros componentes da 2ª Turma do Tribunal Federal de 

Recursos rejeitar a argüição de prescrição e negar provimento aos recursos 

interpostos pelas partes, bem como ao ex officio, tudo por unanimidade de 

votos, na conformidade das notas taquigráficas juntas, que ficam fazendo parte 

integrante dêste. 

 



Tribunal Federal de Recursos, 11 de maio de 1951. - Henrique d'Ávila, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: A controvérsia, que se agita nestes 

autos, foi assim exposta e dirimida pelo MM. julgador a quo (fls. 46-49): 

 

"Brasiliano de Almeida Santos, qualificado a fls. 2, propôs a presente ação 

ordinária contra a Companhia de Navegação Lóide Brasileiro, Patrimônio 

Nacional, e contra a União Federal, a fim de cobrar da ré a importância por ela 

devida durante o afastamento do autor dos seus serviços de 17 de julho de 1931 

a 23 de janeiro de 1934. 

 

"Alega o autor que exercia as funções de comissário do vapor "Tocantins", em 

17 de julho de 1931, quando contra a sua vontade foi afastado do serviço e 

desembarcado, vindo a ser readmitido, sòmente, em 23 de janeiro de 1934, por 

fôrça de decisão do egrégio Conselho Nacional do Trabalho; que, com a 

decisão do Conselho Nacional do Trabalho, ficou a emprêsa-ré com a 

obrigação não só de reintegrá-lo no cargo anteriormente exercido, como, 

também, de lhe pagar tôdas as vantagens que deixou de auferir, durante o 

afastamento e, apesar de readmitido na data acima referida, até hoje não 

conseguiu receber os proventos do período de seu ilegal afastamento, muito 

embora tivesse requerido tal pagamento à Comissão de Liquidação do Passivo 

do Lóide Brasileiro, que o indeferiu, sob o fundamento de que poderia o autor 

ter exercido outra função com percepção de vencimentos, no período de seu 

afastamento, o que poderia constituir acumulação vedada por lei; que, tendo 

recorrido para o Sr. ministro da Fazenda, S. Exª indeferiu, também, a sua 

pretensão em despacho publicado no "Diário Oficial" de 23 de março de 1943, 

resolvendo que, sendo ilíquida a condenação, deveria o requerente promover a 

competente liquidação de sentença, nos têrmos dos arts. 906 e segs. do Cód. de 

Proc. Civil. Pede o autor a condenação da ré no pagamento dos vencimentos do 

cargo, à razão de Cr$ 650,00 mensais e mais Cr$ 9,00 de etapas (diárias), no 

total de Cr$ 28.212,70. 

 

Com a inicial foram juntos os documentos de fls. 5 a 16, inclusive uma carta de 

sentença, extraída pelo Conselho Nacional do Trabalho. 



 

Contestando a ação, alegou, preliminarmente, o Lóide Brasileiro estar prescrito 

o direito do autor e, quanto ao mérito, nenhuma prova ter feito o autor de que 

houvesse sido ilegalmente demitido, porque como prova não vale a inócua 

decisão do Conselho Nacional do Trabalho, aconselhando o seu aproveitamento 

no cargo que exercia, decisão datada de 7 de junho de 1934, tendo o Dr. 

procurador da República, em seu parecer a fls. 26, declarado nada ter a 

acrescentar à contestação do Lóide Brasileiro, de vez que a prescrição alegada, 

tem apoio no disposto no dec.-lei número 4.597, de 19 de agôsto de 1942. 

 

Ouvido o autor sôbre a alegada prescrição, manifestou-se como consta a fôlhas 

28. 

 

No despacho saneador proferido a fôlhas 36 v., foi julgada improcedente a 

preliminar, declarando o processo em ordem e determinada a expedição de 

ofício à ré, a fim de prestar informações sôbre o quantum reclamado, ofício 

êsse que foi respondido, como se vê a fls. 40, manifestando-se sôbre o mesmo o 

autor, a fls. 42. 

 

Por despacho, a fls. 43, foi designada a audiência de instrução e julgamento, a 

qual se realizou como consta a fôlhas 45. 

 

Isto pôsto: 

 

Considerando que na contestação a ré alegou, quanto ao mérito, ùnicamente, 

que nenhuma prova fez o autor de que em 17 de julho de 1931 houvesse sido 

ilegalmente demitido, porque, como prova, não vale a inócua decisão do 

Conselho Nacional do Trabalho, aconselhando o seu aproveitamento no cargo 

que exercia; 

 

Considerando que relativamente à argüição de prescrição já foi a mesma 

decidida no despacho saneador, do qual não foi interposto recurso algum e, 

realmente, não tem fundamento tal argüição, atendendo a que, sòmente, por 

despacho publicado no "Diário Oficial" de 23 de março de 1943, foi que o Sr. 

ministro da Fazenda decidiu, em última instância administrativa, a pretensão do 

autor, e a ação foi proposta em 26 de março de 1945; 

 



Considerando que não procede a alegação de que não haja prova de ter sido o 

autor demitido em 17 de julho de 1931 e de ter permanecido afastado dos 

serviços da ré até 23 de janeiro de 1934 porque foi o próprio Lóide que, 

prestando informações na Justiça Trabalhista, declarou, como consta a fls. 8 v., 

ter sido o autor desembarcado em 17 de julho de 1931 e de ter voltado ao 

serviço em 23 de janeiro de 1934, nomeado que foi para o exercício do cargo 

de comissário do vapor "Cubatão", como consta a fls. 11; 

 

Considerando que, conforme consta a fls. 10, o Conselho Nacional do Trabalho 

resolveu, por acórdão proferido em 7 de junho de 1934, julgar procedente a 

reclamação do autor, Brasiliano de Almeida Santos, determinando à ré, 

Companhia de Navegação Lóide Brasileiro, o aproveitamento do autor no 

cargo que exercia; 

 

Considerando que ao autor são devidas as soldadas mensais, durante o tempo 

em que estêve afastado dos serviços do Lóide Brasileiro - 17 de julho de 1931 

até 23 de janeiro de 1934; 

 

Considerando que, sendo as etapas de alimentação fornecidas ao pessoal 

embarcado, sòmente, são devidas ao autor as soldadas, e, como dos autos não 

há elementos para se fixar as soldadas devidas ao autor durante o período de 

seu afastamento, porque a informação junta a fls. 40 sòmente esclarece que o 

autor recebia, em 17 de julho de 1931, a soldada mensal de Cr$ 500,00, e que, 

de 23 de janeiro de 1934 a 14 de setembro de 1934, a soldada mensal era de 

Cr$ 400,00; 

 

Considerando o mais que dos autos consta: 

 

Julgo, em parte, procedente a presente ação, para condenar a ré a pagar ao autor 

a importância relativa às soldadas que deixaram de ser pagas durante o período 

de afastamento do autor dos serviços da ré, de 17 de julho de 1931 a 23 de 

janeiro de 1934, importância essa a ser liquidada na execução, com os juros da 

mora. 

 

Custas em proporção. 

 

"P. R. Recorro ex officio". 



 

Dessa decisão, como lhe cumpria, recorreu de ofício seu ilustrado prolator. E, 

voluntàriamente, apelaram o autor e a União Federal, em tempo hábil. O autor, 

por se não conformar com a absolvição do réu Lóide Brasileiro, no que tange às 

etapas que considera também devidas. Em seu arrazoado de fls. 54 a 55, 

procura evidenciar a sem razão do julgado sob censura, no particular: (lê). 

 

E a União Federal, por seu turno, limita-se a insistir na prescrição da ação, 

sustentando que, embora tenha sido ela apreciada pelo despacho saneador 

irrecorrido de fls. 36 v., pode e deve sofrer reexame frente ao disposto no art. 

162 do Cód. Civil, que autoriza invocá-la em qualquer instância. 

 

Cada uma das partes litigantes contrariou as razões da antagonista. 

 

E, nesta superior instância, o provecto Dr. subprocurador geral da República 

assim se pronuncia: (fls. 76 a 77). 

 

"I. O eminente procurador geral da República, Dr. LUÍS GALLOTTI, ao tempo 

em exercício na 2ª Procuradoria, sustentou, a fls. 57-58, ponto de vista a 

respeito do qual, reiteradamente, temos insistido. 

 

É o referente ao não trancamento do debate em tôrno de prescrição alegada pela 

União, mesmo na ausência de agravo no auto do processo interposto do 

despacho saneador que a tiver repelido. 

 

Tanto o art. 162 do Cód. Civil, quanto o princípio consagrado no art. 822, III, 

do Cód. de Proc. Civil, condizente com o recurso necessário nos casos de 

decisões contrárias à União Federal, demonstram o equívoco do entendimento 

oposto. 

 

II. Na hipótese, a prescrição é evidente. 

 

O autor reclama vencimentos correspondentes ao período compreendido entre 

17 de julho de 1931 e 23 de janeiro de 1934. 

 

Entretanto, sòmente em 26 de setembro de 1945 a presente ação foi ajuizada. 

 



À sua vez, não se demonstrou devidamente a ocorrência de interrupção por via 

de reclamação administrativa. 

 

Não há, pelo visto, como desprezar a alegação preliminar, cujo acolhimento 

seguramente esperamos do egrégio Tribunal. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA (relator): Em verdade, a prescrição 

pode ser alegada, em qualquer fase do processo ou instância, segundo a regra 

consignada no art. 162 do Cód. Civil. Mas não é menos certo que, uma vez 

invocada como o foi, no caso de que se trata, com a contestação, e, repelida 

pelo saneador, de que se não interpôs o recurso adequado, não será mais 

possível reapreciá-la, sob pena de ofensa ao princípio da res judicata. A não ser 

que se admita aquêle despacho como insuscetível de gerar a coisa julgada, o 

que ainda não vi sustentado por quem quer que seja. Nem se compadeceria por 

igual com a índole do despacho saneador o recurso necessário, que é de efeito 

eminentemente suspensivo. Daí o fato de o legislador não o haver contemplado 

como meio de ataque àquele despacho. 

 

Aliás, esta Turma tem se pronunciado invariàvelmente no sentido do trânsito 

em julgado do saneador incorrido, mesmo quando em causa esteja a União 

Federal. 

 

Não tomo, por isso, conhecimento da argüição de prescrição ora renovada. E, 

de meritis, mantenho a sentença apelada por seus próprios fundamentos. O 

autor não os abalou com as rápidas considerações que aduziu. E a União 

Federal nem sequer alinha quaisquer argumentos visando invalidá-los. 

Circunscreve-se a advogar a prescrição. 

 

É meu voto. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES (revisor): O autor, tendo sido 

exonerado do seu emprêgo no Lóide, intentou ação para ser reintegrado. 

Obteve ganho de causa perante o Conselho Nacional do Trabalho. Foi 

reintegrado. Pretendeu, mais tarde, obter o pagamento dos vencimentos 

atrasados, reclamando-os da Comissão encarregada da liquidação das dívidas 

do Lóide Brasileiro. A Comissão não chegou a uma solução satisfatória e, 

assim, o autor foi mandado para as vias ordinárias, por despacho proferido pelo 

Sr. ministro da Fazenda, penso eu, de 1943. 

 

Da data dêste despacho à da propositura da ação, não mediaram dois anos e 

meio. Conseqüentemente, ainda que se empreste à reclamação administrativa o 

caráter interruptivo de prescrição, ainda assim a ação teria sido ajuizada 

tempestivamente. Por isso, o Dr. juiz a quo rejeitou a preliminar de prescrição 

no despacho saneador. 

 

A União conformou-se com êsse despacho. Agora, no entanto, volta a insistir 

pela prescrição alegada, e que já fôra decidida no despacho saneador. 

 

Conforme S. Exª o Sr. ministro relator salientou muito bem, o despacho 

saneador faz coisa julgada e, se é certo que a prescrição pede ser alegada em 

qualquer tempo, certo é também que a preclusão impede tal alegação. E, no 

caso, houve preclusão. 

 

Assim, rejeito a apelação da União. 

 

Quanto ao pagamento reclamado, a juiz mandou que se apurasse o realmente 

devido. Ora, nesta decisão nada há de contrário à Justiça, porque, reintegrado o 

funcionário, é direito seu receber os vencimentos atrasados. Quais êsses 

vencimentos? Mandou o juiz que fôssem apurados na execução, excluídas as 

etapas, a que não têm direito os funcionários afastados do serviço. Ainda nessa 

parte confirmo a decisão recorrida, acompanhando, portanto, o voto do Sr. 

ministro relator. Nego provimento ao recurso ex officio, à apelação voluntária 

da União e à apelação do autor. 

 

DECISÃO 

 



Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: rejeitada a argüição de prescrição, 

negou-se provimento aos recursos interpostos pelas partes, bem como ao ex 

officio. Decisão unânime. O Sr. ministro CÂNDIDO LÔBO acompanhou o 

voto do Sr. ministro relator. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro HENRIQUE D'ÁVILA. 

 

* 

 

NAVIO - AGENTES 

 

- Aos agentes de navios cabe o direito de escolher seus vigias, legalmente 

matriculados, para os navios quando surtos no pôrto do Rio de Janeiro, 

inclusive para as cargas, mediante ajuste de salário. 

 

- As Delegacias de Serviços Marítimos incumbe o policiamento normal do 

cais e não a vigilância interna dos próprios navios, a cargo de seus 

respectivos capitães. 

 

União Federal versus Companhia Expresso Federal e outros 

 

Rec. de mand. de seg. n° 632 - Rel.: MIN. ALFREDO BERNARDES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso de mandado de segurança 

n° 632, do Distrito Federal, em que são: recorrente a União Federal e recorridos 

Companhia Expresso Federal e outros: 

 

Acordam os ministros do Tribunal Federal de Recursos, em sessão plena, por 

unanimidade, em negar provimento ao recurso, para confirmar a sentença 

recorrida, de conformidade com o relatório e notas taquigráficas retro que o 

integram. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 27 de novembro de 1950. - Ábner de 

Vasconcelos, presidente; Alfredo Bernardes, relator, para o acórdão. 

 



RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO DJALMA DA CUNHA MELO: Eis a sentença recorrida e 

constante de fls. 77 até 82: 

 

Companhia Expresso Federal, Lamport e Holt Line Limited, Blue Star Line 

Limited, Charles Orlando Nebyon, Companhia Comercial e Marítima, Agência 

Marítima A. Câmara S. A., S. A. Martinelli, Agência Johnson Limitada, L. 

Figueiredo (Rio), S. A., Armazéns Gerais. - Despachos - Representações, 

Wilson, Sons e Co. Ltd., E. Johnson e Co. Ltd., C. G. Glemensen, Agência de 

Vapores Grieg S. A. e Agência de Vapores Laurita Lachmann S. A., com 

fundamento nos arts. 141, § 24, da Constituição, e 319 do Cód. de Proc. Civil, 

impetram mandado de segurança, a fim de ajustar com prepostos de sua escolha 

a vigilância dos navios e cargas recolhidas a bordo, mediante remuneração, 

livremente estabelecida entre as partes. Apóiam o pedido nos arts. 99, 519 e 

529 do Código Comercial. Minudenciando detalhes, historiam desde quando o 

Sindicato de Vigias Marítimos do Rio de Janeiro pleiteou a inclusão dêsses 

profissionais como sujeitos à inscrição. Diante do pronunciamento da Comissão 

de Marinha Mercante, o ministro da Marinha indeferiu a criação de semelhante 

categoria profissional. Eis senão quando o Conselho da Delegacia do Trabalho 

Marítimo, em 5 de setembro de 1949, através do regulamento para os serviços 

de vigias portuários do Rio de Janeiro, determinou que a vigilância dos navios 

surtos neste pôrto, a partir de 5 de novembro do ano p. p., quando não fôsse 

realizada pela própria tripulação, só poderia ser exercida por profissionais 

credenciados pela Delegacia, recrutando-se, preferentemente, entre os membros 

da Associação Profissional de Vigias Portuários do Rio de Janeiro, desde que 

se achem matriculados na Capitania dos Portos e na Delegacia do Trabalho 

Marítimo. O sistema seria mediante rodízio obrigatório, cabendo a cada homem 

oito horas de trabalho diário ou 48 horas na semana. Os impetrantes negam 

àquela entidade administrativa o referido poder de disciplinar direitos e 

deveres, no que tange aos armadores. A falta de texto expresso de lei, só o 

Congresso Nacional poderia fixar normas nesse sentido, inclusive fixar tabela 

de salários. Insistem em demonstrar que não há qualquer responsabilidade por 

parte do Sindicato, como advertiu a Comissão de Marinha Mercante em parecer 

publicado na imprensa (doc. de fls. 12). Requereram a concessão da medida 

liminar, e, por despacho de fls. 2, foi-lhes deferida a faculdade de contratar 

vigias para a guarda de seus navios e carga existente a bordo. 



 

O Sr. presidente do Conselho da Delegacia do Trabalho Marítimo prestou as 

informações de fls. 40-47. Assinalou que o capitão do navio tem a liberdade de 

escolher o pessoal de sua equipagem, não livremente, mas nos têrmos do artigo 

401 do novo Regulamento das Capitanias dos Portos, recrutando entre os 

inscritos nas capitanias (dec. n° 5.798, de 11 de junho de 1940): 

 

"O capitão poderá designar dentre o pessoal de sua equipagem aquêles que 

devem executar a bordo os serviços de vigilância. 

 

"O capitão sòmente poderá empregar a bordo aquêles que constem do rol de 

equipagem, nos têrmos dos arts. 431 437 e 438 do citado Regulamento das 

Capitanias dos Portos; e o capitão não pode, sem que cometa infração à 

legislação citada, contratar qualquer indivíduo para vigilância, a bordo, do 

navio ou da carga". 

 

Quanto aos vencimentos do pessoal marítimo, possuem tabela mínima de ajuste 

em relação a cada categoria, de acôrdo com as recentes alterações fixadas pelo 

dec. n° 26.633, de 7 de maio de 1949, para as emprêsas de navegação 

pertencentes ao govêrno, mesmo sob a forma autárquica, e para as emprêsas 

privadas, pelo acôrdo coletivo do trabalho firmado entre o Sindicato Nacional 

de Emprêsas de Navegação Marítima e os Sindicatos dos Trabalhadores e a 

Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Fluviais, in "Diário 

Oficial" de 4 de junho de 1949. Relativamente ao serviço de vigilância dos 

navios e dos trabalhos de carga e descarga, informou a autoridade que os 

armadores ou seus agentes, quando tinham os navios atracados no Rio, ao invés 

de designarem um membro da equipagem para o serviço de vigilância, 

contratavam intermediários, os quais, por sua vez, ajustavam com os vigias o 

trabalho a ser feito, por preço menor do que o recebido das empresas ou 

agências de navegação. As pessoas utilizadas neste pôrto não possuem 

documentação, salvo simples carta fornecida pela Alfândega. Acrescentou a 

autoridade informante: 

 

O vigia, que vinha trabalhando irregularmente, sem contrato de trabalho, sem 

carteira profissional, sem os direitos trabalhistas que a legislação do trabalho e 

a Constituição federal lhe asseguram, sem horário de trabalho, sem inscrição na 

Capitania do Pôrto, sem matrícula na Delegacia do Trabalho, sem qualquer 



regulamentação, sem inclusão no rol da equipagem, sem sindicato, sem 

descontar para aposentadoria ou pensão, - êsse homem, assim espoliado e 

desprotegido, está para as agências ou emprêsas de navegação em condições 

convenientes, e, para manter essa ilegalidade inqualificável, impetram mandado 

de segurança - confundindo-o propositadamente com os membros da 

equipagem para, em nome de pseudo-prerrogativa do capitão do navio, 

alegarem direito líquido e certo para continuarem a desrespeitar a legislação do 

trabalho e a Constituição vigente - que não abre exceção, em sua proteção, a 

qualquer categoria de trabalhador". 

 

Só após provocação dos interessados, foi que a Delegacia, mediante instruções 

claras, de acôrdo com as prerrogativas previstas nos arts. 1°, 6° e 10 do dec.-lei 

n° 3.346, de 12 de junho de 1941, definiu as atribuições dos vigias portuários, 

de navios e movimentação de cargas e 'descargas. Anexou à informação cópia 

de outros esclarecimentos prestados num mandado de segurança ajuizado 

perante a 2ª Vara da Fazenda Pública pelo Sindicato Nacional das Emprêsas de 

Navegação Marítima. 

 

O Dr. 1° procurador da República contestou a fls. 69-73. 

 

Distinguiu o caráter da vigilância da carga, feita a bordo pela equipagem, e a 

realizada nos portos, com pessoal estranho. Referiu-se ao mandado de 

segurança ajuizado pelos mesmos impetrantes, perante a 3ª Vara da Fazenda 

Pública, processo êsse a que as partes não deram prosseguimento. Salientou o 

precedente da regulamentação do serviço da vigilância no pôrto de Santos. 

Concluiu que o direito dos impetrantes está inçado de dúvidas, que o ato do 

Conselho não ameaçou direitos e tampouco é ilegal. 

 

Isto pôsto: 

 

O presente pedido tem perfeita adequação como remédio judicial, segundo os 

têrmos do art. 319 do Cód. de Processo Civil. Relativamente à esfera da 

competência da administração pública na regulamentação do trabalho de 

vigilância do navio, carga e descarga, é preciso não perder de vista normas 

substantivas, próprias, que se ajustam à compreensão e solução do caso. 

 



"Êste julgamento há de ser realizado pesquisando-se as discriminações e 

atribuições certas e determinadas da entidade pública, sem o olvido do campo 

extenso das faculdades implícitas ocorrentes nesta forma de iniciativa 

particular. Assim que o Cód. comercial obriga ao capitão do navio, como 

depositário da carga e de quaisquer efeitos recebidos a bordo, a guardá-los e a 

promover seu bom acondicionamento, inclusive efetuando sua entrega à vista 

dos conhecimentos. Começa semelhante responsabilidade, imediatamente, 

desde o recebimento da cara. Permanece até o ato de sua entrega no pôrto 

convencionado ou que estiver em uso no lugar do desembarque. 

 

O titular de um direito pode até mesmo exercitar ação de depósito para 

recuperar a coisa confiada para transportar. Êstes princípios permanecem e 

dominam desde 1851. 

 

A responsabilidade do capitão é objetiva, como assinala o art. 529 do Código 

Comercial, pois atinge até os furtos e quaisquer danos praticados a bordo pelos 

indivíduos da tripulação. Como se pode determinar a admissão de vigia sem 

que seja escolhido pelo capitão, preposto do armador. Onde há obrigatoriedade, 

mesmo sob a forma de rodízio com fim proposto pelas instruções, art. 3°, alínea 

a, há incompatibilidade com o instituto do depósito. 

 

A Comissão de Marinha Mercante, segundo publicação de jornal, transcrita a 

fls. 19 e não impugnada, acentuou: 

 

Logo, o serviço de vigia, conforme o cria a Delegacia do Trabalho Marítimo, se 

torna de todo decorativo. Demais, não se pode firmar em qualquer princípio 

jurídico ou lógico que, sendo a responsabilidade exclusiva do armador, êste 

fôsse compelido a entregar a vigilância a determinadas pessoas que não lhe são 

dependentes e nas quais os seus representantes não podem confiar plenamente" 

(fls. 12). 

 

O dec. n° 5.798, de junho de 1940, não excluiu o mister de vigia, pois em seu 

art. 318 definiu todo o pessoal, inclusive os que se empregam no trabalho de 

carga e descarga das embarcações. É irrecusável que nesta discriminação estão 

incluídos os mesmos, pois, expressamente, tôdas as categorias ficaram 

confirmadas nos arts. 318 e 319 do citado Regulamento. Não pode, agora, 



surgir nova categoria profissional, em virtude de instruções da Delegacia, ante 

os têrmos peremptórios do art. 321 do citado Regulamento, quando determina: 

 

"Não haverá inscrição em outras categorias, além das estabelecidas no artigo 

anterior". 

 

Quando a necessidade do serviço exigir a criação de nova categoria, a iniciativa 

deve ser proposta pela Diretoria da Marinha Mercante ao ministro da Marinha. 

A atribuição de disciplinar a atividade dos vigias não pode permitir a criação de 

direitos. É meramente fiscalizadora. Os poderes das Delegacias estão limitados 

aos arts. 1°, 6°, 10 e 11 do dec.-lei n° 3.346, de 12 de junho de 1941. 

 

Verifica-se, assim, que nenhum outro organismo pode criar categorias 

profissionais. Existe fonte opinadora exclusivista. Cabe, sim, aos impetrantes 

cumprir disposições expressas de ajustar o trabalho entre os inscritos nas 

Capitanias e matriculados na Delegacia do Trabalho Marítimo. E os requisitos 

de posse da carteira profissional, horário de trabalho, garantias de salário, 

contribuições de previdência e assistência, são princípios gerais irremovíveis 

que subsistem como conseqüência da Consolidação das Leis do Trabalho, e a 

estas exigências os armadores não podem se furtar. Mesmo a tabela de 

remuneração de pessoal constituindo regra de aplicação substantiva, há de ser 

precedida de lei de aplicação substantiva, há de ser precedida de lei ordinária 

emanada do Congresso, art. 5°, inciso XV, alínea a, da Constituição. Por isso, 

escapa semelhante competência à entidade administrativa. A ilegalidade da 

determinação decorre do excesso de poder e da forma empregada pelo ilustre 

Conselho da Delegacia do Trabalho Marítimo, ao disciplinar a atividade do 

armador e do vigia. 

 

Do exposto, julgo procedente o pedido, a fim de reconhecer aos impetrantes o 

direito de escolher seus vigias legalmente matriculados para os navios quando 

surtos no pôrto do Rio de Janeiro, inclusive para as cargas, mediante ajuste do 

salário. 

 

"Custas ex lege". 

 



No tempo azado (fls. 82 v., 86 v. e 88), a Procuradoria da República recorreu 

da sentença, pedindo sua reforma e alegando, em abono do que objetiva, em 

suma, isto: (lê razões de fls. 88 e 89). 

 

Os impetrantes contra-razoaram (vide fls. 92 e 103), dizendo: (lê). 

 

Mantida, por seu prolator, a decisão, subiram os autos a êste Tribunal e dêles 

foi dada vista ao Dr. subprocurador geral da República, que exarou, ao 

propósito, o parecer seguinte (fls. 97-98): 

 

"Dentro nos princípios constitucionais inspiradores da legislação de proteção ao 

trabalho, segundo os quais cabe ao Estado a missão de assegurar ao empregado, 

econômicamente fraco, uma situação e equilíbrio diante do empregador, mais 

poderoso naquele aspecto, tem inteira adequação e apresenta perfeita 

legitimidade a competência das Delegacias do Trabalho Marítimo de 

organizarem tabelas de salários e instruções reguladoras dos serviços dos vigias 

portuários de navios, competência, de resto, expressamente consignada no 

decreto-lei n° 3.346, de 12 de junho de 1941. 

 

E quanto a êste diploma, a sua legitimidade já foi implicitamente considerada 

pelo egrégio Tribunal Federal de Recursos, no julgamento do recurso de 

mandado de segurança n° 15, de Pernambuco, através dos votos vencedores dos 

eminentes ministros ARMANDO PRADO, relator; ÁBNER DE 

VASCONCELOS, MACEDO LUDOLF, SAMPAIO COSTA, HENRIQUE 

D'ÁVILA e DJALMA DA CUNHA MELO. 

 

À sua vez, o Pretório Excelso, conforme dá notícia o folheto ora apresentado, 

que nos foi fornecido pelo Sindicato dos Vigias Portuários do Rio de Janeiro, 

fixou, no julgamento do mandado de segurança n° 370, de Santa Catarina, e já 

anteriormente no de n° 275, a legalidade do "ato da Delegacia de Trabalho 

Marítimo regulamentando o serviço dos estivadores e carroceiros no cais", tese 

de evidente ligação com a espécie em debate. 

 

A qualquer modo, as malsinadas instruções não oferecem as proporções 

pretendidas pelas impetrantes, que as elevam à situação de preceituações legais 

quando, em verdade, envidam. apenas, com apoio na inegável faculdade de 

disciplinar e tabelar serviços, estabelecer ordem e regularidade nos mesmos, 



como relembrou, acertadamente, o ilustre consultor OSCAR SARAIVA, no 

parecer mencionado a fls. 66. 

 

Por outro lado, as longas e fundamentadas informações de fls. 40-67, assinalam 

e demonstram a impropriedade do aceno aos preceitos do Cód. Comercial 

arrolados na inicial, tanto mais que ao capitão do navio não se subtrai a 

faculdade de escolher livremente o pessoal da equipagem e também a de 

determinar que a vigilância da carga seja exercida por membro da tripulação. 

 

Aquêles textos em nada interferem, portanto, no presente debate, restrito a 

hipóteses muito diferentes. 

 

Juntamos, igualmente, a êste pronunciamento, um apêlo que recebemos do 

Sindicato dos Vigias, modestos e dignos trabalhadores cuja situação atual, em 

virtude da concessão do mandado, é de completa e lamentável penúria. 

 

"Há, portanto, no caso, outros relevantes aspectos e ordem social que não 

devem ficar esquecidos. E não ficarão, estamos certos". 

 

Juntou, ao parecer, êstes documentos: (lê fls. 99-100). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO DJALMA DA CUNHA MELO (relator): Nego provimento 

ao recurso, na forma de meus votos anteriores. A autoridade administrativa 

exorbitou. Deu-lhe o dec.-lei n° 3.346 atribuições fiscais, disciplinadoras, não o 

poder de escolha e imposição dos vigias, dos prepostos. O Tribunal, por várias 

vêzes, já se manifestou em conformidade com o que decidiu nestes autos o juiz 

a quo. Lembro-me dos acórdãos proferidos nos recursos de mandado de 

segurança ns. 15, de Pernambuco, e 73, do Distrito Federal. O primeiro, julgado 

em assentada de 7 de junho de 1948, e o segundo em 18 de outubro do mesmo 

ano. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: Sr. presidente. O nobre patrono das 

recorridas afirmou da tribuna que o caso que se controverte no presente recurso 

é análogo ao apreciado por êste Tribunal no recurso de mandado de segurança 

número 684, de São Paulo, de que fui relator. Diversos colegas, ao 

fundamentarem seus votos, também aludiram a essa identidade. 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO: Há identidade absoluta de tese. 

Quanto à orientação da espécie, é outra. 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: Quer-me parecer, porém, Sr. 

presidente, que há apenas remoto parentesco entre êsse caso e o que o Tribunal 

apreciou no recurso a que me referi. 

 

O dec.-lei n° 3.346, de 12 de junho de 1941, alude expressamente, no art. 6°, 

aos estivadores e aos trabalhos de carga e descarga do pôrto, para estabelecer, 

em seu inciso I, o seguinte: 

 

"Art. 6° Compete ao Conselho da Delegacia do Trabalho Marítimo: 

 

I. Fixar o número de estivadores necessários ao movimento do pôrto, para o 

que poderá promover a revisão". 

 

E, a seguir, no inciso IV, prescreve: 

 

"IV. Fiscalizar os trabalhos de carga e descarga e a movimentação das 

mercadorias nos trapiches e armazéns, fixando o número necessário de 

trabalhadores para o respectivo serviço". 

 

Donde é forçoso inferir que o Conselho da Delegacia do Trabalho Marítimo 

tinha competência para regulamentar o exercício da profissão, não só de 

estivador, mas, também, a de conferente de carga e descarga, porque esta 

atribuição lhe foi explicitamente conferida por lei. 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO: Peço licença para apoiar a afirmativa. 

Digo apenas que, com a superveniência da Constituição de 1946, foi ela tirada 

do comércio jurídico. 

 



O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: Agradeço o esclarecimento de 

Vossa Exª. No que tange, porém, a essa outra classe de trabalhadores 

portuários, criada com a denominação de vigias, de que cogita o presente 

recurso, a legislação que referi silenciou. É certo que o decreto-lei em aprêço, 

em seu art. 1°, diz que: 

 

"Os serviços de inspeção, disciplina e policiamento do trabalho nos portos, na 

navegação e na pesca, incumbirão às Delegacias de Trabalho Marítimo, 

subordinadas ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio". 

 

Mas, nesse passo, a meu ver, quis o legislador referir-se ao policiamento 

normal do cais, que não abrange, como é óbvio, a vigilância interna dos 

próprios navios, que incumbe a seus respectivos capitães. 

 

Esta sempre estêve a cargo dos próprios armadores, e, evidentemente, que não 

se pode impor a êstes a admissão a bordo de elementos que não lhes mereçam 

confiança. 

 

A jurisdição do Conselho da Delegacia Marítima não deve, conseqüentemente, 

estender-se, por exorbitante, no que respeita ao policiamento, à economia 

interna dos próprios navios. 

 

A hipótese, portanto, difere bastante da anterior, razão por que me sinto à 

vontade para acompanhar o voto do Sr. ministro relator. No caso, a ilegalidade 

se me afigura patente. 

 

Nego, também, provimento ao recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade, negou-se 

provimento ao recurso. Votaram, acompanhando o relator, os Srs. ministros 

ALFREDO BERNARDES, CÂNDIDO LÔBO, ARTUR MARINHO, 

MOURÃO RÚSSEL, ELMANO CRUZ, CUNHA VASCONCELOS e 

HENRIQUE D'ÁVILA. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS. 



 

* 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO - REINTEGRAÇÃO - READMISSÃO 

 

- Desde que o govêrno mandou readmitir o funcionário e êste não aceitou, 

vindo a ser reintegrado por decisão judicial, sê-lo-á sem direito a 

vencimentos a partir da data em que recusou a readmissão até o ingresso 

definitivo. 

 

Dr. Luís Lopes de Sousa versus União Federal 

 

Ap. n° 976 (embs.) - Rel.: MINISTRO AFRÂNIO COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 976, do Distrito 

Federal, em que são embargantes Dr. Luís Lopes de Sousa e União Federal e 

embargados os mesmos: 

 

Acordam os juízes do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade de votos, 

não conhecer dos embargos do autor e, contra o voto do Sr. ministro CUNHA 

MELO, desprezar os da União, conforme o relatório e notas taquigráficas. 

 

Custas em proporção. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 20 de julho de 1950. - Ábner de Vasconcelos, 

presidente; Afrânio Antônio da Costa, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA: O 1° embargante, em 1.933, fôra 

nomeado auxiliar da Justiça local, do Distrito Federal. Em 9 de outubro de 

1933 passou a escrevente juramentado da antiga Vara da Provedoria, hoje 3ª de 

Órfãos e Sucessões; foi efetivado no cargo em 28 de maio de 1540. Em julho 

de 1940, tendo se bacharelado em Direito, pediu verbal e particularmente ao 

escrivão licença para visitar a família no Rio Grande do Norte, dando como 



razão haver se bacharelado recentemente em Direito. Nesse mesmo mês 

ausentou-se do cargo e do Rio de Janeiro, permanecendo ausente até 8 de 

novembro, cêrca de quatro meses, quando reassumiu as funções. Na ausência, 

exerceu funções de juiz em Orlândia, Rio Grande do Norte. Cêrca de dois 

meses, em janeiro de 1941, depois de haver reassumido as funções de 

escrevente, foi demitido por abandono de emprêgo. Dirigiu-se então ao Sr. 

presidente da República, alegando que a demissão não resultara de processo 

administrativo regular, mas de sumaríssimo processo informativo, em que êle 

não fôra ouvido e nem sequer se defendera. Organizado o expediente, com o 

parecer favorável do novo corregedor, consultor da República, etc., opinando o 

D.A.S.P. contràriamente, mandou o presidente readmitir e não reintegrar, 

como pretendia o interessado. Não aceitando a readmissão, ajuizou esta ação 

para ser reintegrado. A ação foi julgada procedente em parte pela sentença a fls. 

86 (ARTUR MARINHO), mantida na 1ª Turma (ARMANDO PRADO e 

SAMPAIO COSTA), contra o voto do Sr. ministro CUNHA MELO. Daí os 

embargos do autor e da União. Esta pugna pela improcedência da ação, aquêle 

pela reparação integral, inclusive quanto a prejuízos a partir da data em que não 

aceitou a readmissão, os quais não lhe foram concedidos na sentença. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA (relator): Sr. presidente, há embargos 

do autor e da União. No julgamento da apelação, o eminente ministro 

ARMANDO PRADO assim concluiu o seu voto: "Confirmo a sentença, 

negando provimento às apelações". 

 

O eminente ministro SAMPAIO COSTA: "Nego, pois, provimento ao recurso 

do autor e da Fazenda, para manter a sentença". 

 

O Sr. ministro DJALMA DA CUNHA MELO: "Julgo improcedente a ação". 

 

Nestas condições, Sr. presidente, não conheço dos embargos do autor e não 

conheço, porque dois ministros confirmaram a sentença que concluiu pela 

readmissão e o terceiro julgou improcedente a ação. Logo, nesta parte, o voto 

de S. Exª aderiu aos dois outros e a decisão foi unânime. Portanto, o acórdão 

não é embargável pelo autor, porque a reintegração foi repelida por 

unanimidade de votos. 



 

Quanto aos embargos da União, eu os desprezo. 

 

Há dois tópicos da sentença de primeira instância que esclarecem nitidamente a 

situação (lê fls. 87 v. a 89 e 90 a 90 v.). 

 

Vê-se do processo que o autor era funcionário estável; que foi demitido por 

abandono de emprêgo, sem processo regular. 

 

Partiu o ilustre corregedor de dois princípios, cuja rigidez é incompatível com a 

aplicação da pena: 1°, o transcurso puro e simples do prazo de 30 dias; 2°, falta 

de sua permissão para o afastamento do cargo. 

 

E, com isto, propôs a demissão do autor. Entretanto, revela o processo: 1°, que, 

ao chegarem os fatos ao seu conhecimento, já estava o autor novamente no Rio 

e no cargo; 2°, que o autor se afastara mediante consentimento prévio do 

escrivão do Ofício; 3°, que fôra êsse próprio escrivão, após o regresso do 

funcionário, que de tudo fizera ciente o corregedor; 4°, que não foi instaurado 

um processo administrativo regular, com ampla defesa do autor; 5°, que, em 

conseqüência a uma sindicância quase sumária, foi imposta demissão. 

 

Em tais condições, ilegal foi a demissão por abandono de emprêgo, e assim 

deve o embargado ser readmitido, conforme decidiu o acórdão embargado. 

 

Não cabíveis os embargos do autor, não há discutir a parte referente à 

reintegração. 

 

Da última análise, o que ocorreu, no processo, foi o seguinte: O autor se 

bacharelara em Direito. Pediu licença ao escrivão para ir à sua terra, que era o 

Rio Grande do Norte, a fim de rever a família, que não via por muitos anos, 

naturalmente por efeito de seu bacharelato. Lá foi. Chegando ao Rio Grande do 

Norte, havia sido criado um juízo municipal e o governador do Estado, sabendo 

que chegara ali um bacharel, filho do Estado, pediu-lhe que organizasse o 

mesmo juizado. Prestou-se a isso. Ficou lá quatro meses, organizou o juizado, 

depois pediu demissão e voltou ao cargo, aqui. Nessa ocasião, o escrivão da 

Vara chegou ao corregedor e relatou com a maior simplicidade o fato. O 

corregedor resolveu reviver o caso desde o comêço. Mandou fazer uma 



sindicância sumária e propôs a demissão do escrevente. Em síntese, é o caso 

vertente. Mas o autor era bom funcionário e o govêrno, considerando que o 

autor era bom funcionário e, também, que a severidade fôra extrema por parte 

do corregedor, mandou readmiti-lo. O autor não aceitou a readmissão. Queria 

reintegração. É a razão da ação. A sentença de primeira instância decidiu bem. 

Diz que ninguém é obrigado a permanecer num cargo. O autor poderia ter 

desistido do seu. Agora, desde que houve um decreto de readmissão, êle 

poderia ter direito à diferença entre aqueles períodos, mas não a uma 

reintegração com tôdas as vantagens, desde o começo, porque o govêrno lhe 

ofereceu a oportunidade para voltar ao cargo. 

 

Essa sentença, que li ao Tribunal, com os votos dos eminentes juízes da Turma, 

é que confirmo integralmente, não só a sentença como o acórdão. 

 

Desprezo os embargos. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF (revisor): Sr. presidente, o eminente 

Sr. ministro relator demonstrou, quantum satis, que o autor, no caso, não tinha 

mais direito de interpor embargos infringentes, ora objeto de julgamento, 

porque a decisão da egrégia 1ª Turma, na realidade, fôra unânime, no sentido 

de negar a reintegração que êle pleiteava. Essa unanimidade está patente em 

todos os votos então proferidos, porque dois mantinham a sentença de primeira 

instância que foi pela readmissão pura e simples, e o terceiro, do eminente Sr. 

ministro DJALMA DA CUNHA MELO, negava integralmente o direito à ação, 

quer dizer, não chegara sequer a admitir a possibilidade da readmissão. Assim, 

os três votos, reunidos, formavam a unanimidade no sentido de ter como 

improcedente a pretensão do autor, posta em juízo, quanto à reintegração. 

 

Nessas condições, Sr. presidente, não conheço dos embargos do autor. 

 

Quanto aos embargos da União, também entendo que o assunto foi ferido com 

proficiência, aliás sempre notada sob votos do eminente Sr. ministro relator, e 

nada tenho a acrescentar às considerações por S. Exª aduzidas. 

 

Assim, desprezo êsses embargos, para manter o acórdão da 1ª Turma. 



 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO DJALMA DA CUNHA MELO: Reformei a sentença, para 

declarar improcedente a ação, tendo em vista o seguinte: 

 

O autor, Dr. Luís Lopes de Sousa, escrevente de cartório nesta capital, 

mediante simples entendimento com o respectivo notário, distanciou-se da 

escrivania, em que estava lotado, indo exercer, no Rio Grande do Norte, 

durante êsse tempo, o cargo de juiz do têrmo de Alexandria (de atribuições 

mais compatíveis com sua excelente conduta, serenidade, bravura moral, 

acuidade de espírito e ilustração, qualidades que nêle pude apreciar de perto, 

num convívio de vários anos, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil, de que fazíamos parte, êle representando o Rio Grande do Norte e eu 

Pernambuco). 

 

Entretanto, só se poderia regularmente afastar do cargo de escrevente se 

licenciado pelo corregedor, autoridade única com poderes para licenciar, nos 

têrmos do dec.-lei n° 2.035, de 27 de fevereiro de 1940, art. 262. 

 

E, para exercer cargo estadual, só com permissão do presidente da República, 

conforme estava expresso, estava frisado, no dec.-lei n° 1.713, de 28 de outubro 

de 1939, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, art. 214. 

 

Esse Estatuto, vale não perder de vista, era a lei subsidiária aplicável, face ao 

que dispunha o referido dec.-lei n° 2.035, artigo 331. 

 

Ouvido, ao propósito, pela Corregedoria, o escrevente em questão tudo 

confirmou (vide fls. 24). 

 

Diante disso, o corregedor EDGAR COSTA propôs ao presidente da República 

a demissão do servidor de que se trata, sendo atendido (vide fls. 25). 

 

Eis o despacho que êsse magistrado exarou no processo respectivo, 

encaminhando êsse expediente: 

 



"Em comunicação de fls. 17 do escrivão do 2° Ofício da 3ª Vara de Órfãos e 

Sucessões, e da resposta de fls. 20 do escrevente juramentado do mesmo 

Ofício, Luís Lopes de Sousa, se mostra: Primeiro, que o referido escrevente, 

não devidamente licenciado por esta Corregedoria, se afastou das suas funções 

pelo prazo de cêrca de quatro meses, isto é, de julho a novembro do corrente 

ano. Segundo, que durante êsse período exerceu, em comissão, - o que informa, 

- as funções de juiz municipal de Alexandria, no Estado do Rio Grande do 

Norte; isto pôsto, e atendendo: Primeiro, que ao corregedor, e não aos 

serventuários, compete licenciar os escreventes (dec.-lei n° 2.035, art. 262). 

Segundo, que aos mesmo escreventes - "São extensivos, no que lhe forem 

aplicáveis, os preceitos do dec.-lei n° 1.713, de 28 de outubro de 1939, relativos 

aos compromisso, posse, exercício, matrícula, faltas, descontos e penalidades" 

(dec.-lei cit., art. 231). Terceiro, que, ainda nos têrmos dêsse decreto-lei. 

Estatuto dos Funcionários Públicos: a) "o funcionário que interromper o 

exercício por 30 dias consecutivos será demitido por abandono do cargo" (art. 

39); b) "nenhum funcionário, embora aposentado ou em disponibilidade, 

poderá exercer, em comissão, cargo ou função estadual ou municipal sem 

prévia e expressa autorização do presidente da "República" (art. 214): resulta 

que, por ambos os motivos, isto é, por abandono do cargo e por ter exercido 

indevidamente funções estaduais, o escrevente Luís Lopes de Sousa incidiu na 

pena de demissão. 

 

"Em conseqüência, determine se oficie ao Sr. ministro da Justiça propondo a 

demissão do referido escrevente. Ao escrivão do 2° Ofício da 3ª Vara de Órfãos 

e Sucessões, Daniel Carneiro, imponho a pena de advertência, por ter permitido 

o afastamento do escrevente, em questão, sem comunicação oportuna a esta 

Corregedoria, agindo contra expressa determinação legal, que não podia 

ignorar como serventuário de justiça. 

 

Registre-se e cumpra-se, dando-se ciência ao serventuário advertido. Voltem, a 

seguir, êstes autos à conclusão. 

 

"Rio, 27 de dezembro de 1940". 

 

A demissão resultou de processo administrativo em que não se omitiu o que 

quer que fôsse com reflexo sôbre a apuração da verdade e sôbre a amplitude de 



defesa e teve a presidi-lo um alto magistrado hoje ministro do Supremo, o Sr. 

EDGAR COSTA. 

 

Em resposta à correspondência recebida do corregedor, o escrevente 

questionante confirmou, - qual já acentuei, que se havia afastado por quatro 

meses do cargo, com a concordância do escrivão, mas sem licença da 

autoridade competente, para exercer outro emprêgo, estadual, no Rio Grande 

do Norte. 

 

Diante dêsses elementos de prova e do que prescreve o dec.-lei n° 2.035, 

artigos 262 e 331, e o dec.-lei n° 1.713, arts. 39, 214 e 238, inciso I e § 2°, só 

posso concluir pela legitimidade do ato impugnado, cujo rigor a própria 

administração suavizou, readmitindo. 

 

O processo administrativo não está sujeito a um cerimonial inflexível. 

Pequenas falhas, ao demais estando evidente que não acarretaram prejuízo, pois 

que o fato que deu lugar à medida disciplinar foi de todo confirmado pelo 

funcionário, claro não apresentam consistência, vulto, para produzir 

insubsistência do processo, para invalidar o ato. De resto, no processo civil e no 

criminal, a preterição de formes solenes, mesmo das asseguradoras da 

amplitude de defesa, só importa a nulificação do processo quando verificado 

que houve prejuízo. 

 

Quando importante e nociva a omissão – o que não ocorre neste caso, o juiz 

anula o processo a partir da irregularidade, ressalvando administração 

prosseguir, sanado o vício. 

 

Por todas êsses motivos, de nenhum modo abalados e que sinto fincados na 

melhor doutrina e no texto expresso de lei, não conheço dos embargos do autor 

e recebo os da União. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade, não se 

conheceu dos embargos do autor, e, por maioria, foram desprezados os da 

União, contra o voto do Sr. ministro DJALMA DA CUNHA MELO, que os 

recebia. Impedido o Sr. ministro HENRIQUE D'ÁVILA. 



 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro ÁBNER DE VASCONCELOS. 

 

* 

 

MORATÓRIA A PECUARISTA – DÍVIDAS ANTERIORES A 24 DE 

DEZEMBRO DE 1946 

 

- Não estão ao abrigo dos favores da moratória aos pecuaristas as 

obrigações contraídas por criadores e recriadores de gado bovino em data 

posterior a 24 de dezembro de 1946. 

 

Cooperativa Agrícola de Campina Grande versus Dr. juiz de direito de 

Campina Grande e outros 

 

Ag. de pet. n° 952 - Relator: MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de petição n° 952, da 

Paraíba, em que é agravante a Cooperativa Agrícola de Campina Grande e 

agravados o Dr. juiz de direito da comarca de igual nome e outros: 

 

Acordam os ministros do Tribunal Federal de Recursos, em 2ª Turma 

julgadora, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, de 

conformidade com as notas taquigráficas juntas. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 11 de agôsto de 1950. - Henrique d'Ávila, 

presidente e relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: Severiano Maia Muniz, agricultor e 

criador de gado bovino, domiciliado no distrito de Tataguaçu, município de 

Campina Grande, requereu, a 30 de abril de 1948, o reajuste de suas dívidas, 

nos têrmos da lei n° 209, de 2 de janeiro do mesmo ano. Foram convocados 

seus respectivos credores, seguindo o processado seus trâmites legais. O pedido 



foi impugnado pelo Banco do Brasil S.A. (fls. 19). E a moratória veio a ser 

concedida, afinal, pela decisão de fls. 57 a 59 v., da qual não recorreram as 

partes litigantes, encerrando-se, destarte, o processo. A fls. 83, valendo-se da 

franquia conferida no art. 1° da lei n° 1.002, de 1949, requereu o devedor, 

contudo, a redução de 50% de seus débitos. Foram novamente intimados os 

credores. E a Cooperativa de Crédito Agrícola de Campina Grande, a fls. 89, 

requereu a sua admissão à concordata como credora da quantia de Cr$ 

63.103,30, em notas promissórias. O Banco do Brasil S.A., por seu patrono, 

impugnou essa pretensão, alinhando como principal fundamento o fato de 

serem as dívidas trazidas à colação posteriores a 19 de dezembro de 1946. E o 

MM. julgador a quo, pela decisão de fls. 95 a 97 v., repeliu a pretendida 

habilitação de crédito, nos seguintes têrmos: 

 

"Vistos, etc.: 

 

"O devedor pecuarista Severiano Maia Muniz, brasileiro, solteiro, agricultor e 

criador, residente e domiciliado no lugar Piabas, do distrito de Tataguaçu, desta 

comarca, legalmente representado por seu procurador e advogado, alega (autos, 

fls. 83), que, tendo requerido neste Juízo os benefícios das leis ns. 209 e 457, de 

2 de janeiro e 29 de outubro de 1948, respectivamente, lhe foram concedidos 

mediante a especialização e inscrição de hipoteca legal de sua propriedade 

Piabas, o que já foi feito, conforme comprova o documento de fls. 84 a 87, vem 

agora, com fundamento na lei n° 1.002, de 24 de dezembro de 1949, expor e 

requerer o seguinte: que, em face do art. 1° da citada lei n° 1.002, tem direito a 

uma redução de 50% no total de seus débitos; que os seus credores, conforme 

declarou em seu pedido inicial, são: o Banco do Brasil, pela importância de Cr$ 

45.000,00 e os juros; o Banco Industrial de Campina Grande S.A., desta praça, 

pela importância de Cr$ 12.000,00 e juros, e a Cooperativa de Crédito Agrícola 

desta cidade, pela importância de Cr$ 54.200,00, apesar de que sòmente os dois 

primeiros credores habilitaram seus créditos no seu pedido de reajustamento; 

que, além dessa redução de 50%, tem direito de pagar o débito reduzido em 8 

prestações, sendo as duas primeiras de 5% cada e as seis restantes de 15%; que, 

nestas condições, requer que, ouvidos os três credores acima, o Banco do 

Brasil, o Banco Industrial e a Cooperativa de Crédito Agrícola, nas pessoas de 

seus representantes legais, bem assim a União Federal. representada pelo órgão 

do Ministério Público, para falarem sôbre o pedido do requerente, no prazo de 

10 dias, depois do que deve ser concedido ao requerente o gôzo dos favores 



concedidos pela lei n° 1.002, acima especificados, ordenada a necessária 

averbação à margem do registro de sua inscrição hipotecária, para os efeitos de 

direito. 

 

O requerimento veio instruído com o documento de fls. 84 a 87 e, junto a êstes 

autos, com o dito documento, foram intimados os interessados, nos têrmos do 

pedido. 

 

"Feitas as intimações, a Cooperativa de Crédito Agrícola de Campina Grande 

dirigiu a êste Juízo o requerimento de fls. 89, acompanhado das cópias 

fotostáticas de fls. 90, 91 e 92, no qual alega que, sendo credora do pecuarista 

Severiano Maia Muniz da quantia de Cr$ 63.103,30, inclusiva juros até 24 de 

fevereiro dêste ano, referente às notas promissórias de seu aceite reproduzidas 

nas ditas cópias fotostáticas, vinha apresentar a sua declaração de crédito, em 

virtude de não o ter feito no prazo estabelecido pela lei n° 209, de 2 de janeiro 

de 1948, requerendo que, após julgada procedente a habilitação, no valor acima 

mencionado, seja a peticionária incluída entre os seus credores, para os efeitos 

daquela lei, esclarecendo que não tem nenhum bem do devedor em seu poder, 

exceto Cr$ 11.815,30 de capital realizado das cotas-partes subscritas, não 

existindo também hipoteca em seu favor. 

 

"Protestou por todo o gênero de provas admitidas pela lei. 

 

"A União Federal e o Banco do Brasil S.A., por seus representantes legais, 

impugnaram o pedido de fls. 89, mostrando, além do mais, que, tanto a lei 

número 209 como a lei n° 1.002 só beneficiam as dívidas anteriores a 19 de 

dezembro de 1946, e, conforme está mui positivamente comprovado pelas três 

cópias fotostáticas de fls. 90 e 92, as promissórias a que elas se referem foram 

emitidas em dezembro de 1947. Pedem que, pelo exposto e demais razões 

aduzidas na petição de fls. 94, seja excluída a declaração de fls. 89, que já não 

pode ter aderência aos créditos declarados tempestivamente e que se encontram 

estratificados no cálculo de fls. 60, já homologado. 

 

"Findo o prazo da lei, vieram os autos conclusos. 

 

"O pedido de habilitação de crédito, feito no requerimento de fls. 89 pela 

Cooperativa de Crédito Agrícola de Campina Grande, não pode ser atendido. É 



manifestamente inconciliável com a lei n° 1.002 de 24 de dezembro de 1949, 

como o era igualmente, com a lei n° 209, de 2 de janeiro de 1948. Foi, 

certamente, reconhecendo essa impossibilidade legal de ser admitida como 

credora do pecuarista Severiano Maia Muniz, no processo de seu reajustamento 

de que trata a petição de fls. 2, que a Cooperativa de Crédito Agrícola de 

Campina Grande, regularmente notificada, não promoveu a sua habilitação no 

referido processo (autos, fls. 7). 

 

"Reconheceu a aludida Cooperativa que, sendo as dívidas representadas pelas 

promissórias, reproduzidas nas cópias fotostáticas de fls. 90, 91 e 92, 

posteriores a 19 de dezembro de 1946, não podiam, como não podem, 

participar dos benefícios concedidos pela referida lei n° 209, de 2 de janeiro de 

1948, e, por isso, certamente, não promoveu a sua habilitação. 

 

"Entendeu, porém, de habilitar-se, agora, ao impetrar o devedor os benefícios 

facultados pela lei n° 1.002, de 24 de dezembro de 1949. 

 

"Ora, as mesmas razões que impediam a admissão da Cooperativa de Crédito 

Agrícola de Campina Grande como credora habilitada no processo do pedido 

de fls. 2, ao tempo da lei n° 209, subsistem para impedir a sua admissão como 

credora do pecuarista Severiano Maia Muniz no processo do pedido de fls. 83. 

É que as dívidas constantes das notas promissórias reproduzidas nas cópias 

fotostáticas de fls. 90, 91 e 92, emitidas pelo referido devedor em 15 de 

dezembro de 1947, 15 de dezembro de 1947 e 15 de dezembro de 1947, 

respectivamente, são muito posteriores a 19 de dezembro de 1946. 

 

"Nos processos desta natureza só se podem habilitar os credores cujos créditos 

forem anteriores a 19 de dezembro de 1946. 

 

"Ora, o crédito da Cooperativa de Crédito Agrícola de Campina Grande, a que 

se refere o requerimento de fls. 89, é muito posterior a 19 de dezembro de 

1946. Conseqüentemente, não pode ser a requerente admitida como credora 

habilitada do referido pecuarista neste processo. 

 

"Pelo exposto, indefiro o pedido de habilitação, feito no requerimento de fls. 89 

pela Cooperativa Agrícola de Campina Grande, e, assim, deixo de admiti-la 

como credora habilitada neste processo". 



 

Dessa decisão agravou, tempestivamente, a Cooperativa, aduzindo em prol da 

reforma do julgado as considerações de fls. 102 e 103 (lê). 

 

O recurso foi contraminutado pelo Dr. promotor público, por parte da União 

Federal (fls. 108). A decisão agravada foi mantida a fls. 113, por seu digno 

prolator. E nesta superior instância o eminente Sr. subprocurador geral da 

República pronuncia-se pelo não provimento do apêlo. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA (relator): Ficou apurado dos autos 

que as promissórias por meio das quais pretendia a agravante habilitar-se na 

concordata são de emissão posterior a 19 de dezembro de 1946. 

 

Certamente por êsse motivo e cônscia de que seu crédito não era reajustável, foi 

que a agravante, apesar de notificada, não ingressou, com ele, no processo de 

moratória anterior, disciplinado pela lei n° 209. Nego provimento ao recurso. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: negou-se provimento ao recurso, 

por unanimidade de votos. Funcionaram como vogais os Srs. ministros 

ALFREDO BERNARDES e CÂNDIDO LÔBO. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr. ministro HENRIQUE D'ÁVILA. 

 

* 

 

LEI DO SÊLO - OMISSÃO DE SELAGEM EM AVISOS DE CRÉDITO – 

LEI CAMBIAL 

 

- Os avisos de crédito, em conta-corrente, a entidades comerciais 

estabelecidas no exterior, estão sujeitos à selagem. Os créditos feitos em 

conta-corrente, para quitação, estão sujeitos ao sêlo respectivo. 



 

- A infração à lei do sêlo é crime distinto da infração à lei cambial. 

 

Aliança Comercial de Anilinas Ltda. versus União Federal 

 

Ap. n° 1.988 - Relator: MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 1.988, do Distrito 

Federal, em que são apelantes Aliança Comercial de Anilinas Ltda., a União 

Federal e o juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, ex officio, e apelados 

os mesmos: 

 

Acordam os ministros do Tribunal Federal de Recursos, em 2ª Turma 

julgadora, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos 

interpostos, de conformidade com as notas taquigráficas juntas. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 7 de junho de 1950. – Macedo Ludolf, 

presidente; Henrique d'Ávila, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: A hipótese debatida oestes autos 

foi exposta e dirimida pelo MM. julgador a quo da seguinte maneira: 

 

"A Aliança Comercial de Anilinas Limitada, sob o regime de liquidação, ex vi 

do dec. n° 13.560, propôs a presente ação ordinária contra a União Federal, a 

fim de anular o auto de infração n° 57.826, assim como o despacho do diretor 

da Recebedoria do Distrito Federal, ao decidir pela sua procedência, 

restituindo-se-lhe a importância de Cr$ 94.857,00, inclusive juros de mora e 

custas. 

 

"Alegou a autora que era insubsistente o auto de infração, em face da prescrição 

do débito, pois os atos foram praticados fora dos cinco anos anteriores à data do 

auto lavrado pela fiscalização, em 26 de julho de 1943. Invocou em seu favor 

os têrmos do art. 61 do dec.-lei n° 4.655, de 5 de setembro de 1942. E quanto à 



causa da infração, inexistia em face da punição já sofrida, pela prática do 

mesmo ato, e que dava notícia o auto de infração n° 57.859 (objeto de ação 

ordinária movida pela autora contra a União, e julgada, a seguir, nesta mesma 

audiência). Citou em abono de sua tese o acórdão do 1° Conselho de 

Contribuintes, de 29 de junho de 1942, que reconheceu a inadmissibilidade da 

coexistência de duas infrações relativas à lei do sêlo e à de cambial. Juntou 

documentos de fls. 1 a 15. 

 

"Citada a União, o Dr. 1° procurador da República contestou o pedido, 

salientando que a autora havia se conformado com a decisão da Recebedoria, 

pois não recorrera da mesma para a instância administrativa superior. Quanto à 

invocação do art. 61 do decreto-lei aludido, é inaplicável à espécie. E mesmo 

fôsse admitido, ainda assim o único período de exclusão para efeito do cálculo 

do sêlo devido nas avisos de crédito seria o que mediou entre 30 de abril de 

1937 a 26 de junho de 1938, ou sejam, cinco anos anteriores ao auto da 

infração. Ademais, não se verificou dualidade de incidência fiscal, pois os dois 

autos de infração tinham fontes diversas, um relativo à transferência de 

cambiais, art. 2° do dec. n° 19.869, e o outro circunscrito a lançamentos 

realizados, sem o pagamento do sêlo devido, de acôrdo com o dec.-lei n° 1.137. 

 

"Proferido o despacho saneador, fls. 28-28 v., foi realizado o exame na 

contabilidade da autora, sendo apresentado o laudo de fls. 46 a 55, 

acompanhado de anexos, de fls. 56 a 68. O assistente técnico da autora apreciou 

as respostas aos quesitos 1° e 2° da autora, para discordar da opinião do Dr. 

perito do juízo, fls. 7 v. 

 

"Consultados os autos, de fls. 82 a 84, por certidão, o têrmo de exame e 

verificação nos livros da autora, realizado pelos funcionários da Recebedoria, e 

a decisão proferida, no auto de infração mencionado, fls. 83, in fine, a 84. 

Foram juntos anexos por fotocópia, autenticados pela repartição de origem, fls. 

85 a 90. 

 

"Realizada a audiência de instrução e julgamento, falaram as partes, como 

consta do respectivo têrmo de fls. 102. 

 

"Isto pôsto: 

 



"Já por ocasião do despacho saneador, o titular desta Vara, bem apreciando a 

íntima conexidade das duas causas, determinara o julgamento em conjunto, 

pois o ato originário tinha estreita ligação, sendo idênticas as pessoas. A 

conseqüência prática dessa solução era manifesta. 

 

"Verifico que a autora, em sua inicial, não nega a omissão na selagem dos 

avisos de crédito, a que estava obrigada nas fichas de caixa, segundo o disposto 

nos arts. 32, 33 e 34 da tabela A do decreto-lei n° 1.137, de 1936, regulamento 

da lei n° 202. Portanto, a fonte de que emanou a infração é outra. Podia ocorrer 

a licitude da operação de câmbio, e, concomitantemente, omissão na selagem 

dos avisos de crédito, atos êsses independentes e que não constituem elementos 

idênticos de infração. 

 

"Houve duas operações, assim como duas infrações. A primeira diz respeito às 

disponibilidades que a autora possuía no exterior, em virtude de vendas 

realizadas, inclusive por fôrça de bonificações ou comissões, que as firmas do 

exterior praticavam diretamente nas zonas que pertenciam à circunscrição da 

autora, pois não efetuava vendas a terceiros, por conta e ordem das referidas 

firmas, incidindo no n° 33 referido. E a outra é a falta de selagem nas fichas de 

caixa, como aludi acima, ou sejam, os avisos de crédito, que o dec. n° 19.867, 

de 15 de abril de 1931, e não 19.869, sujeitou ao sêlo proporcional, quando 

houvesse transferência de dinheiro, mediante cheques, ordens, cartas, ou 

telegramas, do Brasil para o exterior, ou de fora para o país. 

 

"Ora, conforme se vê do laudo pericial, não há recibos dessas quantias, que são 

contabilizadas nos livros da autora, sob lançamentos referentes a comissões, 

bonificações, rebates de preços, concedidos por firmas do exterior à autora. 

 

"A resposta ao quesito 4° da ré, fls. 54, não deixa dúvida quanto à existência 

dos créditos lançados: 

 

"Conforme se verifica do anexo número 1, a autora levou a débito das contas de 

firmas do exterior várias quantias do exclusivo interêsse das mesmas. 

 

"A circular n° 5, de 14 de maio de 1931, do Ministério da Fazenda, decorrência 

do dec. n° 19.867, detalhava como havia de proceder o contribuinte. 

 



"Isto pôsto: julgo procedente em parte a ação, para excluir a autora do delito 

fiscal, no período que mediou de 30 de abril de 1937 a 26 de junho de 1938, ex 

vi do art. 61 do dec.-lei n° 4.655, quantum êsse a ser apurado na execução e 

improcedente o restante do pedido. 

 

"Custas em proporção. 

 

"Recorro ex officio para o egrégio Tribunal Federal de Recursos" (fls. 103 a 

105). 

 

Com essa decisão não se conformam as partes litigantes, que, tempestivamente, 

dela recorreram para êste Tribunal. Também recorreu de ofício o seu ilustrado 

prolator. A autora, em suas sucintas razões de fls. 120, insiste na alegação de 

que veio a ser punida pelo mesmo fato com penalidades diversas, o que importa 

bis in idem; e acrescenta que os argumentos alinhados na inicial restam de pé e 

irrefutados. A União Federal, por seu turno, insurge-se contra o 

reconhecimento no caso da prescrição relativa aos cinco últimos anos 

anteriores, à lavratura do auto de infração, por considerar inaplicável à hipótese 

a disposição contida no art. 61 do dec.-lei n° 4.655, de 5 de setembro de 1942. 

E nesta superior instância a douta Subprocuradoria Geral da República assim se 

pronuncia: 

 

"I. A dupla incidência preconizada pela autora, - uma decorrente da lei do sêlo, 

e outra da lei cambial, - não tem qualquer fundamento. 

 

"Os fatos são, em verdade, totalmente distintos, eis que se referem às 

transferências efetuadas com omissão do artigo 2° do dec. n° 19.869, de 18 de 

abril de 1931, e o segundo aos arts. 32, 34 e 42 (tabela A) do regulamento 

constante do dec.-lei n° 1.137, de 7 de outubro de 1936. 

 

"II. Quanto à prescrição admitida na MM. sentença, pedimos a atenção do 

egrégio Tribunal para as considerações de fls. 125" (fls. 135). 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 



O SR: MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA (relator): Sr. presidente, a autora-

apelante incorreu, como muito bem demonstrou a sentença recorrida, em duas 

infrações. inteiramente distintas: promoveu a entrada clandestina de numerários 

no país e efetuou diversos lançamentos de crédito em sua escrita, 

independentemente do pagamento do sêlo devido. Ambos estão cumpridamente 

demonstrados nos autos, e nem sequer sofreram contestação. Dada a 

diversidade e autonomia das infrações praticadas, não havia mesmo como 

cogitar de bis in idem. Obrou, igualmente, com acêrto o MM. julgador a quo ao 

excluir da condenação o débito fiscal relativo ao período que mediou entre 30 

de abril de 1937 a 26 de junho de 1938 (data da lavratura do auto de infração), 

por inequivocamente prescrito, face ao disposto no art. 61 do dec.-lei n° 4.655. 

 

Mantenho, portanto, a decisão apelada, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, para o que nego provimento aos recursos contra ela interpostos. 

 

É o meu voto. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES (revisor): Sr. presidente, a 

hipótese foi muito bem exposta pelo Sr. ministro relator; o de que se trata é de 

sonegação de impôsto de sêlo adesivo, que deveria ser apôsto nas contas que a 

firma-autora mantinha com firmas estrangeiras, contas essas em que se 

levavam a crédito e débito várias importâncias, dando-se, de umas, quitação, 

sem, no entanto, selá-las, como era de direito. 

 

A autora possuía conta-corrente com firmas estrangeiras. Em certo momento, 

creditava a estas e cancelava seus débitos para com elas. Essa liquidação de 

contas estava sujeita ao sêlo de quitação, que não foi apôsto nos livros. Justa, 

portanto, foi a multa imposta à autora. 

 

A falta de sêlo nas referidas quitações está positivada pelo exame de livros (fls. 

54). 

 

Foram levadas a débito das contas de firmas do exterior quantias de seu 

exclusivo interêsse? 

 



Resposta: Conforme se verifica do anexo n° 1, a autora levou a débito das 

contas de firmas do exterior várias quantias do exclusivo interêsse das mesmas. 

 

Defendendo-se na causa, alegou a autora o que já foi referido pelo Sr. ministro 

relator: que não podia ser executada para pagamento do selo adesivo, porque 

estava respondendo a outro processo pela mesma infração. Apurou-se, porém, 

no correr desta ação, que aquêle outro processo dizia respeito à infração 

cambial, enquanto que aqui se cuida de infração à lei do sêlo. Infrações 

diversas e leis diversas, aplicáveis. Daí não ter sido acolhida a defesa, muito 

justamente. Feitas essas rápidas considerações, concluo meu voto de inteiro 

acôrdo com o do Sr. ministro relator. A autora não tem direito à pretendida 

restituição, porque era, realmente, devedora do que foi obrigada pagar. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: sem discordância de votos, 

negou-se provimento aos recursos, para se confirmar a decisão. 

 

Funcionou como vogal o Sr. ministro MACEDO LUDOLF, presidente da 

Turma. 

 

* 

 

TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR ESTRADAS DE FERRO – 

AVARIAS - AUTARQUIAS - RECURSO EX OFFICIO 

 

- É sempre presumida a responsabilidade civil das estradas de ferro, em 

caso de perda total ou parcial, furto ou avaria de mercadorias a 

transportar. 

 

- O auto de verificação de avaria vale como protesto. 

 

- As autarquias não têm direito ao recurso de ofício, que é dado apenas em 

favor da União. 

 

Estrada de Ferro Central do Brasil versus Cia. Independência de Seguros Gerais 

 



Ap. n° 550 - Relator: MINISTRO ALFREDO BERNARDES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 550, em que são 

apelantes Juízo dos Feitos da Fazenda Pública e Estrala de Ferro Central do 

Brasil e apelada a Companhia Independência de Seguros Gerais: 

 

Acordam os juízes componentes da 2ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, 

por unanimidade de votos, em conhecer da apelação voluntária da Estrada de 

ferro Central do Brasil e negar-lhe provimento, para confirmar a sentença 

apelada. Quanto à apelação ex officio, decidem os juízes, por maioria, contra o 

voto do relator, dela não tomar conhecimento, tudo de acôrdo com as notas 

taquigráficas retro, que integram êste acórdão. 

 

Tribunal Federal de Recursos, 10 de maio de 1950. - Henrique d'Ávila, 

presidente; Alfredo Bernardes, relator. 

 

RELATÓRIO 

 

O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES: A Companhia Independência de 

Seguros Gerais interpôs a presente ação contra-a ré, Estrada de Ferro Central 

do Brasil, por haver dela o pagamento de Cr$ 144.405.00, como indenização da 

perda total de 1.000 barris de banha, com 20.000 quilos despachados pelo 

conhecimento de fls. 6, os quais chegaram a Belo Horizonte, lugar do destino, 

avariados e vazando. Pediu ainda a autora a condenação da ré nos juros de 

mora, custas e honorários de advogado, na base de 20%, tudo de acôrdo com o 

disposto no dec. n° 2.681, de 7 de dezembro de 1912, combinado pelos arts. 

159 e 1.056 do Cód. Civil. 

 

Contestando a causa, a ré alegou que a inércia da autora tornou perempto o seu 

direito, pelo que deve decair de ação, visto que, uma vez chegada a mercadoria 

a Belo Horizonte, ela, autora, se descuidou de fazer o protesto a que se refere o 

§ 1° do art. 756 do Cód. de Proc. Civil. 

 

Aduziu ainda a ré que não houve dolo de sua parte em levar avante a 

concorrência pública para venda dos 1.000 barris de banha, que alcançaram o 



preço de Cr$ 125.000,00, e, em seguida, afirmou que a Emprêsa de Transportes 

Relâmpago, em cujos direitos a autora está sub-rogada, concorreu 

deliberadamente para a avaria da carga, não lhe dando acondicionamento 

conveniente, militando, assim, a seu favor a excludente de responsabilidade 

prevista no art. 165, letra d, do Regulamento Geral de Transportes, além da 

hipótese, também excludente da mesma responsabilidade, inserida nas letras a, 

b, d e j do citado art. 165. 

 

A ação foi julgada procedente pelos seguintes fundamentos: 

 

"Consoante o expendido, a causa não oferece aspectos que dificultem a sua 

perfeita compreensão e oferece mesmo clara revelação da sua culpabilidade, 

bem instruída e discutida como foi. A ré alega que a mercadoria chegou 

transportada ao destino e que a autora não cuidou de protestar no tempo útil 

(art. 756, § 1°, do Cód. de Processo) e fazer o protesto, que só foi feito um mês 

depois, o que exclui o direito de pedir. Alega ainda a ré que militam a seu favor 

as hipóteses excludentes da responsabilidade prevista nas letras a, b, d e j do 

art. 165 do Regulamento Geral de Transportes. ressaltando que a seguradora 

deliberadamente concorreu para o evento, deixando de fazer o 

acondicionamento devido na carga, o que configura bem a hipótese da letra d 

daquele art. 165. Bem sopesadas tais alegações, em face do direito aplicável e 

da instrução do processo, verifica-se a inanidade da sua procedência. É que não 

ocorre de nenhum modo a hipótese da letra a, pois o calor do vagão e a má 

arrumação da carga dentro do mesmo é que foram causa imediata do estrago da 

mercadoria, conforme se vê do documento de fls. 7; não ocorre também a 

hipótese da letra b, porque, na ausência de prova neste sentido, é de se presumir 

que as causas das avarias foram sòmente aquelas, de má arrumação e calor do 

vagão; nem ocorre a letra j do art. 165 citado, porque não chegou a haver a 

entrega dos gêneros, cujo recebimento foi recusado. Conclui-se de tudo isso 

que improcede a preliminar de carecimento da ação, porque, conforme 

ressaltou o digno patrono da autora, só se aceitaria discussão sôbre êsse assunto 

se houvesse a segurada recebido os gêneros; é que a segurada não os recebeu, e 

a lei, previdentemente, fala em recebimento (artigo 756, § 1°, do Cód. de 

Processo). Efetivamente sòmente depois que se deu, é que passaria a haver 

afluência do prazo de três dias da perempção alegada. Improcedente assim dita 

preliminar, o mérito da causa é favorável à autora, pois é presumida a 

responsabilidade civil das estradas de ferro em caso de perda total ou parcial, 



furto ou avaria das mercadorias a transportar (art. 1° do decreto n° 2.681, de 7 

de dezembro de 1912), responsabilidade essa que só se exclui quando a Estrada 

provar a ocorrência de qualquer fato que a exima dela quais sejam os referidos 

naquela lei n° 2.681. Ora, a ré sòmente alegou uma porção dêsses fatos, que 

não encontram nenhuma confirmação na prova dos autos, a qual prova favorece 

à autora, especificamente o documento de fls. 7, que esclarece as causas do 

evento danoso e que faz certo também que a segurada se recusou a receber a 

expedição. Conseqüentemente, tendo a autora, pelo documento de fls. 11, pago 

à seguradora os prejuízos, de pleno direito se sub-rogou nos direitos da mesma 

segurada e daí se conclui a inteira procedência da ação. Os honorários de 

advogado são devidos na base de 20% pedida, porque o caso se enquadra no 

art. 64 do Cód. de Processo, eis que a questão se move em tôrno da culpa 

presumida da ré. 

 

"De todo o exposto, condenava a ré, Estrada de Ferro Central do Brasil, ao 

pagamento do pedido de Cr$ 144.405,00, juros de mora, custas, e naqueles 

honorários na base citada. 

 

"Apelo ex officio para o egrégio Tribunal Federal, na forma da lei". 

 

Dessa sentença apelou a ré, Estrada de Ferro Central do Brasil, a fls. 71, 

reproduzindo nas razões os mesmos argumentos já apreciados e repelidos pela 

decisão recorrida, e, a fls. 78, a autora, contra-arrazoando o recurso, repetiu 

tudo quanto havia dito no processo, o que fôra aceito pela sentença apelada. 

 

Nesta superior instância o Dr. subprocurador geral da República emitiu o 

seguinte parecer: 

 

"As razões de fls. 72-74, da Estrada de Ferro Central do Brasil, assinalam a 

necessidade da reforma da meritíssima sentença apelada, o que, igualmente, 

esperamos". 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 



O SR. MINISTRO ALFREDO BERNARDES (relator): A ré-apelante, Estrada 

de Ferro Central do Brasil, não contesta que a Emprêsa de Transportes 

Relâmpago (em cujos direitos está a autora sub-rogada), tendo embarcado em 

um dos seus vagões, em São Paulo, com destino a Belo Horizonte, os 1.000 

barris de banha que figuram no documento de fls. 6. Também não põe em 

dúvida que êsses barris chegaram ao lugar do destino avariados e com 

vazamento parcial do seu conteúdo. Tôda a defesa da ré assenta, 

essencialmente, na perempção do direito da autora à indenização reclamada, 

por não haver protestado tempestivamente contra a referida avaria, nos têrmos 

do § 1° do art. 756 do Cód. de Proc. Civil, e, secundàriamente, na existência de 

circunstâncias excludentes de sua responsabilidade, prevista nas letras a, b, d e 

j do art. 165 do Regulamento Geral de Transportes. 

 

É evidente que a alegada perempção ocorreu. 

 

O art. 756 do Cód. de Proc. Civil prescreve que o recebimento da bagagem ou 

mercadoria, sem protesto do destinatário, constitui presunção de que foram 

entregues em bom estado, em conformidade com o documento de transporte, e 

o § 1° do mencionado artigo estatui que, em caso de avaria, o destinatário 

deverá protestar junto ao transportador dentro em três dias do recebimento da 

bagagem, e em cinco da data do recebimento da mercadoria. 

 

É, portanto, do recebimento da bagagem ou da mercadoria que começa a correr 

o prazo para a reclamação, mas do recebimento real, efetivo, com a posse 

material pelo destinatário. 

 

Ora, vê-se dos autos que a mercadoria em questão nunca foi entregue ao 

destinatário pela transportadora. Aquêle, ao pretender retirar a mercadoria dos 

armazéns desta, encontrou-a avariada e. por isso, requereu, imediatamente, a 

verificação da avaria, de que se lavrou o auto de fls. 7. Ato contínuo, 

abandonou a mercadoria avariada em poder da transportadora, que a vendeu a 

terceiros, como própria, pela importância de Cr$ 125.000,00. 

 

Improcede, conseqüentemente, o principal argumento de defesa da ré. Aliás, 

ainda que se admita que a entrega da mercadoria ao destinatário se deu no dia 

em que êle não quis retirá-la dos armazéns da ré, situados em Belo Horizonte, 

ainda assim não haveria por quê falar-se de perempção do direito do 



destinatário de reclamar da transportadora os prejuízos decorrentes da avaria, 

porque o auto de verificação de avaria de fls. 7 vale como protesto, segundo a 

lição de HUGO SIMAS, "Comentários ao Código de Processo Civil", vol. VIII, 

pág. 404. 

 

Improcede, também, o argumento secundário da ré, de que não é responsável 

pela avaria da mercadoria transportada (os 1.000 barris de banha), por 

ocorrerem na espécie as hipóteses excludentes da responsabilidade da 

transportadora, previstas nas letras a, b, d e j do art. 165 do Regulamento Geral 

de Transportes. 

 

Pelo auto de vistoria de fls. 7 apura-se que o vazamento dos barris de banha, 

resultou do calor do vagão de ferro e da má arrumação da carga, que andou 

aos boléus durante a viagem. 

 

Conhecidas as causas determinantes da avaria, não há como deixar de 

reconhecer a responsabilidade civil da transportadora, Estrada de Ferro Central 

do Brasil, pelos prejuízos sofridos pela destinatária, que em nada contribuiu 

para a verificação dêles. 

 

Assim, tendo a autora se sub-rogado nos direitos da consignatária, procedente 

in totum é a presente ação para que a ré pague à autora o valor da mercadoria 

avariada, acrescido do preço do frete (Cr$ 144.405,00), juros de mora, custas e 

honorários de advogado na base de 20%, tudo de acôrdo com o decidido na 

sentença de primeira instância. 

 

Nestas condições, concluo o meu voto negando provimento a ambas apelações, 

- necessária e voluntária, - para firmar a sentença apelada. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO ARTUR MARINHO (revisor): Sr. presidente, há recurso de 

ofício conferido à Central do Brasil, do qual, preliminarmente, não conheço, 

porque aquela autarquia não tem direito ao recurso dado em favor da União 

Federal. Assim já tem decidido esta egrégia Turma, creio mesmo que com o 

beneplácito do eminente Tribunal Pleno. Portanto, não conheço do recurso ex 

officio, por não caber no caso particular de que se cogita. 



 

Quanto ao recurso voluntário, as minhas notas de revisor são as seguintes: 

 

Não cabe prejudicar o direito à ação com base na ausência do protesto a que se 

refere o art. 756, § 4°, do Cód. de Processo Civil. Aliás, a hipótese no fundo 

está vinculada à providência a que se refere o art. 8°, primeira parte, do dec. 

legislativo n° 2.681, de 1912, tantas vêzes invocado em casos idênticos. 

 

Meu modo de encarar o problema é bem conhecido, porque exposto em 

sentenças que tenho proferido e em votos perante êste Tribunal, um dos quais 

bem recentemente. Não me repito neste instante, até porque a hipótese dos 

autos apresenta duas faces especiais excludentes de qualquer debate de maior, a 

saber: 

 

a) a apelada não recebeu a mercadoria, enquanto que as leis falam em 

recebimento sem protesto ressalvatório. Assim, mesmo vingasse a interpretação 

da recorrente como tese de direito, - a meu ver não vingara tão fàcilmente, - 

não teria importância na espécie; 

 

b) o caso revestiria também outro aspecto processual típico. 

 

A falha arrastaria para uma hipótese de não direito ao exercício da demanda, 

isto é, ilegitimidade de parte ad causam pela perda de legítimo interêsse 

econômico justificativo da ação. 

 

Assim, teria que ser decidida a situação alegada no despacho saneador, ex vi do 

art. 294 do Cód. de Proc. Civil, com o adendo do art. 22 do dec.-lei n° 4.565, de 

1942. E o foi quando o Dr. juiz, embora resumidamente, deu o processo como 

em ordem e designou dia para a audiência de instrução e julgamento (fls. 57), 

sem o recurso do art. 851 do Código citado, a ser interposto pela Estrada, ela 

que é tão ciosa de ressalvas cuja ausência prejudicasse. Inútil obtemperar que o 

juízo decidiu o alegado na sentença final: ocupou-se disso, sim, mas 

ilustrativamente apenas, porquanto o em ordem daquele despacho saneador já 

estabelecera julgamento e, sem o agravo no auto do Processo, se tornara 

preclusa a matéria. 

 



Conseqüentemente, e considerando tudo, inclusive a impossibilidade de tão 

fàcilmente inserir-se a noção de caso fortuito onde, evidentemente, êle não 

ocorre, - fortuito com improvidência bilateral, seria o mais exquisito dos 

registros do executivo, sendo isso, entretanto, que pretenderia a apelante, - 

confirmo a sentença apelada, para o que nego provimento ao recurso, assim, 

portanto, muito me honrando ficar em acôrdo com o douto voto do Sr. ministro 

relator. 

 

VOTO 

 

O SR. MINISTRO HENRIQUE D'ÁVILA: Sr. presidente. O Sr. ministro 

revisor acentuou, com acêrto, que, a esta altura, constitui jurisprudência 

pacífica, não só da Turma como do Tribunal Pleno, que o recurso ex officio se 

não estende à Estrada de Ferro Central do Brasil. 

 

Tenho sempre votado nesse sentido. Permaneço fiel a esses meus 

pronunciamentos anteriores. Não conheço do recurso. De referência ao apêlo 

voluntário, endosso integralmente a conclusão de Sua Exª o Sr. ministro relator. 

 

DECISÃO 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: não se tomou conhecimento do 

recurso ex officio, contra e voto do Sr: ministro relator, e conheceu-se do 

recurso voluntário, para negar-lhe provimento, por votação unânime. 

 

Presidiu ao julgamento o Exmo. Sr: ministro HENRIQUE D'ÁVILA. 

 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO - PRESCRIÇÃO 

 

- Não tendo sido os advogados notificados para ciência da revogação do 

mandato, nem estando provada a data em que poderiam ter tido êles 

conhecimento dessa revogação, forçoso será admitir, para o início do prazo 

prescricional da ação de cobrança, a data da certidão com que foi 

instruída dita ação. Se não há provas para imediato arbitramento dos 

honorários, devem êstes ser apurados na execução. 



 

José Ribamar Belo versus José Félix Veronese e outro 

 

Ap. n° 11.087 - Rel.: DESEMBARGADOR HENRIQUE FIALHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 11.087, sendo 

apelante José Ribamar Belo e apelados José Félix Veronese e Enéias Marzano: 

 

Acordam os juízes da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 

decisão unânime, negar provimento ao recurso, confirmando, assim, a sentença 

recorrida. 

 

Ao contrário do que pareceu à sentença recorrida, não ficou decidido pelo 

despacho saneador a matéria de prescrição alegada na contestação pelo ora 

apelante. 

 

O despacho saneador, que se vê a fôlhas 46, nenhuma referência faz quanto a 

êsse ponto, que não se pode, portanto, entender como decidido por omissão. 

 

Dita alegação não tem, entretanto, nenhuma procedência, por isso que, como se 

vê da certidão a fls. 5, sòmente em 27 de outubro de 1948 poderiam os autores, 

ao que consta, terem tido ciência de haver sido revogado o mandato que lhes 

fôra outorgado pelo ora apelante, por isso que só naquela data foi apresentada a 

juízo a petição de desistência da ação subscrita por outro advogado. Assim, 

pois, tendo a presente ação de cobrança de honorários de advogado ingressado 

em juízo em 6 de julho de 1949, diligenciando os autores para a citação que só 

se efetivou em 28 de novembro, por motivo absolutamente independente da sua 

vontade e diligência, como se vê das providências requeridas e promovidas, 

inadmissível seria considerar decorrido o prazo prescricional de um ano. 

 

Aliás, não constando dos autos haver o ora apelante notificado os apelados para 

ciência da revogação do mandato, nem havendo prova de que tinham tido êles 

ciência, pelo fato já referido, da apresentação na ação em que funcionaram 

como advogados do ora apelante, da petição subscrita por outro advogado, na 

data da juntada dessa petição, nem tampouco em que data poderiam ter tido 



êles conhecimento da dita petição, forçoso será admitir para êsse fim a de 30 de 

novembro de 1948, que é a da certidão com que foi instruída a inicial da 

presente ação e que se encontra a fls. 5. 

 

Quanto ao mérito, a certidão de fls. 5 não deixa dúvida de que prestaram os 

autores, ao réu, os serviços profissionais de advogado, que alegaram em sua 

inicial, tendo para êsse fim recebido a procuração que se vê transcrita de fls. 5 

v. a 6, serviços êsses que, por sua natureza, não se presume serem gratuitos. 

 

Não os nega o apelante, que apenas alega não lhe terem êles proporcionado os 

benefícios que esperava, alegando também serem exageradas as pretensões dos 

autores e de lhes haver fornecido, para despesas e honorários, a quantia de Cr$ 

2.000,00. De nenhuma dessas alegações existe, entretanto, prova nestes autos, 

impondo-se, portanto, o julgamento de procedência da ação, para ser apurado, 

na execução, o quantum dos honorários reclamados, tal como decidiu a 

sentença apelada. 

 

Custas ex lege. 

 

Distrito Federal 25 de maio de 1951. - Frederico Sussekind, presidente; 

Henrique Fialho, relator; Narcélio de Queirós. 

 

* 

 

PARTILHA - APELAÇÃO – BIGAMIA DO INVENTARIADO - 

DIVISÃO DE BENS 

 

- Cabe apelação contra despacho que deliberou partilha, resolvendo 

questões incidentes de direito. 

 

- Forma de divisão de bens em inventário, em caso de bigamia do 

inventariado. 

 

Alzira Gusmão Dunshee de Abranches versus Elda e Maria de Lourdes 

Dunshee de Abranches 

 

Ap. n° 11.976 - Rel.: DESEMBARGADOR BULHÕES CARVALHO 



 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 11.976, de que é 

apelante Alzira Gusmão Dunshee de Abranches e apeladas Elda e Maria de 

Lourdes Dunshee de Abranches: 

 

Acordam os juízes da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça em rejeitar as duas 

preliminares argüidas, por unanimidade de votos, e, de meritis, em negar 

provimento ao recurso, também por decisão unânime. 

 

a) 1ª preliminar (fls. 544). Achando-se o inventário na fase do cálculo do 

impôsto e deliberação de partilha, houve necessidade de ser dirimida a situação 

de direito criada em virtude do inventariado haver contraído duas núpcias. 

 

Baseado, com efeito, numa certidão de sentença anulatória de seu casamento, o 

inventariado contraiu um novo. Depois de sua morte, a primeira destas espôsas 

propôs ação contra a segunda, a fim de declarar falsa a anulação do primeiro 

casamento e, em conseqüência, nulo, por bigamia, o segundo. A sentença e 

acórdão respectivos anularam o segundo casamento, reconhecendo a sua 

putatividade em relação à segunda espôsa e entendendo também não se poder 

afirmar que o marido tenha participado da fraude de que resultou a fabricação 

duma certidão falsa de anulação do primeiro casamento (fôlhas 930 dos autos 

em apenso). 

 

Premido pelo Dr. 1° inventariante judicial (fls. 525 v.), o Dr. juiz a quo proferiu 

à sentença apelada (fls. 532), para possibilitar a feitura do cálculo e 

prosseguimento do feito. 

 

Entende a apelada que de tal despacho não cabe apelação, mas só por ocasião 

da final partilha. 

 

A rigor, sòmente a decisão final da partilha põe têrmo ao processo. 

 

Entretanto, como no correr do feito o juiz é obrigado a decidir questões 

incidentes de direito (art. 468 do Cód. de Proc. Civil), se a parte não se 

conformar com tal decisão é justo que, em certos casos, que interessem 



fundamentalmente ao andamento do processo, lhe seja reconhecido o direito de 

apelar para que seja desde logo dirimida definitivamente a controvérsia. 

 

Não seria razoável em casos de deliberação de partilha, como o ventilado 

nestes autos, sejam as partes constrangidas a pagar impostos e proceder a uma 

custosa partilha, para, depois; poder tudo vir a ser desfeito afinal, mediante 

apelação contra a sentença homologatória da partilha, para, em seguida, tudo 

ser refeito, desde novos cálculos e pagamentos de impostos em novas bases. 

 

Rejeita-se, assim, a 1ª preliminar. 

 

b) 2ª preliminar. Alega a apelada que a apelação teria sido interposta por 

pessoa que não tinha poderes para representar a apelante e que já juntou 

procuração depois de esgotado o prazo de recurso. 

 

Rejeita-se, também, esta preliminar. Nos têrmos do art. 110 do Cód. de 

Processo Civil, os atos praticados sem procuração são ratificáveis pela exibição 

desta no prazo marcado pelo juiz. Na hipótese, tal ratificação foi feita. 

 

c) Mérito. 1°) Putatividade do casamento em relação ao marido. 

 

Sustenta a apelante que o acórdão de fls. 338 v. do apenso sòmente teria 

reconhecido a putatividade do seu casamento em relação à apelante, e não em 

relação a seu marido. 

 

É verdade que a parte dispositiva do acórdão sòmente alude à apelante. 

Entretanto, no seu contexto, vê-se que não irrogou má-fé ao outro cônjuge. Ao 

contrário, admitiu expressamente a sua boa-fé, ao casar-se novamente. O 

acórdão não tinha como admitir a má-fé do marido, a favor da mulher, visto 

como esta mesma, em sua apelação naquele feito, proclamava a boa-fé do seu 

marido (fôlhas 238 v.). 

 

O casamento da apelante, portanto, deve ser considerado putativo, tanto em 

relação a ela, como em relação a seu marido, como base para se decidir a 

questão da partilha dos bens comuns. 

 

2°) Partilha dos bens inventariados. 



 

O nosso Cód. Civil não prevê a forma de dividir os bens do bígamo, o que 

também não ocorre com os Códigos estrangeiros, motivo pelo qual a questão é 

muito controvertida. 

 

Admitindo-se que haja ocorrido boa-fé por parte de ambos os cônjuges, podem 

ser apontadas as seguintes soluções: 

 

MARCADÉ, que estudou minuciosamente o assunto, sustenta que a primeira 

mulher terá sempre a metade (em caso de adotar o regime de comunhão de 

bens) de todos os bens comuns, diminuído sòmente dos bens próprios da 

segunda mulher, e dos lucros correspondentes a tais bens. Quanto à segunda 

mulher, dever-se-ia distinguir conforme estivesse ou não de boa-fé. Se de má-

fé, teria direito apenas a retirar os bens com que houvesse entrado para o casal e 

os lucros proporcionais. Se de boa-fé, poderia optar entre partilhar os bens sob 

esta mesma base, como por efeito duma sociedade ordinária entre ela e o 

marido, ou, se o quisesse, exigir, em relação aos bens do bígamo, o que o 

casamento lhe teria proporcionado se houvesse sido legítimo. 

 

Assim, exemplificando: Titius, casado em comunhão de bens com Prima, e 

achando-se à frente dum fundo social de 60.000 francos, desposa, também em 

comunhão de bens, Secunda, que lhe traz 40.000 francos. O novo sacramento 

dura dois anos, durante os quais a nova comunhão, confusão de duas 

comunhões sucessivas, realiza 10.000 francos de lucros. Depois dêstes dois 

anos, Titius morre, deixando assim uma comunhão, atingindo, em suma, 

110.000 francos. Eis como se regularão as contas: 

 

Para fixar a parte de Prima, deduzem-se os 40.000 francos trazidos por Secunda 

e os 4.000 francos de lucros proporcionais correspondentes; restarão, portanto, 

66.000 francos, sôbre os quais Prima tomará a fração a ela atribuída por seu 

regime matrimonial de comunhão de bens, isto é, terá a metade, ou sejam, 

33.000 francos. Quanto a Secunda, terá, se a supusermos de má-fé, os bens que 

trouxe para o casal e os lucros de que acabamos de falar, isto é, 44.000 francos, 

que lhe pertencem em virtude da sociedade de fato que existiu entre ela e 

Titius; mas, se ela estava de boa-fé, terá a escolha entre êste mesmo resultado e 

o que o casamento considerado como legítimo lhe teria dado. Assim, se a 

supusermos casada pelo regime da comunhão universal legal, o fundo comum 



sendo de 110.000 francos, ela terá direito a 55.000 francos, os quais, juntando-

se aos 33.000 francos já retirados por Prima, não deixarão aos herdeiros de 

Titius mais do que uma soma de 22.000 francos. Mas, se ela houvesse adotado 

por seu contrato antenupcial uma comunhão parcial que não lhe atribuísse 

senão o têrço, o que sôbre 110.000 francos não lhe daria senão 36.000 francos, 

teria o direito de repudiar os efeitos legais do casamento e considerar a 

comunhão como uma sociedade ordinária, para receber os 44.000 francos 

indicados mais acima. 

 

Êste resultado que acabamos de indicar para Secunda seria idêntico se, em 

lugar da morte de Titius, houvesse sobrevindo a anulação do segundo 

casamento; a dita, mulher retiraria sôbre o fundo comum tal como existisse no 

dia da anulação, ou sua contribuição pessoal e os respectivos lucros, ou a fração 

determinada pela lei ou pelo contrato. Mas, neste último caso, Prima, vivo 

ainda o marido, nada teria a retirar, porquanto a comunhão continuaria a existir 

entre Titius e ela (MARCADÉ "Explication du Code Napoléon", III, "Du 

Mariage", art. 202, n° IV, 700, vol. 1, pág. 528). 

 

AUBRY ET RAU adotam de maneira, geral a mesma doutrina de MARCADÉ, 

modificada apenas quanto à maneira de aquinhoar a segunda espôsa se a 

mesma fôr de boa-fé. 

 

Argumentam êles que "os direitos da primeira mulher sôbre os bens comuns 

detidos pelo marido no momento da celebração do segundo casamento 

constituem necessàriamente um passivo a cargo dêste, passivo do qual é preciso 

ter-se conta para fixar o montante real na contribuição do marido para a 

formação da comunhão estabelecida com o segundo casamento" ("Droit Civil 

Français", volume 7, § 460, nota 24). 

 

Assim, no caso acima figurado do marido haver deixado um espólio de 110.000 

francos, antes de se fazer a diviso dos bens entre o marido e a segunda mulher, 

seria preciso se deduzir a parte que de direito pertence à primeira, isto é, 33.000 

francos. Assim, do total de 110.000 francos devem ser retirados 33.000 francos 

da primeira mulher, sobrando 77.000, que, a seguir, são divididos entre o 

marido e a segunda mulher, no caso desta se achar de boa-fé. Cabe, portanto, à 

segunda mulher a quantia de 38.500 francos. Pelas duas mulheres seria assim 



retirado o total de 71.500 francos, restando 38.500 francos para os herdeiros do 

marido. 

 

Ao fixarem, porém, os direitos da primeira mulher, tanto MARCADÉ como 

AUBRY ET RAU têm em vista, apenas, o caso em que a segunda mulher tenha 

trazido bens próprios para a comunhão. 

 

Em tal caso, como vimos, a primeira mulher tem direito à metade dos bens do 

casal, depois de deduzidos os bens próprios da segunda mulher e os respectivos 

lucros. 

 

Se, porém, a segunda mulher nada houver trazido para o casal, a primeira 

mulher terá direito à metade de todos os bens deixados pelo marido ao 

dissolver-se seu casamento, sem qualquer dedução. 

 

No exemplo acima dado, havendo o marido deixado 110.000 francos, a 

primeira mulher teria direito a 55.000 francos. 

 

Quanto à segunda mulher: a) se estivesse de má-fé ao casar-se, nada receberá, 

por nada ter trazido de próprio a receber; b) e se estivesse de boa-fé, receberá, 

segundo a opinião de MARCADÉ, a metade dos bens do casal, isto é, os 

restantes 55.000 francos, nada restando ao marido ou seus herdeiros. 

 

Adotada a opinião de AUBRY ET RAU, do monte deixado pelo marido, 

110.000 francos, deduz-se a retirada da primeira mulher, ou sejam 55.000 

francos, restando 55.000 francos a partilhar, meio entre o marido e a segunda 

mulher de boa-fé, cabendo a cada um 27.500 francos. 

 

A opinião de AUBRY ET RAU é impugnada por CUNHA GONÇALVES, 

especialmente sob a forma pela qual foi por êles apresentada. Disseram êles, 

com efeito, que tudo se passa como se os direitos da primeira mulher fôssem 

fictìciamente liquidados no dia da celebração do segundo casamento, com uma 

parte proporcional nos aqüestos posteriores (§ 460 citado). 

 

Ora, o novo casamento não dissolve o anterior, que permanece até a morte do 

marido. 

 



Propõe, assim, CUNHA GONÇALVES, que à meação da primeira mulher seja 

somada a quarta parte que cabe ao marido, em virtude da subdivisão de bens 

entre êle e a segunda mulher, em conseqüência do segundo casamento. 

Reconstituído assim o monte exclusivamente entre o marido e a primeira 

mulher, faz-se a divisão meio a meio entre ambos. 

 

No exemplo citado: sôbre o monte de 110.000 francos, retiram-se 55.000 

francos da primeira mulher. Os restantes.... 55.000 dividem-se pela metade 

entre o marido e a segunda mulher, cabendo assim ao marido 27.500 francos. 

Excluída a parte da segunda mulher, o monte dos bens do marido e da primeira 

mulher é constituído pela soma entre 55.000 francos e 27.500 francos, isto é, 

82.500, cabendo a metade à mulher, ou sejam 41.250 francos e os outros 

51.500 francos ao marido ou seus herdeiros. 

 

Para adotarmos o exemplo apresentado velo próprio CUNHA GONÇALVES: 

"A metade de todos os bens para a primeira mulher, a outra metade dividida 

entre o bígamo e a segunda mulher; a metade do bígamo adiciona-se à metade 

da primeira mulher; e, por morte do bígamo, divide-se entre seus herdeiros e a 

primeira mulher: v. g., numa herança de 120: 60, mais 30 dividindo-se por 

morte do bígamo entre seus herdeiros e a 1ª mulher: 45 mais 45" ("Direito 

Civil", vol. VI, n° 816, pág. 258). 

 

Parece, entretanto, haver um equívoco nesta argumentação. 

 

Com efeito segundo AUBRY ET RAU, a meação da primeira mulher é 

calculada tendo em vista o momento da dissolução do casamento e não o dia da 

bigamia, porquanto escrevem: "Los droits de la première femme sont à règle 

comme s'il n'existait pas de second mariage... Elle pourra donc réclamer la 

moitié de la communauté telle qu'elle existera au jour de sa dissolution...". 

 

O próprio CUNHA GONÇALVES começa calculando para a primeira mulher 

"a metade de todos os bens". Em seguida, excluída a quarta parte dos bens 

arbitràriamente atribuídos à segunda mulher, faz um novo monte fictício para 

estabelecer uma nova meação em prejuízo da primeira mulher, que, no exemplo 

figurado, vê diminuídos seus direitos de 60 para 45, em vantagem do marido. 

 



Se os dois casamentos coexistem até a morte do marido, não há como 

considerar dois montes distintos, um entre o marido e a primeira mulher e outro 

entre o marido e a segunda mulher. 

 

De outra parte, a fim de conceder à segunda mulher apenas um quarto dos bens, 

é preciso admitir que os dois casamentos são sucessivos e não simultâneos. 

Liquidada primeiramente a primeira comunhão de bens, passar-se-ia à 

liquidação da segunda. 

 

É afinal a idéia aventada por AUBRY ET RAU, a qual, como admite 

DEMOLOMBE, reverte em prejuízo da segunda mulher, que vê diminuída a 

parte a que teria direito na comunhão se não fôra a participação da primeira 

mulher. Ficaria, assim, a segunda mulher com direitos pessoais contra o marido 

a fim de obter dêle uma recompensa igual a êste prejuízo ("Cours du Code 

Napoléon", III, "Traité du Mariage", vol. 1, n° 377, pág. 552). 

 

Daí parecer a alguns autores que a segunda mulher, além da parte que lhe 

houver sido atribuída na divisão dos bens, teria direito a completar sua meação 

à custa da parte que restaria para o marido. Assim sendo, a primeira mulher 

teria a metade de todos os bens, e a segunda mulher, além da quarta parte 

resultante da divisão da metade restante do marido, teria direito também à 

quarta parte atribuída ao marido, completando sua própria meação. Ao marido 

(e, portanto, a seus herdeiros) nada restaria (PONTES DE MIRANDA, "Direito 

de Família", 1, § 85; CARVALHO SANTOS, "Código Civil Interpretado", vol. 

4 pág. 262). 

 

Uma antiga opinião propugnada por TOULIER mandava se pagasse a cada 

mulher metade dos bens adquiridos durante o tempo de sua coabitação com o 

marido ("Droit Civil Français", vol. 1, número 655). Não seriam aplicáveis os 

princípios concernentes à comunhão conjugal, mas as regras gerais da 

sociedade. 

 

Nada, porém, mais desconforme aos princípios, como salientou 

DEMOLOMBE, porquanto, tanto a primeira quanto a segunda ou terceira 

mulheres do polígamo têm direito de reclamar, quanto aos bens, os efeitos, não 

duma sociedade ordinária, mas duma comunhão conjugal (loc. cit.). 

 



O acórdão certificado a fls. 352 parece haver adotado esta última teoria, quando 

declarou que "a segunda mulher tem direito à metade dos aqüestos durante a 

vigência do segundo casamento contraído de boa-fé". 

 

Não há motivo para se limitar o direito da segunda mulher à metade dos bens 

adquiridos durante o segundo casamento, com absoluta exclusão dos bens 

trazidos pelo marido à comunhão, em conseqüência do mesmo casamento. E 

também deve ser reconhecido à primeira mulher o direito de participar da 

partilha de tais bens. 

 

A sentença apelada adotou uma solução que à primeira vista impressiona pela 

simplicidade. Retirados os bens próprios de cada espôsa, o restante, constituído 

de todos os bens adquiridos em nome do inventariado ou em de suas espôsas, 

feitas tôdas as deduções relativas a custas, funerais, dívidas habilitadas, divide-

se a metade para os filhos, e a outra metade em partes iguais a cada uma das 

espôsas. 

 

Verifica-se, porém, desde logo, que o inventariante (e com êle seus herdeiros) é 

injustamente aquinhoado, porquanto como marido recebe integralmente a 

metade da herança, enquanto as espôsas, que teriam igual direito à metade, só 

recebem a quarta parte. 

 

Uma solução que poderia ser lembrada como mais eqüitativa seria a divisão por 

igual em três partes entre marido e as duas espôsas. Entretanto, consagraria a 

bigamia, além de atribuir às espôsas um têrço, quando pelo seu direito legal 

deveriam ter metade. 

 

Na impossibilidade de se encontrar uma solução perfeita para tão inextricável 

dificuldade, a melhor ainda é a de MARCADÉ com a correção proposta por 

AUBRY ET RAU: a primeira espôsa terá a metade e a segunda a quarta parte. 

 

No caso dos autos, entretanto, a primeira espôsa não recorreu, mas sòmente a 

segunda, e a esta a decisão apelada atribuiu exatamente a citada quarta parte, 

devendo portanto ser confirmada pela conclusão. 

 

Custas pela apelante. 

 



Distrito Federal, 31 de julho de 1951. - L. Duque Estrada Júnior, presidente, 

com voto; Francisco Pereira de Bulhões Carvalho, relator; Miguel Maria de 

Serpa Lopes. 

 

Ciente, em 14-9-51. - Jorge de Godói. 

 

* 

 

DESQUITE LITIGIOSO - SEVÍCIA - RECUSA AO «DEBITUM 

CONJUGALE» - POSSE E GUARDA DE FILHO MENOR - AGRAVO 

NO AUTO DO PROCESSO 

 

- Não se conhece de agravo no auto de processo não tomado por têrmo. 

 

- Constitui sevícia a agressão física, não precisando ser demonstrada por 

exame pericial, mas bastante o meio indireto de testemunhas. 

 

- Caracteriza-se como injúria grave a recusa persistente e voluntária dos 

esposos ao «debitum conjugale». 

 

- O interêsse do filho menor é que deve predominar na solução para sua 

posse e guarda. 

 

Irene Nóbrega versus Júlio Silva Nóbrega 

 

Ap. n° 11.572 - Rel.: DESEMBARGADOR FREDERICO SUSSEKIND 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 11.572, sendo 

apelantes, respectivamente apelados, Irene Nóbrega e Júlio Silva Nóbrega: 

 

Acordam os juízes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade 

de votos, negar provimento ao agravo de fls. 148, não conhecer do agravo de 

fôlhas 201 v. e negar provimento às apelações, confirmando a sentença 

recorrida, pela sua conclusão. 

 



Não contestado o casamento foi depois junto o documento de fls. 107, 

comprovando-o, tornando, assim, sem procedência o agravo no auto do 

processo. Do segundo agravo não se conhece, por lhe faltar o têrmo essencial, 

exigido pelo art. 852 do Cód. de Processo. A sentença é confirmada, pela sua 

conclusão, adotando a Câmara, não os fundamentos expostos pelo Dr. juiz, mas 

os enunciados pelo ilustre Dr. ARNÓBIO TENÓRIO WANDERLEY, como 

delegado da Procuradoria Geral, em seu parecer de fls. 240-242. 

 

Uma das testemunhas, ou a 3ª, e que não sofreu contestação, deixou certo que a 

autora foi agredida fisicamente pelo seu marido (fls. 203 v.). A sevícia, em 

ação de desquite, pode ser provada por testemunhas, dispensada a prova 

pericial. É o que a jurisprudência tem decidido, como nos mostra, em seu livro 

(páginas 237-238), o juiz Dr. VICENTE DE FARIA COELHO. Não se provou 

adultério e nem conduta leviana da autora, sendo inaceitáveis as declarações 

das testemunhas do réu, conforme, nesse caso, bem mostrou, na sentença, o Dr. 

juiz. Entretanto, a reconvenção também é julgada procedente, porque a autora 

injuriou seu marido, recusando-se, voluntária e persistentemente, a manter com 

êle relações sexuais, conforme seu depoimento a fls. 198 v. A recusa não se 

coloca entre as causas de desquite, na enumeração feita pela lei, mas é 

compreendida como caracterizando injúria grave. O que a jurisprudência tem 

decidido, como acentua o delegado da Procuradoria Geral e com o apoio no 

acórdão da 4ª Câmara dêste Tribunal, na apelação cível n° 9.509, êste também 

citado pelo juiz VICENTE DE FARIA COELHO ("O desquite na 

jurisprudência dos Tribunais", pág. 259): com base na doutrina, é que a recusa 

sistemática ao debitum conjugale, entre esposos, constitui injúria grave. Mas é 

preciso que a recusa seja voluntária e não se justifique a recusa. No caso dos 

autos é o que se verifica: a recusa persistente e voluntária. Acresce que o 

motivo, que se vem de alegar, não pode ser admitido, não só porque na 

contestação e na reconvenção nenhuma argüição foi feita a mal venéreo, como 

porque nenhum exame foi requerido para comprová-lo. Culpados ambos os 

cônjuges bem procedeu o Dr. juiz deferindo a entrega do filho à autora, por ser 

a solução mais justa, no interêsse dêle, interêsse que sempre há de predominar. 

 

Finalmente, com relação aos alimentos fixados para o filho, o arbitramento 

corresponde às suas necessidades e aos proventos do pai. 

 

Custas como de direito. 



 

Distrito Federal, 8 de junho de 1951. - Frederico Sussekind, presidente e 

relator; Henrique Fialho, revisor; Narcélio de Queirós. 

 

Ciente, em 14-9-51. - Jorge de Godói. 

 

* 

 

LOTEAMENTO - RECUSA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES - 

FALTA DAS DIMENSÕES AJUSTADAS - CLÁUSULA PENAL 

EXCEDENTE DO VALOR LEGAL - BENFEITORIAS - 

INDENIZAÇÃO 

 

- A alegação de que o lote prometido vender não contém as dimensões 

indicadas no contrato, não justifica o inadimplemento das obrigações por 

parte do promitente-comprador, cabendo-lhe, apenas, pelos meios 

próprios, pedir o abatimento do preço. 

 

- Nula é a cláusula penal de valor superior a 10% sôbre o valor do contrato 

bem como igualmente a que autoriza o promitente-comprador tornar suas 

as benfeitorias, sem indenização, no caso de inadimplemento das 

obrigações contratuais. 

 

Leopoldina Francisca de Andrade versus João Mussi e sua mulher 

 

Ap. n° 9.630 - Relator: DESEMBARG. SERPA LOPES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 9.630, em que é 

apelante Leopoldina Francisca de Andrade e apelados João Mussi e sua mulher: 

 

Acordam os juízes da 5ª Câmara Cível dar em parte, provimento ao recurso, 

para julgar a ação procedente, cancelando-se a averbação do compromisso, 

ressalvados aos apelados o ressarcimento pelas acessões feitas no lote, tanto 

quanto excedam do valor de 10% sôbre o do contrato. 

 



Assim decidem porque se impõe a reforma da sentença apelada, quando 

ordenou a restauração da averbação do compromisso de compra e venda do lote 

descrito na inicial. Está provado tratar-se de um contrato submetido às regras 

do decreto-lei n° 58, de 1937, e os apelados confessaram-se inadimplentes, em 

relação ao pagamento das prestações ajustadas, embora justificando a falta com 

a alegação de que o lote prometido vender não continha as dimensões indicadas 

no contrato, ou no loteamento. De modo algum pode ser admitida essa 

circunstância como causa justificativa da mora em que incidiu. Não era por 

meio dessa espécie de exceptio non inadimpleti contractus que os apelados 

deviam buscar o remédio para o desfalque de que se queixaram. Cabia-lhes, 

independentemente de cumprimento das obrigações que lhes assistia, promover 

os meios necessários tendentes a demonstrar o fato em si mesmo e após a 

aplicação das regras legais ajustáveis a essa situação, compondo legitimamente 

o prejuízo alegado. Além disso, as divergências encontradas foram justificadas 

devidamente no laudo não divergente dos peritos, tanto do autor como dos réus, 

sendo de se assinalar que a própria escritura de promessa já foi pactuada, 

prevendo ambas as partes contratantes diferença de metragem, e ajustado entre 

ambas o modo de regular a situação de cada um dêles, no caso da diferença ser 

contra ou a favor do promitente-comprador. Como se vê, inadmissível a causa 

alegada pelos réus para justificar a sua confessada mora. E, incorrendo em 

mora, impunha-se o cancelamento da averbação de sua promessa, consoante 

exatamente prescreve o dec.-lei n° 58, de 1937. 

 

Por outro lado, ficou positivada a existência de benfeitorias no lote objeto da 

promessa de compra e venda. 

 

Na verdade, o contrato pactuado entre promitente-vendedor e compromissário 

dispõe a perda de tôdas as benfeitorias em benefício do promitente-vendedor, 

bem como tôdas as prestações, juros e sinal pagos pelo compromissário, no 

caso de culpa dêstes. 

 

Enquanto isto, o dec.-lei n° 58, no inciso f do art. 11, proíbe expressamente que 

a cláusula penal seja superior a 10% do valor do débito. 

 

Nem se acuse que, por não consistir em dinheiro, deixa de configurar-se a 

cláusula penal, porquanto é incontestável que, a despeito dos inconvenientes, 

principalmente no que se relaciona com a necessidade de um valor preciso, não 



se contesta que a cláusula penal pode ser ajustada no sentido de constituir-se 

por outra coisa que não dinheiro. No caso sub judice, a cláusula VIII do 

contrato funciona como uma verdadeira cláusula penal. 

 

E essa cláusula penal, consistente em coisa diversa que não dinheiro, não pode 

escapar ao imperativo legal que, sob um aspecto de ordem pública, na repressão 

à usura, veda uma cláusula penal que exceda de 10% do valor do débito. O 

mesmo movimento se operou na jurisprudência angentina, a qual considerou 

nula a disposição contratual por meio da qual viesse a ser burlada a limitação 

da taxa de juros, ou ainda a que desse ao credor o direito de se tornar dono de 

um bem dado em garantia de um crédito e não sendo êste pago (PEIRANO 

FACCIO, "La Cláusula Penal", n° 135, pág. 284). 

 

Assim, impõe-se reconhecer aos réus o direito de haver o valor das benfeitorias 

e acessões feitas no lote objeto de sua promessa, dado que, não admiti-lo, 

importaria consagrar como legítima uma cláusula determinadora de uma pena 

excedente ao que a lei permite. Princípio de ordem pública, implicando 

nulidade absoluta, o seu conhecimento independe de que tenha ou não sido 

objeto de reconvenção. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Distrito Federal, 4 de setembro de 1951. - L. Duque Estrada Júnior, presidente; 

Miguel Maria de Serpa Lopes, relator; Alberto Mourão Rússel. 

 

* 

 

DOAÇÃO - ADOÇÃO - REVOGAÇÃO 

 

- Só se revogam, por ingratidão, as doações nos casos expressamente 

consignados no Cód. Civil. A revogação da adoção difere do da doação. 

Para a revogação da adoção basta a ingratidão comum do têrmo, ao passo 

que, para a revogação da doação, o legislador limitou o conceito, 

estabelecendo precisamente os casos em que poderia se verificar. 

Tratando-se de uma penalidade, exige-se que o julgador a aplique sòmente 

em se revestindo o ato, de modo convincente, de uma ingratidão 

expressamente prevista. 



 

Dr. Renaud Laje versus Zélia Pereira de Sousa 

 

Ap. n° 13.375 - Relator: DESEMBARG. FREDERICO SUSSEKIND 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 13.375, sendo 

apelante Dr. Renaud Laje e apelada Zélia Pereira de Sousa: 

 

Acordam os juízes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade 

de votos, indeferir o pedido de adiamento formulado pelo advogado do 

apelante, sem motivo justificado, e negar provimento ao recurso, confirmando, 

por seus fundamentos, a sentença apelada, pagas as custas pelo autor-apelante. 

 

Pleiteia o autor-apelante a revogação da doação, por ingratidão, com 

fundamento nos incisos II e III do art. 1.183 do Cód. Civil: ofensas físicas e 

injúria grave ou calúnia. 

 

Pelo art. 1.184, a revogação poderia ser pedida dentro de um ano, a contar da 

data em que o autor teve conhecimento do fato permissivo do apêlo. Entretanto, 

e como bem acentuou o Dr. juiz na sentença que se confirma, a preliminar de 

prescrição, ou mais acertadamente de decadência, estava ligada à prova da 

existência dos fatos narrados na inicial e das datas em que teriam ocorrido. A 

prova da existência desses fatos não convence aos julgadores, de que tenham 

êles ocorrido, de modo a ser procedente a ação. Apura-se dos autos que o autor 

e a ré deixaram de manter as antigas relações cordiais anteriores, mas não que 

ela tenha agredido fisicamente o autor (n° II do art. 1.183) ou o tenha injuriado 

ou caluniado (n° III do citado art. 1.183). 

 

A revogação da doação difere da adoção. Para esta, basta a ingratidão comum 

do têrmo para dissolver o vínculo gerado pela adoção. Já para o caso da doação, 

o legislador, ao permitir a sua revogação, entendeu de limitar o conceito, 

estabelecendo precisamente os casos em quê poderia se verificar essa 

ingratidão, o que não fez quanto à adoção, ao mencionar, de modo geral, a 

ingratidão (artigo 374, n° II). Por se tratar de uma penalidade, exige o 

legislador que o julgador a aplique sòmente em se revestindo o ato, de modo 



convincente, de uma ingratidão, expressamente prevista no art. 1.183. Os 

elementos dos autos não convencem da existência dessa ingratidão. A 1ª 

testemunha, que trabalhou em casa do autor e por vários anos, inclusive como 

governante da filha adotiva, afirmou que a ré tinha, para com o autor, tôda 

consideração e respeito, e que justamente foi o autor quem injuriou e agrediu a 

ré (fls. 81-84 v.). O Dr. Raul Bernardes (fls. 85), de positivo, só referiu que 

houve uma briga entre o autor e a ré, quando de uma visita que lhe fizera em 

meados do ano passado, em que ambos "quase se engalfinharam", segundo 

ouviu do autor (fls. 85 v.). Quer dizer: não assistiu à agressão e, portanto, em 

que condições teria ocorrido, e se por provocação do autor ou da ré. A 3ª 

testemunha (fls. 86), embora faça alusão a uma discussão e na qual "teriam 

chegado a vias da fato", certo é que não a descreveu, em que data e em que 

local teria acontecido. Não esclarece se a ré teria ou não agido em sua defesa 

própria. Finalmente, a 4ª testemunha, motorista do automóvel do autor, nada 

positivou quanto a qualquer agressão ou injúria da ré; mas, ao contrário, 

afirmou não ter assistido a qualquer briga entre ambos (fls. 73). Não provada a 

ingratidão, exigida pelo artigo 1.183, a ação improcede. 

 

Distrito Federal 10 de agôsto de 1951. - Frederico Sussekind, presidente e 

relator. 

 

Foi também voto vencedor o do revisor, Sr. desembargador HENRIQUE 

FIALHO; Narcélio de Queirós. 

 

* 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA - DISSOLUÇÃO 

 

- Se a sociedade vem desempenhando e realizando seu objeto, em franca 

atividade, e vem distribuindo lucros, embora diminuídos por atos de seus 

diretores e acionistas em maioria, não procede o pedido, por parte dos 

acionistas com mais de um quinto de capital, da sua dissolução pela 

impossibilidade absoluta de seus fins. 

 

- A cessação ou inexistência de "affectio societatis" não é razão expressiva 

para a dissolução, atenta a harmonia ocorrente em relação à maioria. 

 



- A impossibilidade de preencher a sociedade os seus fins pode ser 

encarada sob o aspecto lucrativo, mas do ponto de vista objetivo. 

 

Alberico Leimig e outros versus Produtos Químicos e Farmacêuticos Riedel S. 

A. 

 

Ap. n° 8.571 - Relator: DESEMBARG. SADI DE GUSMÃO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 8.571, entre 

partes: apelantes, Alberico Leimig e outros; apelada, Produtos Químicos e 

Farmacêuticos Riedel S.A.: 

 

Trata-se de dissolução de sociedade anônima pretendida por parte dos 

apelantes, os quais constituem minoria entre os acionistas, com mais de um 

quinto do capital. 

 

Argúem a prática de atos prejudiciais à sociedade e a seus interêsses, de parte 

de Emílio Zola Alcoforado e outros acionistas em maioria, sustentando não 

poder a sociedade preencher os seus fins, desaparecida a affectio societatis. 

 

Em sua defesa, a ré impugna a qualidade dos requerentes, afirmando não 

representarem os mesmos o quinto do capital, em razão de haver perdido 

Alberto Leimig a quase totalidade das ações, porque adquiridas com pacto 

comissório, e, no mérito, tratar-se de sociedade que interessa à economia 

nacional, não ocorreram inconstâncias para dissolução, visto como há 

distribuição de lucros, sendo estranho às sociedades anônimas o conceito de 

affectio societatis, por isso que fogem elas aos moldes das sociedades intuitu 

personae. 

 

O Dr. juiz julgou, afinal, a ação improcedente, reconhecendo, todavia, 

qualidade aos apelantes, por não haverem ajustado êstes qualquer pacto 

comissório. A ação se fundamenta no art. 138 b, do dec.-lei n° 2.627, de 1940, 

e, segundo êste diploma legal, a dissolução para ser requerida exige dois 

requisitos: um subjetivo: os promoventes devem reunir mais de um quinto do 

capital social (o que na espécie ocorria); outro objetivo: prova de que a 



sociedade não pode mais preencher os seus fins, e esta não existia, pôsto que, 

ao contrário do afirmado, a sociedade vinha existindo normalmente, realizando 

o seu objeto e até distribuindo lucros. 

 

Daí a repulsa ao pedido, e as apelações das partes. A dos autores, vencidos, 

visando à reforma da decisão, para ser decretada a dissolução; a da ré, para o 

efeito de ser declarada a ilegitimidade de parte, ou reconhecimento da 

incidência ou não incidência do requisito subjetivo já citado, insistindo-se na 

perda, por parte dos autores, de quase totalidade das ações, em razão do suposto 

pacto comissório, argüido, também, defeito na aquisição das ações, por não 

compradas em bôlsa. 

 

Tendo sido tardiamente apresentada a apelação da ré, não foi a mesma 

recebida, sendo afinal desentranhada dos autos a requerimento dos autores. 

 

Nestes pontos transitou em julgado a sentença. Os apelantes agravaram no auto 

do processo (fls. 584) do despacho que indeferiu o depoimento pessoal de 

Emílio Zola Alcoforado, despacho que merece confirmação por seus 

fundamentos e, mais, por não ser possível, já agora, a inquirição, em virtude do 

falecimento do dito Alcoforado. 

 

Os autos evidenciam a atitude de Alcoforado e outros acionistas contra os 

autores-apelantes, sendo numerosos os atos tendentes a sacrificar interêsses 

dêstes, a pretexto de represálias e visando ao rebaixamento de dividendos, 

melhor aquinhoamento aos componentes da maioria e outros, destinados ao 

total afastamento dos apelantes da sociedade. 

 

Mas, tais atos caracterizariam situação de impossibilidade objetiva da 

sociedade preencher seus fins lucrativos? Justificariam a dissolução? 

 

A resposta sòmente pode ser negativa, a despeito das brilhantes considerações 

do ilustre patrono dos autores, doutor Aquiles Beviláqua, nas razões de recurso. 

 

É que se apura do balanço estar a sociedade em situação de prosperidade, 

distribuindo lucros e atendendo perfeitamente a seu objeto mercantil. 

 



Decisivo, nesta parte, o laudo do perito desempatador, a fls. 470, 471 e 472, 

nada constando do mesmo laudo que possa caracterizar a impossibilidade 

alegada. 

 

Entre os comercialistas se distinguem os casos de impossibilidade originária 

quanto ao objeto, da impossibilidade superveniente, na especial hipótese da 

discórdia entre os sócios, admitindo-se esta, como razão de relevância, quando 

se torna impossível, pela disciplina das deliberações dos sócios, fazer 

prevalecer a vontade social (v. g., quando se exige unanimidade, ou certa 

maioria, e não seja possível obtê-las, e de forma a tornar impossível atingir o 

objetivo social, ou a consecução dos fins da sociedade). 

 

Só nestes casos, tomados em sentido objetive, se poderá entrever a 

impossibilidade da consecução dos fins sociais, conforme bem expõe DI 

GREGÓRIO, notando-se que SOPRANO admite como motivo de 

impossibilidade absoluta a discordância ou dissídio entre os sócios sòmente nas 

hipóteses de divergência insanável e que paralisa a atividade social. 

 

Ora, verificado que a sociedade vem desempenhando e realizando seu objeto, 

em franca atividade, e que vem distribuindo lucros, embora diminuídos por atos 

de seus diretores e acionistas em maioria, não há como falar em 

impossibilidade absoluta de consecução de fins. 

 

A cessação ou inexistência de affectio societatis, mesmo para aquêles como 

VALVERDE, que a reputam existentes nas sociedades de capital, não seria 

razão expressiva para a dissolução, atenta a harmonia ocorrente em relação à 

maioria. E a lei deixa claro que êsse elemento subjetivo é mínimo, nas 

sociedades de capital, armando a minoria de meios de defesa outros contra os 

abusos da maioria. 

 

Demais, a existência da sociedade sobreleva e se superpõe aos interêsses 

pessoais dos sócios, mormente nas sociedades anônimas, cuja denominação 

bem esclarece o sentido e tipo de tais sociedades. 

 

Há de ser encarado o objeto e fim útil da sociedade à economia interna do país, 

como, ainda, elementos outros a ela ligados: interêsses de terceiros, contratos 

de fornecimento, créditos, relações de emprêgo, etc. 



 

Na hipótese, trata-se de sociedade com obrigações vultosas, inclusive com o 

Banco do Brasil, com o qual desde início se obrigou a mesma sociedade, com a 

responsabilidade conjunta de Alcoforado e de A. Leimig. 

 

Ante o exposto: 

 

Acordam os juízes que compõem a 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo no 

auto do processo e ao recurso de apelação, confirmando, assim, a decisão 

apelada. 

 

Custas pelos apelantes. 

 

Distrito Federal, 27 de novembro de 1951. - Miguel Maria de Serva Lopes, 

presidente; Sadi Cardoso de Gusmão, relator; Alberto Mourão Rússel. 

 

Ciente, em 21-1-1952. - Jorge de Godói, procurador geral. 

 

* 

 

COMPRA E VENDA MERCANTIL - DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO 

 

- Prazo de entrega das mercadorias. Condições de pagamento. Perdas e 

danos consistentes em lucros cessantes. Apuração, na execução. 

 

Cooperativa Industrial de Tecidos Rayon de Americana (Citra) versus R. 

Cohen & Cia. Ltda. 

 

Ap. n° 12.845 - Relator: DESEMBARG. OLIVEIRA SOBRINHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 12.845, em que é 

apelante Cooperativa Industrial de Tecidos Rayon de Americana (Citra), sendo 

apelada R. Cohen & Cia. Ltda.: 



 

Acordam os juízes da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça, por unanimidade de 

votos: 

 

Preliminarmente. 

 

I. Julgar prejudicado o agravo no auto do processo, manifestado a fls. 132 e 

reduzido a têrmo a fls. 134, por isso que a incompetência do Juízo que a ré-

agravante aí pleiteara foi solucionada pela egrégia 5ª Câmara, no agravo de 

instrumento n° 7.644, cujo acórdão de 7 de dezembro de 1945 julgou 

improcedente aquela argüição (autos em apenso, fls. 49). 

 

II. Dar provimento ao agravo no auto do processo, manifestado também contra 

o saneador, a fls. 135, e tomado por têrmo a fls. 136, para o fim de excluir da 

ação o co-réu, agravante, Ciro Bastos, que no negócio entre o autor e a ré, ora 

apelada, foi simples encaminhador dos pedidos desta, de modo a facilitar os 

negócios, ficando à vendedora, ora autora-apelante, inteira liberdade de aceitar, 

ou não, os pedidos ou encomendas. 

 

No mérito. 

 

Negar provimento à apelação, para confirmar a sentença de fls. 318-320, 

inclusive na parte em que remete para execução a apuração dos lucros 

cessantes, de acôrdo com as normas fixadas na parte final da mesma sentença. 

 

Carece de razão a ré-apelante, quando alega que a autora-apelada não podia ter 

proposto a presente ação, por isso que se limitava a fazer-lhe a interpelação de 

fls., quando, na conformidade do que dispõe o Cód. Comercial nos seus arts. 

202 e 205, devera, também, ter feito a prova do seu adimplemento, depositando 

o preço das mercadorias encomendadas e que a ré lhe não teria entregue. Em 

amparo a seu ponto de vista, cita a ré-apelante o acórdão das Câmaras Cíveis 

Reunidas, tomado por maioria de votos, no julgamento da revista n° 635 (na 

apelação cível número 3.931), da qual foi relator o então desembargador dêste 

Tribunal de Justiça, o hoje eminente ministro RIBEIRO DA COSTA. Dito 

acórdão está inserto no "Diário da Justiça" de 6 de fevereiro de 1946, pág. 275, 

e, lendo-se, verificar-se-á que o caso solucionado em tal julgado é diverso do 

dêstes autos. Tratava-se ali de venda com pagamento à vista, em que se não 



estipulava prazo para a entrega da mercadoria, ou seja têrmo certo para cumprir 

a obrigação contratada. 

 

É assim que há no acórdão invocado o tópico seguinte, após a transcrição de 

parte de outro acórdão, de 5-11-1895, do ilustre Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo: 

 

"Essa é a perfeita situação enfrentada pelo acórdão recorrido. A mercadoria 

deveria ser entregue ao comprador ou ao seu representante nesta cidade, mas 

não estabelecera o prazo para a efetuação da entrega. Logo, antes deveria o 

comprador, depositando o preço, notificar o vendedor com prazo fixado para a 

entrega da mercadoria. Isso, entretanto, não ocorreu. Veio a notificação para o 

efeito de ser considerado rescindido o contrato. Ora, quem espontâneamente 

considera roto um contrato, optando pela sua rescisão, não pode pedir perdas e 

danos pela sua inexecução. O comprador, nesse caso, se opta pela rescisão do 

contrato, apenas tem direito de haver do vendedor a restituição do preço, 

importância das despesas feitas e os juros da lei (ac. da 1ª Câmara da Côrte de 

Apelação, de 1907, in "Rev. de Direito" vol. I, pág. 337). Aparta-se, pois, a 

solução encontrada pelo acórdão recorrido do verdadeiro sentido e da exata 

extensão da lei, por ter conferido ao comprador uma faculdade que esta não lhe 

reconhece, em detrimento dos interêsses da outra parte contratante - o 

vendedor. Assim, porque, sendo o ajuste para pagamento a vista, a entrega da 

mercadoria ficava subordinada a êsse pagamento. Sendo propósito do 

comprador forçar a entrega da mercadoria, deveria primeiro consignar o preço 

em depósito e depois mandar intimar o vendedor para vir recebê-lo, obrigado à 

entrega a que se comprometera, sob pena de, não o fazendo, ressarcir as perdas 

e danos". 

 

Para deixar patente que se trata de casos diversos, ilustrei êste acórdão com a 

transcrição supra. Pelo documento de fôlhas 116, emanado da ré-apelante, 

vendedora, bem como pelo de fls. 15, em que se faz expressa referência ao 

pedido número 144, de 10-12-1942, feito por intermédio de Ciro Bastos, e 

ainda pelo de fls. 215, verifica-se que não só havia prazo estipulado para a 

entrega das mercadorias - 30 a 40 dias - como havia condição de pagamento - 

60 dias fora o mês com 5% de desconto. Isso, aliás, está esclarecido pela 

perícia (laudos de fls. 214 da ré, de fls. 225 da autora e de fls. 293-294 do 

desembargador). 



 

Ante o exposto, e o mais que consta dos autos, justa foi a decisão recorrida, que 

com acêrto apreciou as provas dêstes autos. 

 

Custas pela apelante. 

 

Distrito Federal, 20 de dezembro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente 

relator; Eduardo Espínola Filho; Hugo Auler, revisor. 

 

* 

 

CAUÇÃO – AÇÕES NOMINATIVAS 

 

- Não está o credor obrigado a excutir primeiramente o objeto dado em 

penhor. 

 

- A caução de ações nominativas é feita pela averbação nos livros da 

companhia; e se assim se procede, não está o credor obrigado ao depósito 

prévio. 

 

- Para que um contrato valha entre os seus signatários, não é indispensável 

que nêle figurem testemunhas. 

 

Wilson Vivaldi versus Banco Mercantil do Rio de Janeiro S.A. 

 

Ap. n° 15.407 - Relator: DESEMBARG. EMANUEL SODRÉ 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n° 15.407, 

em que é apelante Wilson Vivaldi e apelado o Banco Mercantil do Rio de 

Janeiro S.A.: 

 

Acordam os juízes da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por 

unanimidade de votos, em dar provimento, em parte, à apelação, para que os 

juros contratuais sejam contados a partir de 25 de agôsto de 1948. 

 



O réu, ora apelante, contraiu com o autor um empréstimo de Cr$ 96.108,00, 

juros de 10% ao ano, pagos antecipadamente; assim, por ocasião de efetivar-se 

o empréstimo, nos têrmos do contrato de fls. 5, foi paga pelo réu a importância 

de Cr$ 3.388,90 de juros e a de Cr$ 502,60 de sêlo, num total de Cr$ 

100.000,00, representado pela promissória de fls. 4. 

 

Diz claramente o contrato que o empréstimo se venceria em 25 de agôsto de 

1948, que é também a data do vencimento da promissória. Os juros então 

descontados representam mais ou menos o período de 25 de abril de 1948 (data 

do contrato) a 25 de agôsto de 1948 (vencimento da dívida). 

 

O executado não nega que deva os Cr$ 100.000,00: recusa, apenas, a obrigação 

de pagar juros que não sejam de 6% e a partir da inicial, pois não havia sido 

interpelado para a mora. 

 

O contrato é expresso: dispensa qualquer interpelação. 

 

A nulidade do instrumento de fls. 5, por falta de testemunhas, não procede, não 

só porque se trata de transação comercial, mas também porque é para valer 

entre os próprios signatários - nem o credor estava obrigado a excluir 

primeiramente os títulos caucionados. 

 

A caução de ações nominativas é feita pela averbação nos livros da companhia. 

Se assim é que se procede, não tinha credor que depositar prèviamente tais 

ações. 

 

Os juros e a multa contratuais estão de acôrdo com a chamada Lei de Usura. 

 

O único ponto vulnerável da sentença é que, se os juros já estavam pagos até o 

dia do vencimento do empréstimo e da promissória, só a partir dêsse dia é que 

podiam ser contados como devidos. 

 

Custas em proporção. 

 

Distrito Federal, 28 de dezembro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente; 

Emanuel de Almeida Sodré, relator; Eduardo Espínola Filho. 

 



* 

 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VENDA - NULIDADE 

 

- É nula a venda de estabelecimentos comerciais se o vendedor oculta do 

comprador que o funcionamento de um dêles foi interditado pela 

autoridade sanitária. 

 

Sociedade de Representações Omnia Ltda. versus Bento Leão Andrade 

 

Ap. n° 8.468 (embs.) - Relator: DES. OLIVEIRA SOBRINHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados a fls. 201, e discutidos êstes autos da apelação cível n° 8.468, 

os embargos de nulidade e infringentes do julgado, de fls. 186-194, ao acórdão 

da 8ª Câmara, de fls. 183-184, sendo embargante Sociedade de Representações 

Omnia Ltda. e embargado Bento Leão Andrade:  

 

Acordam os juízes da 3ª Turma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, 

unânimemente: 

 

I. Conhecer dos embargos, porque oferecidos tempestivamente. A notícia do 

resumo do julgamento do acórdão embargado foi inserta no "Diário da Justiça" 

de 11 de agôsto de 1951 (fls. 195), que foi sábado, pelo que o início do prazo 

de dez dias para apresentação dos mesmos embargos só começou a fluir na 2ª 

feira seguinte - 13 do mesmo mês (art. 834 do Cód. de Proc. Civil, combinado 

com o artigo 393, §§ 6° e 7°, do nosso Código de Organização Judiciária - dec.-

lei número 8.527, de 31 de dezembro de 1945). 

 

Os embargos de fls. 186-194 deram entrada no protocolo da Secretaria do 

Tribunal de Justiça a 22 do referido mês de agôsto, por conseguinte, 

tempestivamente. 

 

II. Receber ditos embargos para, de acôrdo com o voto vencido de fls. 184, 

julgar a ação procedente. 

 



Como se infere do relatório de fls. 201-204, que será transcrito no final dêste, 

acórdão, como parte integrante dêle, tôda a controvérsia a ser decidida nos 

presentes embargos gira em tôrno de um ponto único: se dêstes autos ficou 

provado que, se a embargante (autora) houvesse tido conhecimento, antes de 

celebrar com o embargado (réu, representante de Leão Andrade & Cia.) os 

contratos de compra dos estabelecimentos comerciais, pelo preço de Cr$ 

140.000,00, constantes das escrituras de fls. 4-6 e 7-10 dos autos em apenso, da 

interdição do funcionamento do principal daqueles estabelecimentos, o da rua 

Gonzaga Bastos n° 335, teria, ainda assim, realizado tal negócio, conhecimento 

aquele que o embargado-vendedor tinha muito antes de assinar ditas escrituras, 

pelo menos desde 6 de agôsto de 1946 (documento de fls. 33), tendo ocultado-o 

à compradora. 

 

Aliás, a sentença de fls. 132 proclama, e reconhece, ela própria, essa ciência dó 

réu (vendedor) e, ainda, que o seu silêncio a respeito constituiu má-fé do 

vendedor, mas declara que não provara a autora (compradora) que, se daquela 

interdição pela autoridade municipal tivesse sabido ao realizar dita compra, não 

tê-la-ia feito. O venerando acórdão embargado também assim decidiu, e diz que 

a compradora, ora embargante, não fêz prova de que não efetuaria dito negócio 

se tivesse conhecimento de que aquêle estabelecimento estava com a sua 

interdição de funcionamento a ser decretada, e ainda que ela, compradora, 

então apelante, "não convenceu de que comprou o estabelecimento para manter 

o mesmo negócio". 

 

Dos autos, entretanto, se verifica, claramente, que intuito outro não tivera a 

compradora - autora-apelante, ora embargante, - senão o de continuar ali e nos 

demais estabelecimentos adquiridos ao vendedor, ora embargado (réu-apelado), 

o negócio de papéis velhos e trapos que era explorado pelo vendedor e também 

pela compradora, a despeito do pomposo título da sua firma. 

 

Vários são os elementos probatórios que a respeito existem nestes autos: 

 

a) ter a venda por objeto, exatamente, quatro estabelecimentos dêsse gênero e 

negócio; 

 

b) explorarem-no vendedor e compradora. Aliás, o próprio vendedor, no seu 

depoimento pessoal prestado a fls. 110-111, confessa que a sociedade 



compradora, isto é, a Omnia, antes de adquirir os depósitos, já negociara com 

papéis velhos, tanto assim que comprara esta mercadoria ao próprio depoente e 

a outra firma (fls. 110 v.). 

 

As faturas de fls. 159 e 160, de 30 de novembro de 1946, de Cr$ 15.184,30 e de 

Cr$ 16.024,10, e a duplicata de fls. 167, emitidas pelo vendedor comprovam o 

depoimento do réu-embargado; 

 

c) não ser admissível que a autora-embargante fôsse pagar Cr$ 140.000,00 pelo 

negócio do réu-embargado, em prédios velhíssimos, com instalações 

deficientes, se não para nesses estabelecimentos continuar o ramo de comércio 

a que ambos se vinham entregando; 

 

d) a circunstância de haver a autora-embargante assumido, expressamente, nos 

aludidos contratos (apensos, fls. 5 e 8), o onerosíssimo encargo dos contratos 

de trabalho dos empregados dos estabelecimentos vendidos, ficando, portanto, 

responsável pelos direitos que os mesmos tinham por fôrça das leis trabalhistas. 

 

Êsses indícios convencem ter a compradora - autora-apelante, ora embargante, - 

feito nos presentes autos aquela prova, a que aludiram a sentença e o acórdão 

recorrido. 

 

Não se trata de presunções, mas de prova indiciária, bem concatenada, aliás a 

mais fiel das provas, a que não participa das imperfeições humanas, das 

paixões, dos interêsses, das conveniências que, muita vez, tornam falhos os 

depoimentos, as vistorias, etc. 

 

Acresce que ao embargado, vendedor, cumpria proporcionar ao comprador, 

embargante, as utilidades que tivera êste em vista ao celebrar o negócio a que 

aludem as escrituras de fls. 4 e 9 dos apensos, e não ocultar-lhe fato que difícil, 

senão impossível, tornava a exploração do mesmo negócio, qual o da interdição 

pela autoridade sanitária municipal da continuação do mesmo negócio no 

principal estabelecimento, objeto da venda. A falta do forno ou estufa não fôra 

a razão da interdição do estabelecimento sito à rua Gonzaga Bastos n° 335, mas 

as exigências de saúde e higiene dos prédios residenciais vizinhos (laudos a fls. 

68-69 e 96). 

 



Custas pelo embargado. 

 

Distrito Federal, 12 de dezembro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente e 

relator. 

 

RELATÓRIO 

 

A ora embargante, Sociedade de Representações Omnia Ltda., ajuizou na 10ª 

Vara Cível ação ordinária, visando à anulação dos contratos de venda dos 

estabelecimentos comerciais, sitos à rua Gonzaga Bastos n° 335, à rua Sant'Ana 

n° 157, à rua Caetano da Silva n° 118 e à av. Getúlio Vargas n° 1.084, 

constante das escrituras em notas do 2° Ofício, de 24 e 31 de dezembro de 

1946, devendo os vendedores Bento Leão Andrade, representante da firma 

Leão Andrade & Cia., restituir-lhe o preço da aludida venda, - Cr$ 140.000,00, 

- e mais as perdas e danos que fôssem apurados na execução, custas e 

honorários de advogado, calculados em 20% sôbre o total da condenação. 

 

Alegara a autora que, tendo sido feita dita venda livre e desembaraçada de 

qualquer ônus judicial ou administrativo e havendo os vendedores se obrigado 

por si e seus sucessores a fazer a venda sempre boa, firme e valiosa, 

respondendo pela evicção de direito, com grande surprêsa para a autora o 

principal estabelecimento vendido fôra interditado pela Prefeitura, por terem 

sido considerados caducos os alvarás de licença concedidos à sociedade-ré, e 

que esta, desde 6 de agôsto de 1945, já tinha ciência da decisão que mandava 

cassar ditos alvarás do estabelecimento à rua Gonzaga Bastos n° 335, e que, 

destarte, ocultava a ré à autora que êsse estabelecimento seria, como de fato o 

foi, interditado pela Prefeitura. Alegou mais que, logo após ter ela autora 

recebido tal interdição, entendeu-se com a ré, dela obtendo a promessa de que 

iria providenciar a reabertura e a regularização do referido estabelecimento, 

mas não o fêz. 

 

Argúi ter a ré obrado com malícia ao afirmar que tal estabelecimento por ela 

vendido estava livre e desembaraçado de qualquer ônus judicial ou 

administrativo, e que assim agira tão-sòmente para lograr a realização do 

negócio e, precipuamente, a isenção da onerosíssima responsabilidade 

decorrente dos direitos dos empregados que trabalhavam nos aludidos 

estabelecimentos, pelo que o artifício usado e que deu causa à conclusão do 



negócio configura o dolo essencial que, como vício de vontade, é motivo de 

anulação dos contratos (Cód. Civil, art. 92). 

 

Contestou a ré o feito, alegando prescrição da ação (Cód. Civil, art. 178, § 5°, 

inciso IV); e, quanto ao mérito, alegou que o contrato de venda em questão, o 

prédio à rua Sant'Ana n° 157, onde estava instalada a estufa, exigida pelo dec. 

n° 2.073, de 31-12-1908, art. 180, § 8°, fôra devorado por incêndio em 31 de 

janeiro de 1946, ficando em ruínas, e, assim, ficava o réu-contestante sem 

poder continuar a negociar com papéis velhos e trapos, visto como faltavam as 

instalações exigidas pelas autoridades administrativas, e disso tudo sabia a 

compradora, pois via o que comprava, e nunca dissera ao réu-contestante que 

pretendia negociar com trapos e papéis velhos e o seu próprio nome está a dizer 

que iria operar em representações. E mais, que a compradora, numa negligência 

incrível, não deu um passo para regularizar o funcionamento dos depósitos que 

havia comprado. 

 

Replicou a autora, juntando os documentos de fls. 33-34, e depois de proferido 

o saneador (fls. 55), do qual se agravou no auto do processo o réu (fls. 59), e de 

feita a perícia constante dos laudos de fls. 66 a 71 (do perito da autora); de fls. 

73 a 76 (do perito do réu), e de fls. 95 a 97 (do perito desempatador), e do 

esclarecimento do último a fls. 108 a 109, e do depoimento pessoal do réu (fls. 

110) e de duas testemunhas do autor (fls. 112 e 113) - proferiu o Dr. juiz a 

sentença de fls. 132 a 136, julgando a ação improcedente, ressalvando, 

entretanto, à autora o direito de perdas e danos contra a ré. 

 

Assim fundamenta o Dr. juiz da 10ª Vara Cível a sua decisão: 

 

"A razão se fundamenta na alegação do dolo. Êsse motivo, portanto, deve ser 

objeto de prova por parte da autora e não pode se circunscrever a indícios e 

presunções, pois a má-fé não se presume. 

 

"É incontestável que foi cassada a licença para o funcionamento do 

estabelecimento da rua Gonzaga Bastos, 335, e inexiste prova de que, à época 

da transação, a firma compradora fôsse sabedora que corria processo para a 

interdição, provocado por ofício do diretor do Departamento de Higiene da 

Prefeitura. A ré, sendo, como era, sabedora dêsse processo de interdição, e não 

o tendo comunicado à autora por ocasião da venda, teria praticado o dolo 



negativo, consistente na ocultação de tão relevante situação que dizia respeito à 

destinação do mais importante dentre os quatro depósitos transacionados. 

 

"No entanto, o que se faz mister indagar neste feito é se a ré teria ou não 

realizado a transação cogitada se houvesse sido cientificada a respeito do fato. 

É êsse o mandamento do Cód. Civil, em seu art. 93, onde se lê: 

 

"Nos contratos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de 

fato ou qualidade, que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, 

provando-se que, sem ela, se não teria celebrado o contrato". 

 

E depois de citar o comentário de CLÓVIS BEVILÁQUA sôbre êsse artigo do 

nosso Cód. Civil, diz a sentença: 

 

"À autora, pois, cumpria deixar perfeitamente caracterizado que a transação não 

se teria realizado se soubesse do processo de interdição que corria a respeito de 

um dos estabelecimentos. Não basta que ela venha a Juízo e se alegue embaída 

em sua boa-fé, e não basta a sua afirmação de que não teria realizado a 

transação caso soubesse da circunstância já mencionada. Deveria ela provar 

que o fato ocultado intencionalmente fôra fundamental para viciação de sua 

vontade e que a sua ciência seria decisiva no desfazimento da transação 

entabulada". 

 

E considerando que a autora tal prova não produziu, e, ainda mais, que 

cientificada que fôra ela da cessão de licença em 17 de novembro de 1947, 

sòmente em 17 de dezembro de 1948 ingressou em Juízo com o depósito 

preparatório constante dos autos em apenso, e mais que a venda fôra de quatro 

depósitos e sòmente um tivera a sua licença cassada, não existindo nele o forno 

crematório imprescindível a quem negocia com papéis servidos, concluiu 

julgando a ação improcedente, dizendo que o fato da interdição, embora não 

lograsse determinar a anulação da escritura da venda, autoriza, todavia, a ação 

de perdas e danos contra a ré e êsse direito deixava ressalvado à autora. 

 

Esta pediu, nos têrmos do disposto no art. 285 do Cód. de Proc. Civil, 

declarasse a Dr. juiz a sua sentença, porque, tendo negado a anulação 

pretendida pela autora, mas reconhecido o direito desta a perdas e danos, objeto 

também da petição inicial, boas razões de ordem jurídica e de ordem lógica, 



além de relevante motivo da economia processual, estariam a determinar que a 

sentença devera declarar a ação procedente em parte (fls. 138-139). 

 

O Dr. juiz, pelo despacho de fls. 140, disse não haver o que declarar, nem 

omissão na sua sentença, que não era obscura nem continha inexatidão. Nela 

não declarava ter a autora direito a perdas e danos, mas, apenas, lhe ressalvara 

o direito a propor a ação competente, acaso entendesse fazê-lo. 

 

Apelou a autora e a egrégia 8ª Câmara conhecendo do recurso, quanto ao 

mérito, pelo acórdão de fls. 183, de 23-6-1950, pelo voto dos desembargadores 

EDUARDO ESPÍNOLA FILHO (relator) e EMANUEL DE ALMEIDA 

SODRÉ, contra o do revisor, desembargador GUILHERME ESTELITA, negou 

provimento ao recurso. 

 

Os votos vencedores mantiveram a sentença recorrida, porque apreciaram 

perfeitamente a espécie, de fato, à luz da prova produzida, e a solucionaram 

com exatidão e acêrto aos princípios de direito aptos a discipliná-la. 

 

E assim se expressa o acórdão: 

 

"Verifica-se, efetivamente, que a apelante não convenceu de que comprou o 

estabelecimento para manter o mesmo negócio, que a imposição da autoridade 

lhe não permitiu continuar com a falta de forno, que o incêndio tornara 

imprestável; mas que o tenha pretendido... A realidade é que, com a construção 

do forno, no principal estabelecimento, poderia ter sido pleiteado o 

levantamento da interdição, e a apelante negligenciou a respeito. Demais, como 

o Dr. juiz a quo, com argumentação segura, demonstra, não dão os autos a 

provada certeza de que, se os compradores soubessem da interdição, não teriam 

feito o negócio, e tem razão a sentença no reclamar prova de má-fé e do dolo 

que se não presumem". 

 

O voto vencido é assim formulado (fôlhas 184): 

 

"Vencido no mérito, pois votei dando provimento ao recurso para julgar 

procedente a ação, por êstes motivos: 

 



"Entendo que houve dolo do vendedor, pois a venda do estabelecimento 

comercial pressupõe licença para seu funcionamento, e a venda foi a 24 e a 31 

de dezembro de 1946, quando a 6 de agôsto de 1945 o vendedor soubera - a 

essa data, pelo menos, - do processo de interdição do negócio, afinal efetivada a 

8 de novembro de 1947. Demais, "como se vê das escrituras em apenso, o 

negócio da rua Gonzaga Bastos era o principal, tanto que só dêle fala a primeira 

escritura". 

 

Publicada no "Diário da Justiça" de 11 de agôsto de 1951 a notícia das 

conclusões do aludido acórdão (cert. a fôlhas 185), a 22 do mesmo mês 

ofereceu a Sociedade de Representações Omnia Ltda. os embargos de nulidade 

e infringentes do julgado de fls. 186 a 194 (ler), nos quais pleiteia com apoio 

no voto vencido a procedência da ação. 

 

Admitidos pelo despacho de fls. 196, foram ditos embargos contestados a 

fôlhas 198-200 (ler), argüindo o embargado, liminarmente, a sua 

intempestividade, e, quanto ao mérito, a sua improcedência. 

 

Ao Exmo. desembargador revisor. - Oliveira Sobrinho. 

 

* 

 

SOCIEDADE ANÔNIMA - SUBSCRIÇÃO 

 

- Assiste à sociedade anônima o direito de cobrar do acionista as 

importâncias devidas pela subscrição de ações ou de mandar vendê-las em 

Bôlsa para a integralização do capital subscrito. O direito de escolha 

compete à sociedade. 

 

Joaquim Monteiro Correia versus Construções Navais Mônica S. A. 

 

Ap. n° 4.505 - Relator: DESEMBARG. VASCONCELOS REIS 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 4.505, em que é 

apelante Joaquim Monteiro Correia e apelada Construções Navais Mônica S. 

A.: 

 

Acordam os juízes da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por 

unanimidade de votos, da mesma conhecer, mas negar-lhe provimento, para 

confirmar a sentença apelada. 

 

Custas ex lege. 

 

E assim decidem porque provado está ter o apelante subscrito 1.500 ações do 

capital social da apelada, na importância de Cr$ 300.000,00, tendo pago 

sòmente Cr$ 30.000,00, e a lei conferir à sociedade o direito de promover ação 

executiva para a cobrança das importâncias devidas (decreto-lei n° 2.627, de 

26-9-40, art. 76, letra a). 

 

Trata-se, no caso sub judice, de ação executiva intentada pela apelada para os 

fins de integralizar 1.500 ações de seu capital social, do valor cada uma de Cr$ 

200,00, por isso que da importância total de Cr$ 300.000,00, sendo, portanto, 

devedor de Cr$ 270.000,00, e em que a defesa do executado consistiu 

principalmente na alegação de não estar obrigado a essa integralização, de vez 

que, por sentença judiciária, reconhecido fôra ter sido induzido em êrro, quanto 

a essa subscrição, por artifícios fraudulentos. 

 

A sentença apelada bem decidiu julgando procedente a ação e subsistente a 

penhora, repelindo a alegação do apelante, relativamente à falsidade das ações 

e inviabilidade dos fins sociais, por tratar-se de matéria estranha ao pleito 

judicial, implicando mesmo seu conhecimento invasão da jurisdição do Juízo 

da 7ª Vara Cível. 

 

Verificada a mora do acionista, tem a sociedade o direito de promover contra o 

acionista e os que com êle forem solidàriamente responsáveis, no caso previsto 

no art. 76 do cit. decreto-lei, de mandar vender as ações, por conta e risco do 

acionista constituído em mora, ou cobrar pela via, executiva as importâncias 

devidas. 

 



Essa escolha compete à sociedade; no caso dos autos, optou a apelada pela 

última dessas soluções e nada procedente, argüido foi que elidisse o pedido, daí 

negar-se, como se nega, provimento à apelação. 

 

Distrito Federal, 18 de dezembro de 1951. - Ari de Azevedo Franco, presidente 

interino; Mém de Vasconcelos Reis, relator; Vicente de Faria Coelho. 

 

* 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS - CONSIGNATÁRIO 

 

- Provado que houve falta de mercadoria, embarcada, é a transportadora 

obrigada a indenizar o seu valor. Pagando o embarcador ao consignatário 

o valor da falta, a si assiste e não a êste a indenização devida, sendo, 

portanto, parte legítima como autor da ação. 

 

Correia Ribeiro & Cia. Ltda. versus International Freigthing Corporation 

 

Ap. n° 11.067 - Relator: DESEMBARG. MEM REIS 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e examinados êstes autos de apelação cível n° 11.067, em que é apelante 

Correia Ribeiro & Cia. Limitada e apelada a International Freigthing 

Corporation: 

 

Acordam os juízes da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por 

unanimidade de votos, transferir para o mérito a matéria objeto do agravo no 

auto do processo e dar provimento à apelação para, reformando a sentença 

apelada, julgar procedente a ação. 

 

Custas ex lege. 

 

E assim decidem relativamente ao agravo no auto do processo, interposto do 

despacho saneador que rejeitou a preliminar de ilegitimidade do autor e 

conseqüente carência de ação, por não ser a apelada a consignatária da carga, 



por isso que fôra a mercadoria vendida, a terceiros, visto envolver o próprio 

mérito da causa. 

 

Visa a apelante com a presente ação haver os prejuízos sofridos com o extravio 

de mercadorias embarcadas no pôrto do Salvador (Estado da Bahia), 

consignadas a vários compradores, estabelecidos na cidade de Belém do Pará, 

dada a recusa da apelada em satisfazê-los. 

 

À pretensão da apelante opôs-se a apelada, alegando não só aquela preliminar 

como, também, por terem sido os conhecimentos de embarque extra'dos "a 

ordem", caso em que só aos portadores das vias originais e não das vias não 

negociáveis reclamar a falta, e ainda por não ter ficado provada essa falta, por 

certificado das autoridades portuárias do pôrto de destino, ou declaração desta 

última nesse sentido, ao contrário, ter sempre ela afirmado sua descarga. 

 

A sentença apelada julgou improcedente a ação, porque incumbia à apelante, 

uma vez que negava o fato, provar sua alegação de extravio da mercadoria, 

consoante o disposto no art. 209 do Cód. de Proc. Civil; não provar esse 

extravio a carta existente nos autos, pela apelante, em que a apelada se limita a 

declarar ter tomado providências, quanto à falta de parte dessas mercadorias, e 

advertia, as reclamações devessem ser feitas na agência da Bahia; estar provado 

o embarque, não se provando, entretanto, o extravio, principalmente quando, 

segundo as informações prestadas pelo Ministério da Fazenda, chegaram as 

mercadorias ao ponto de destino e liquidado foi o contrato de seguro. 

 

Não é a apelante parte ilegítima, como pretende a apelada, não só porque a 

cláusula Cif significa simplesmente que o vendedor se encarrega do embarque 

da mercadoria, pagando por conta do comprador as despesas com o frete e o 

seguro marítimo, ou uma venda com a entrega no pôrto do embarque, viajando 

a mercadoria a risco do comprador, como bem acentua CARVALHO DE 

MENDONÇA, na sua obra "Tratado de Direito Comercial" (vol. 6°, 2ª parte, n° 

776), como também porque, tendo a apelante indenizado os prejuízos, 

inconteste é a sua qualidade de autora. 

 

Não resta dúvida ter sido embarcada a mercadoria, e a prova nesse sentido é 

peremptória, como, também, a constatação de falta de parte da mesma, como se 



vê do doc. de fls. 188, em que a administração do pôrto do Pará a acusa, e 

precisamente na quantidade declarada pela apelante. 

 

Do mesmo modo provada está a satisfação dos prejuízos sofridos pelos 

consignatários dessas mercadorias, pela apelante, em nada importando não se 

fizesse em moeda, porém, por crédito, em favor dos mesmos, mas suas contas-

correntes, pois isso equivale em tornar sem efeito a transação e a retroversão 

dos direitos dos consignatários ao embarcador. 

 

Além do art. 1° do dec. n° 19.473, de 10-12-1930, dois outros dispositivos do 

Código Comercial são invocados pela apelada para legitimar a improcedência 

da ação: os arts. 587 e 589 do Cód. Comercial. 

 

Não lhe ampara a pretensão aquêle dispositivo da primeira dessas lei, por isso 

que diz respeito sòmente à prova do reconhecimento da carga pelo 

transportador e à obrigação de entregá-la ao ponto de seu destino, como no-lo 

prova a sua redação, dispondo: "o conhecimento original do frete, emitido por 

emprêsas de transporte por água, terra, ou ar, prova o recebimento da 

mercadoria e a obrigação de entregá-la no lugar do destino". 

 

Ora, a apelada não nega o recebimento as mercadorias e, estando provado não 

terem sido elas entregues, é óbvio que responde pelo seu extravio, por via de 

pagamento de seu preço de custa, acrescido das despesas de transporte e 

seguro. E mesmo que negasse, isso em nada aproveitar-lhe-ia, segundo o 

preceito contido no art. 586 do Cód. Comercial, do qual é o art. 1° do cit. dec. 

n° 19.473 complemento, ao dispor: "o conhecimento concebido nos têrmos 

enunciados no artigo 575 faz prova entre tôdas as partes interessadas na carga 

e frete e entre essas e os seguradores; ficando salva a êstes e aos donos do 

navio a prova em contrário". 

 

Equivale isto dizer: se não tivesse a apelante provado cumpridamente o 

embarque da mercadoria e a falta de parte da mesma estava a apelante obrigada 

à prova dêsses dois fatos, prova que não fez. 

 

Da mesma forma os dois arts. do Código Comercial, pois o primeiro (art. 587) 

diz respeito ao conhecimento, a que a lei empresta os efeitos de escritura 



pública e a sua transmissibilidade e negociabilidade, por via de endôsso, em 

sendo passado "a ordem". 

 

Mesmo que os conhecimentos fôssem passados "a ordem", ainda assim era a 

apelante parte legítima como autora da presente ação, de vez que tendo 

indenizado os consignatários pelo modo já referido nos seus direitos de sub-

rogada. 

 

Tendo a apelante junto os conhecimentos originais é manifesta a improcedência 

da defesa da apelada fundada no art. 589 do cit. Código. 

 

A cláusula Cif, embora implique a tradição operada no pôrto de embarque 

(Código, cit. art. 199), viajando a mercadoria a risco de comprador, entretanto, 

não tem a virtude, em caso como o dos autos, de obstar a que o embarcador 

reclame a indenização de sua falta total ou parcial, por se ter operado a 

resolução da venda em virtude de acôrdo posterior entre os mesmos celebrado. 

 

Daí, dar-se como se dá, provimento à apelação, para se julgar procedente a 

ação. 

 

Distrito Federal, 19 de junho de 1951 - Ari de Azevedo Franco, presidente 

interino; Mem de Vasconcelos Reis, relator, Oscar Tenório. 

 

* 

 

FALÊNCIA - CONCORDATA - COMISSÁRIO - SÍNDICO 

 

- A nomeação do comissário para a função de síndico é a regra legal, não 

absoluta, pois comporta exceções. 

 

(Omitidos os nomes das partes) 

 

Ag. n° 2.071 - Relator: DESEMBARG. SÁ E BENEVIDES 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de instrumento n° 2.071, 

acordam por unanimidade de votos, em a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, em 

negar provimento ao processo, desprezadas as preliminares. 

 

O agravo é da sentença que, convolando a concordata em falência, deixou de 

nomear síndico ou comissário da mesma, consoante a regra do art. 162, § 1°, da 

Lei de Falências, que prescreve essa nomeação, "salvo se houver motivo para 

afastá-lo do cargo". 

 

São improcedentes as preliminares de que não é caso de agravo e de estar o 

recurso fora do prazo legal. 

 

Não há em vigor uma outorga direta do processo: pode-se entender, no entanto, 

que a não nomeação do comissário, para o cargo de síndico, importa a sua 

destituição, legitimando-se por isso o agravo. Quanto ao excesso de prazo, o 

agravante demonstrou a fls. 21, com documento, que não houve tal excesso. 

 

Quanto ao mérito, não pode ser acolhido o fundamento do juiz, de que deixou 

de nomear o agravante por não ser êle um dos maiores credores. Êsse requisito 

deveria ter sido observado por ocasião da primeira nomeação, para o cargo de 

comissário, para cuja escolha a lei estabelece os mesmos requisitos exigidos do 

síndico (art. 161, § 1°, n° 4). Procede, no entanto, o argumento do Dr. curador 

de que a escolha do síndico pode recair em pessoa diversa da do comissário, 

havendo motivos relevantes, e que êsses motivos concorriam no caso em 

exame. 

 

Esta mesma Câmara dêles tem conhecimento, pôsto que em outro agravo 

determinou a decretação da falência e a revogação da concordata, sob inspeção 

do mesmo comissário. 

 

Nesta matéria sobreleva a tudo o interêsse dos credores. 

 

Verifica-se que, com a complacência, senão a participação do agravante, o 

patrimônio do concordatário vinha sendo dilapidado em detrimento da massa 

dos seus credores. E é o interêsse dêstes que deve ser acautelado, em primeiro 

plano. 

 



Distrito Federal, 4 de dezembro de 1951. - Sílvio Martins Teixeira, presidente; 

Estácio Correia de Sá e Benevides, relator; Hugo Auler. 

 

Ciente, 2-1-952. - Jorge de Godói. 

 

* 

 

SOCIEDADE MERCANTIL - DISSOLUÇÃO 

 

- Dispondo o contrato social que a sociedade poderá ser dissolvida 

"quando assim todos os sócios entenderem, ou mesmo quando um dos 

sócios não mais queira nela continuar", segue-se que a dissolução deve ser 

decretada quando requerida, contra a vontade de um só dos sócios. 

 

Adriano Joaquim Madruga versus Francisco Joaquim Madruga e outra 

 

Ap. n° 370 (embs.) - Rel.: DESEMBARG. EMANUEL SODRÉ 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n° 370, em 

grau de embargos, sendo embargante Adriano Joaquim Madruga e embargados 

Francisco Joaquim Madruga e Diamantina Madruga Sarmento: 

 

Acordam os juízes da 2ª Turma das Câmaras Cíveis Reunidas, do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos 

de nulidade de fls. 288. 

 

Verifica-se dos autos que o primeiro dos embargados explorava, há mais de 20 

anos, o Hotel Vista Alegre, em prédio de sua propriedade. Em agôsto de 1935, 

admitiu como sócio seu filho Adriano, ora embargante, com o capital de Cr$ 

200.000,00 e retirada de Cr$ 2.500,00 por mês; depois, em 1942, admitiu a 

filha, Diamantina, a segunda embargada, formando-se nova sociedade dos três, 

dando-lhes Francisco, aos dois filhos, parte do capital social e doando-lhes o 

imóvel onde era estabelecido o Hotel, reservando-se o doador apenas o direito 

de ali morar. Tendo Francisco adoecido, o filho assumiu a gerência dos 

negócios e depois não quis prestar contas, não restituiu as chaves do cofre e 



passou a referir-se ao autor, ora embargado, seu pai, em têrmos injuriosos. 

Requereu então o embargado a dissolução parcial, para exclusão do 

embargante, mas a ação foi julgada improcedente, acentuando a sentença, 

confirmada pelo acórdão da 4ª Câmara (fls. 26 v.), que "o único caminho a 

seguir, no caso em exame, é o da dissolução total". E foi o que agora o mesmo 

autor vem requerer. 

 

A cláusula 9ª do contrato social, que se vê, a fls. 18 v., está assim redigida: "A 

sociedade, que é por tempo indeterminado, pode ser dissolvida quando assim 

todos os sócios entenderem ou mesmo quando um dos sócios não mais queira 

nela continuar". A cláusula que se segue não poderá anular a clareza da 

antecedente, e deve ser entendida como de aplicação à hipótese da retirada 

amigável de um dos sócios. 

 

Se três eram os sócios e dois requereram a dissolução, e por ela insistem, não se 

compreende que a sociedade continue com o único sócio restante; aliás, o 

princípio geral está muito claramente fixado no art. 335, n° 5, do Cód. 

Comercial: "As sociedades reputam-se dissolvidas: por vontade de um dos 

sócios, sendo a sociedade celebrada por tempo indeterminado"; e a cláusula 

contratual não veio infirmar essa regra, como se viu. 

 

Custas pelo embargante. 

 

Distrito Federal, 9 de janeiro de 1952. - Henrique Fialho, presidente; Emanuel 

de Almeida Sodré, relator. 

 

* 

 

SOCIEDADE MERCANTIL – DISSOLUÇÃO 

 

- A dissolução de sociedade por cotas sòmente pode ser judicialmente 

determinada quando pedida por sócios que representem mais da metade 

do capital social. 

 

Benedito Neto e outro versus Dr. Paulo Osório e outro 

 

Ap. n° 13.555 - Relator: DESEMBARG. HENRIQUE FIALHO 



 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 13.555, em que 

são apelantes: 1°, Benedito Neto, e 2°, Espólio do Dr. Jorge de Meneses 

Werneck, sendo apelados os Drs. Paulo Osório e Jordão de Brito: 

 

Acordam, por votação unânime, os juízes da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, dar provimento a ambos os recursos para, reformando a 

sentença apelada, julgar improcedente o pedido de dissolução da sociedade 

Emprêsa Geral de Engenharia Limitada, assegurando aos sócios requerentes da 

dissolução, ora apelados, a faculdade de se retirarem da sociedade, recebendo 

os respectivos haveres que forem apurados pelos meios legais. 

 

Conforme já decidiu esta Câmara, em acórdão proferido no agravo de petição 

n° 4.386, "a sociedade por cotas é inegàvelmente uma sociedade de capital, que 

o dec. n° 3.708, de 10 de janeiro de 1919, manda reger, nos casos omissos, pela 

lei das sociedades anônimas, onde a vontade individual é subordinada à 

representação de ações, predominando em tudo a maioria destas. Inadmissível, 

portanto, a aplicação do Cód. Comercial no concernente às sociedades de 

pessoas". 

 

No casos dêstes autos, sendo omisso o contrato social relativamente à 

possibilidade de sua dissolução, forçoso seria o recurso à aplicação dos 

princípios regidos pela lei das sociedades por ações, consoante o disposto pelo 

art. 18 da lei n° 3.708, de 10 de janeiro de 1919, tendo aliás em conta o 

pactuado na cláusula 11ª do aludido contrato. 

 

O preceito legal, como já foi decidido no acórdão desta Câmara supra citado, é 

no sentido de prevalecer a determinação da maioria, ou melhor, a dissolução da 

sociedade sòmente se tornará obrigatória se assim fôr decidido por sócios que 

representam a maioria do capital social, salvo, claro está, a hipótese de ocorrer 

algum dos casos previstos na lei, como, v. g., o de impossibilidade de preencher 

o seu fim, o que no caso dêstes autos não se verifica. 

 

Aliás, no próprio contrato social, embora omisso, como ficou dito, 

relativamente ao caso específico da dissolução da sociedade, se encontra 



preciosos elementos subsidiários para solução justa, contidos em sua cláusula 

11ª, que estabelece a predominância da maioria de cotas, e, no caso de 

igualdade, da maioria de sócios, para dirimir dúvidas ou divergências, devendo 

analògicamente ser a mesma regra que coincida com a recomendação da lei 

aplicada ao caso de dissolução. 

 

Assim sendo, no caso dêstes autos verifica-se não se haver alcançado maioria 

pleiteando a dissolução, desde que os dois grupos, cada qual composto de dois 

sócios, representam cada um a metade das cotas, ou seja a metade do capital 

social. 

 

Não há, portanto, maioria capaz de impor a dissolução, sendo inaceitável a tese 

da sentença equiparando semelhante situação ao caso das sociedades compostas 

de apenas dois sócios, por isso que, em tal caso, se por um lado não pode 

evidentemente subsistir a sociedade reduzida a uma só pessoa, não é por outro 

lado possível impor-se a permanência do sócio que quer a dissolução. 

 

Custas pelos apelados. 

 

Distrito Federal, 4 de janeiro de 1952. - Frederico Sussekind, presidente; 

Henrique Fialho, relator; Narcélio de Queirós. 

 

* 

 

SOCIEDADE MERCANTIL - FALÊNCIA 

 

- Não há razão para se impugnar o pagamento de débito da sociedade feito 

depois de aberta a falência, por prejudicial à massa e aos outros credores, 

se quem o realizou foi sócio cotista, que, assim, integraliza a sua cota, e 

cujos bens a falência da sociedade não atinge. 

 

Massa Falida da Importadora Meridional Máquina Ltda. versus Banco 

Industrial Brasileiro 

 

Ap. n° 13.721 - Relator: DESEMBARG. ESPÍNOLA FILHO 

 

ACÓRDÃO 



 

Vistos, examinados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 13.721, 

apelante Massa Falida da Importadora Meridional Máquina Limitada, apelado 

Banco Industrial Brasileiro, os juízes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal acordam, unânimemente, em negar provimento ao recurso, 

para confirmarem, como confirmam, a sentença recorrida, pagas as custas pelo 

apelante. 

 

Não há razão para impugnar o pagamento, feito ao apelado, depois de decretada 

a falência da apelante, de débito desta, por prejudicial à massa e aos outros 

credores, de vez que quem pagou foi sócio cotista, com o pagamento da sua 

cota integralizado, e cujos bens a falência da sociedade não atinge. Nem se 

argumente que, com o pagamento do débito ao Banco, foram retirados os 

títulos, que seriam de garantia, à conta caucionada. Esta conta já não mais 

podia ser movimentada pela falida. O seu sócio a beneficiou, e muito, 

liquidando o débito, e, assim, os credores todos lucraram com a diminuição do 

passivo da massa. 

 

A sentença apelada está bem fundamentada e o parecer do delegado da 

Procuradoria Geral faz considerações em refôrço da solução, por ela dada, à 

questão. 

 

Distrito Federal, 16 de outubro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente; 

Eduardo Espínola Filho, relator; Hugo Auler. 

 

Ciente, em 26-10-1951. - Jorge de Godói, procurador geral. 

 

* 

 

SOCIEDADES ANÔNIMAS - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - SUA 

COBRANÇA 

 

- A sociedade por ações cabe a ação executiva para haver do acionista 

subscritor a importância do valor das ações por êle subscritas, não se 

exigindo, para a validade do boletim de inscrição, os requisitos do art. 135 

do Cód. Civil. 

 



Bernardino Gonçalves dos Santos versus Magazine Monte Castelo S. A. 

 

Ap. n° 13.936 - Relator: DESEMBARG. SERPA LOPES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 13.936, em que é 

apelante Bernardino Gonçalves dos Santos e apelado Magazine Monte Castelo 

S. A.: 

 

Acordam os juízes da 5ª Câmara Cível, por unanimidade, em negar provimento 

ao recurso. 

 

E assim decidem porque a sentença apelada está firmada em fundamentos 

indiscutíveis. Como ali se demonstrou, o não estar o boletim de inscrição 

revestido das formalidades prescritas no art. 135 do Cód. Civil, motivo não 

pode ser para o apelante eximir-se da obrigação assumida, atento a que, quando 

tais requisitos fôssem de se exigir, estariam supridos pela presunção decorrente 

do artigo 131, presumindo verdadeiras as declarações constantes dos 

documentos assinados, em relação aos signatários, e o apelante não se 

aventurou a negar a sua adesão ao boletim que agora contesta. 

 

Por outro lado, não merece acolhimento a argüição de que não teria havido de 

sua parte um ato perfeito de subscrição, visto como, no momento em que o 

praticou, não realizou o pagamento de prestação inicial. E não pode ser 

atendida essa impugnação, atento a que o próprio apelante, ao contestar, argüiu 

que lhe não fôra dado qualquer recibo da importância de Cr$ 700,00 oferecida 

como sinal. O que não resta dúvida é que o apelante assumiu a obrigação como 

subscritor das ações, cuja integralização é agora objeto da presente ação 

executiva, e sua procedência ficou bem definida na sentença apelada, cuja 

confirmação se impõe. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Distrito Federal, 16 de novembro de 1951. - Miguel Maria de Serpa Lopes, 

presidente e relator; Alberto Mourão Rússel; Sadi Cardoso de Gusmão. 

 



* 

 

PROMISSÓRIA - AÇÃO EXECUTIVA 

 

- Sendo as notas promissórias títulos autônomos por sua natureza, 

improcede a defesa fundada em que elas estão vinculadas a um contrato de 

compra e venda, se não foi feita prova de tal alegação. 

 

Mário Guimarães Soares versus Laurinda Borges Correia 

 

Ap. n° 14.042 - Relator: DESEMBARG. OLIVEIRA SOBRINHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 14.042, em que é 

apelante Mário Guimarães Soares, sendo apelada Laurinda Borges Correia: 

 

Acordam os juízes da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça, unânimemente, negar 

provimento ao recurso, para confirmar a sentença de fls. 34 v. e 35 do Dr. juiz 

da 10ª Vara Cível, que com acêrto apreciou as provas dos autos e muito bem 

aplicou a lei ao caso em exame. 

 

Improcede a defesa do apelante, de que as duas notas promissórias ajuizadas 

estavam vinculadas a um contrato de compra e venda de um automóvel, 

negócio realizado entre o apelante e o primitivo portador dos mesmos títulos e 

os de outros, sendo o preço da venda de Cr$ 35.000,00, já efetuado, no Juízo da 

7ª Vara Cível, consoante têrmo de quitação judicial, de que dá notícia a 

certidão junta a fls. 15. Dessa certidão, vê-se que, em 9 de setembro de 1950, o 

ora apelante pagou naquele Juízo a Antônio José dos Reis Cr$ 20.481,30, 

dando-lhe quitação da dívida que tinha para com êste, dívida que dera lugar à 

ação executiva ali ajuizada pelo mesmo Antônio José dos Reis, a 24 de 

fevereiro de 1949, para cobrar-lhe seis notas promissórias de Cr$ 3.000,00, 

cada uma, vencidas em 5 de agôsto, em 5 de setembro, em 5 de outubro, em 5 

de novembro, em 5 de dezembro, de 1948, e em 5 de janeiro de 1949, num 

total, portanto, de Cr$ 18.000,00, que era o restante dos Cr$ 30.000,00 pelos 

quais lhe vendera o automóvel, tendo o devedor pago apenas quatro outras 

notas promissórias, do mesmo valor, ou sejam Cr$ 12.000,00. 



 

É o que se vê da certidão de fls. 19, extraída dos autos da mencionada ação 

executiva. 

 

Por outro lado, nenhuma prova trouxe o apelante a êste processo de que as 

notas promissórias de fls. 4 e 5, de Cr$ 2.500,00 cada uma, estivessem 

vinculadas ao negócio da compra e venda de tal automóvel a que aludiu. 

 

Poder-se-ia mesmo admitir que elas fôssem parte do preço dessa venda, mas, 

ainda assim, sendo títulos autônomos, transferidos pelo credor à apelada 

(autora), podia ela cobrar o valor das mesmas notas promissórias, 

judicialmente, como fêz. 

 

Irrelevante, também, a alegação do réu-apelante de que os bens constantes do 

auto de penhora de fls. já se achavam penhorados em outro Juízo, pois, se 

assim ocorre, surgirá, por certo, o concurso de credores a ser apreciado 

oportunamente. 

 

Custas pelo apelante. 

 

Distrito Federal, 3 de janeiro de 1952. - Oliveira Sobrinho, presidente e relator; 

Eduardo Espínola Filho; Hugo Auler, revisor. 

 

* 

 

SOCIEDADE COMERCIAL - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 

- É de decretar a dissolução de sociedade quando, havendo vários sócios, 

apenas um discorda daquela. 

 

Georges Petresco versus Graciano Monteiro da Silva 

 

Ap. n° 15.079 - Relator: DESEMBARG: MOURÃO RÚSSEL 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 15.079, em que é 

apelante Georges Petresco e apelado Graciano Monteiro da Silva: 

 

Acordam os juízes da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 

negar provimento ao recurso, unânimemente. 

 

Trata-se de dissolução e liquidação de sociedade, em que um sócio alega não 

ser a espécie de dissolução integral, mas parcial, para retirada de componente 

da firma, com apuração de haveres do mesmo, que o contestante se prontifica a 

pagar. O terceiro sócio, porém, está de acôrdo com a dissolução requerida. Em 

suma, diz a hipótese respeito a uma sociedade comercial, composta de três 

elementos, em que apenas um discorda da dissolução, embora não exista prazo 

de existência da firma. 

 

Ora, jurisprudência é dêste Tribunal que, no caso de sociedade de mais de dois 

sócios, prevalecerá, havendo pedido de dissolução, o voto da maioria. É o que 

precisamente ocorreu na espécie. 

 

O pedido tem fundamento legal no art. 355, n° V, do Cód. Comercial e, dêste 

modo, não havia como se deixar de decretar a dissolução da sociedade, de vez 

que se manifestou a desarmonia entre os sócios. 

 

Custas pelo apelante 

 

Distrito Federal, 30 de novembro de 1951. - L. Duque Estrada Júnior, 

presidente; Alberto Mourão Rússel, relator; Miguel Maria de Serpa Lopes. 

 

* 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO - PERDA DE MERCADORIAS 

 

- Não é nulo o contrato de seguro, se a mercadoria foi transportada no 

convés do navio com o pleno conhecimento do carregador e da 

seguradora.. 

 



- O carregador é responsável pelo desaparecimento de mercadorias, se não 

provar que o navio foi atingido pela borrasca, a que alude o protesto, e 

que, assim, ocorrera caso fortuito ou fôrça maior. 

 

- Firmando-se o protesto marítimo com o depoimento do capitão e outros 

tripulantes, pessoas estas que padecem da qualidade de empregados do 

armador, o seu valor, embora ratificado em Juízo, é relativo, podendo ser 

elidido por prova em contrário. 

 

Irmãos Rapôso Ltda. versus Cia. Boavista de Seguros e outra 

 

Ap. n° 15.010 - Relator: DESEMBARG. OLIVEIRA SOBRINHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 15.010, em que 

são apelantes Irmãos Rapôso Ltda., sendo apeladas Cia. Boavista de Seguros e 

Cia. de Seguros Marítimos e Terrestres Fênix de Pôrto Alegre: 

 

Acordam os juízes da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça: 

 

Preliminarmente e por unanimidade de votos, rejeitar a argüição de nulidade do 

contrato de seguro, por isso que o invocado art. 677, n° 8, do Cód. Comercial 

não tem aplicação no caso em exame, por que a mercadoria - tambores de 

asfalto - foi carregada no convés do navio com pleno conhecimento dos 

embarcadores-segurados, pois dos conhecimentos ns. 85 e 86 constava a 

cláusula impressa n° 6ª, cláusulas que são apostas em todos os conhecimentos, 

como as autoras-seguradoras sabem e não podiam ignorar, dado o seu ramo de 

comércio. 

 

No mérito, contra o voto do relator, que provia a apelação, a esta negou-se 

provimento, para confirmar a sentença apelada, que bem apreciou as provas dos 

autos e aplicou a lei. 

 

Os réus-apelantes não provaram que o navio tivesse sido atingido pela borrasca, 

a que alude o protesto de fls. e que, assim, ocorrera caso fortuito ou fôrça 

maior. 



 

Tal protesto, embora ratificado em Juízo, tem valor relativo; não constitui 

prova absoluta e infalível, podendo ser elidida por prova em contrário. 

 

E não podia deixar de ser assim, porque o protesto marítimo se firma com o 

depoimento do capitão e outros tripulantes, pessoas estas que padecem da 

qualidade de empregados do armador. O valor de tais depoimentos é admitido 

como elemento probatório pela lei, mas o valor dessa prova é relativo, e cederá 

se outra, ou outras provas, a elidirem ou infirmarem. 

 

Ora, na espécie em aprêço, há a certidão de fls. 25 fornecida pelo Serviço de 

Meteorologia do Ministério da Agricultura, que vem elidir as declarações dos 

prepostos da firma ré-apelante, quando afirmaram que "ás 20 horas do dia 23 

(dia 23 de junho de 1950), na posição referida (próximo ao cabo de Santa 

Marta Grande), rebentou borrasca, devido a fortes ventos e grandes vagalhões 

varrerem a embarcação, como tudo consta da ata de deliberação, pelo que, 

parte da carga (tambores de asfalto) acondicionada no convés, foi arrastada 

ao mar..." (fls. 27). 

 

Diz aquela certidão: "que o tempo nas proximidades do cabo de Santa Marta 

Grande, Estado de Santa Catarina, no dia 23 de junho de 1950, decorreu com 

chuvisco às 21 horas. Os ventos sopraram de Noroeste (N. W.) às 9,00 e 15,00 

horas, e de Sueste (S.E.) às 21,00 horas, com velocidade de 4,0, 6,0 e 10,0 

metros por segundo, respectivamente. A visibilidade foi boa às 9,00 horas 

(objetos visíveis a menos de 20 km) e muito boa às 15:00 horas (objetos 

visíveis a menos de 50 km). Estado do mar: de pequenas vagas a vagas". 

 

Tal certidão evidentemente desautoriza a ocorrência à borrasca, a que aludiu o 

protesto marítimo, e a que se pretendera arrimar a firma apelante e que se alega 

tivera início depois das 20 horas, "quando o tempo enfureceu, devido a forte 

ventania de Sul e Sueste, tendo o vento às 23 horas atingido o ponto máximo 

de sua velocidade, sujeitando o navio a fortes balanços por todo o resto da 

noite". 

 

Argüiu a apelante que a certidão de fls. 25 não informa senão o estado do 

tempo e mar no dia 23 de junho de 1950, de O horas a 24 horas, e que, se 

abrangesse ela as primeiras horas do dia 24 do mesmo mês, ou mesmo as três 



horas seguintes, outro, muito outro, seria, seguramente, o teor da certidão... (fls. 

37). 

 

Ora, se assim era, por que a apelante não requereu ao Serviço de Meteorologia 

outra certidão, exatamente em continuação ao período de tempo aludido, ou 

seja, das primeiras horas do dia 24 de junho de 1950? Se não o fêz é porque, 

certamente, ela não viria servir ao seu ponto de vista, de dar visos de verdade e 

exatidão ao que no protesto marítimo disseram os seus prepostos, capitão e 

tripulantes do cúter "Marília". 

 

Difícil admitir-se que, se às 21 horas do dia 23, no local em que os tripulantes 

dêsse navio afirmam ter havido borrasca, às primeiras horas do dia seguinte 

estivesse o mar de pequenas vagas e o vento fresco. 

 

Borrasca é mar tempestuoso, atingindo os últimos graus das escalas, segundo a 

classificação universal (GUILHERME IWENS FERRAS, "Manual dos 

Navegantes"). 

 

É ela classificada em 9 graus, enquanto ocupa o 5° grau da classificação o 

estado do mar com que, no referido local, às 21 horas, se apresentava o mar: 

pequenas vagas. 

 

Não é, pois, de aceitar-se a existência de tal borrasca, em que se fundaria a 

ocorrência da fôrça maior pleiteada pela apelante. Esta não conseguiu opor à 

certidão de fls. 25 outra que, referindo-se à continuação do período de tempo - 

dia 24, - viesse demonstrar que, de fato, se desencadeara a tempestade, mar 

muito tempestuoso, que se seguira àquele tempo, que às 21 horas era, no local, 

de pequenas vagas. 

 

Custas pela apelante. 

 

Distrito Federal, 21 de dezembro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente e 

relator para o acórdão; Emanuel Sodré; Eduardo Espínola Filho, relator 

vencido: dava provimento à apelação, para julgar improcedente a ação, pois, ao 

meu ver, a certidão de fls. 25 não é suficiente para invalidar o protesto; neste 

está que, enfurecido o tempo às 20 horas do dia 23, às 23 horas a tempestade 

atingiu o máximo de violência, prolongando-se por todo o resto da noite. A 



certidão só refere o que ocorreu até 24 horas do dia, deixando ignorar o que 

sucedeu no resto da noite. A circunstância de terem sido jogados ao mar os 

tambores não entregues, por quebradas as cordas que os sustinham, é inegável, 

pois nenhuma alegação há nos autos de que tenha sido extravio diverso; 

afirmado, no protesto, que vale até invalidarem-no provas completas, em 

contrário, que tal ocorreu por fortuna do mar, em razão de borrasca que, 

iniciada no fim do dia 23, se prolongou pelo resto da noite, não o desmoraliza 

certidão restrita às ocorrências do dia 23, sem considerar a madrugada de 24. 

 

* 

 

FALÊNCIA - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO 

 

- Organizada nova sociedade pelo falido, com haveres e valores da firma 

anterior, é ao Juízo da falência que cabe decidir da dissolução daquela 

sociedade. 

 

Joaquim dos Santos versus Joaquim Duarte e outros 

 

Ap. n° 11.818 - Relator: DESEMBARG. ESPÍNOLA FILHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, examinados e discutidos êstes autos de embargos de nulidade e 

infringentes do julgado na apelação cível número 11.818, embargante Joaquim 

dos Santos e embargados Joaquim Duarte, Carlos Duarte e Oscar Duarte, os 

Juízes da 1ª Turma das Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal acordam, unânimemente, em os receber para, de acôrdo com o voto 

vencido do desembargador FAUSTINO NASCIMENTO, ao acórdão da 8ª 

Câmara Cível, julgarem, como julgam, competente para o feito, que se anula, o 

Juízo da falência. 

 

É êste, universal e, pois, deve conhecer da dissolução de uma sociedade, para a 

qual entrou como sócio, titular da firma individual, cuja falência se processa, 

constituindo-a em verdadeira sucessão desta última, com bens e haveres que 

nela possuía. 

 



Custas pelos embargados. 

 

Distrito Federal, 7 de janeiro de 1952. - Frederico Sussekind, presidente; 

Eduardo Espínola Filho, relator. 

 

Ciente, em 21-1-1952. - Jorge de Godói, procurador geral. 

 

* 

 

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS - PROVA 

 

- Valor probante da carta comercial relativa a transações comerciais. 

Interpretação das convenções por essa forma estabelecidas. Compensações 

inadmissíveis com crédito líquido. 

 

N. Guimarães & Cia. versus Société J. Thirie Père & Fils et Cartier Bresson 

 

Ap. n° 7.165 - Relator: DESEMBARG. HENRIQUE FIALHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados é discutidos êstes autos de apelação cível n° 7.165, em que é 

apelante N. Guimarães & Cia. e apelada Société J. Thirie Père & Fils et Cartier 

Bresson: 

 

Acordam, por votação unânime os juízes da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, preliminarmente, julgar prejudicado o agravo no auto do 

processo e negar provimento à apelação, confirmando assim a sentença 

apelada. 

 

Independente da circunstância de ser o agravo no auto do processo interposto 

pela ora apelada, foi reformada a decisão agravada. 

 

Pelo documento de fls. 4, independente de qualquer outro elemento de prova, 

se encontram reunidas tôdas as condições e os requisitos da obrigação líquida e 

certa, com referência ao pagamento da quantia de Cr$ 239.426,07, até o dia 6 

de outubro de 1946. 



 

Diz, com efeito, a ora apelante no referido documento: "Quanto aos juros que 

prometemos pagar aos ditos Srs., no total de Cr$ 239. 426,07, será feito, 

conforme combinamos, dentro de 90 dias, isto é, até 5 de outubro do corrente 

ano, deduzido de 10% do impôsto de renda". 

 

Formalmente, também, é incontestável o valor probante do documento em 

causa, desde que se trata de escrito (carta) comercial, relativo a transações 

mercantis, para as quais não exige a lei prova de escritura pública; sendo 

assinado pela sociedade-ré, ora apelante, terão, pois, inteira fé. contra quem o 

assinou, independente do valor ou importância da obrigação, em face do 

disposto pelo art. 22 do Cód. Comercial. 

 

Improcede de todo a alegação da ora apelante no sentido de que o pagamento, a 

que com data certa se obrigou a efetuar pelo documento em questão, estaria 

subordinado à aprovação de contas. Nada se contém nesse documento que 

autorize tal alegação, evidente como é que a expressão "conforme combinamos, 

dentro de 90 dias" refere-se ùnicamente ao prazo ou data do pagamento, e não, 

como se alega, a qualquer outra combinação. 

 

Improcede, igualmente, a pretendida compensação, pois, como bem assinala a 

sentença, além de ser de todo incerto o direito que a apelante alega ter, 

inadmissível seria qualquer compensação com o pretendido crédito ilíquido. 

 

Custas pela apelante. 

 

Distrito Federal, 21 de novembro de 1950. - Frederico Sussekind, presidente; 

Henrique Fialho, relator; Narcélio de Queirós. 

 

* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - SOMA DE PRAZOS 

 

- Na locação comercial, computam-se os prazos de contratos sucessivos, 

desde que o inquilino esteja por mais de três anos na exploração do 

negócio. A prova de contrato de locação pode ser feita por simples 

declaração do locador em carta-proposta da renovação. 



 

José Perez versus Joaquim Miguez 

 

Ap. n° 7.899 (embs.) - Relator: DESEMB. OSCAR TENÓRIO 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os juízes da 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por 

unanimidade de votos, nos autos dos embargos de nulidade e infringentes do 

julgado na apelação cível n° 7.899, sendo embargante José Perez e embargado 

Joaquim Miguez, julgar procedentes os embargos, nos têrmos do voto vencido, 

e restabelecer a sentença de primeira instância. 

 

O acórdão embargado julgou improcedente a ação renovatória de uma loja na 

avenida Presidente Wilson n° 165-B, recusando a soma de prazos inferiores a 

cinco anos. Ora, a matéria está ainda sujeita a controvérsias nos tribunais. 

Parece corresponder ao espírito da lei, de preservação do fundo de comércio, a 

corrente que soma os prazos, desde que o inquilino esteja na exploração do 

negócio por mais de três anos. É o caso dos presentes autos. 

 

O acórdão embargado ainda considerou não provada a existência do contrato 

anterior. Mas a prova de sua existência se encontra no documento de fls. 19, no 

qual o próprio sublocador se refere expressamente à cláusula primeira do 

contrato anterior e à prorrogação do prazo contratual. 

 

Entre o contrato anterior e o renovando não houve interrupção, pois o contrato 

de fls. 5, embora assinado aos 20 de dezembro de 1945, remontou sem vigência 

a 1° de novembro, quando terminou o primeiro contrato. Não mediou um 

espaço de tempo em que a locação se processou fora dos contratos escritos. 

 

Custas pelo embargado. 

 

Distrito Federal, 12 de dezembro de 1951. - Henrique Fialho, presidente; Oscar 

Tenório, relator. 

 

* 

 



PROMISSÓRIA - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

 

- A nota promissória, não obstante a desoneração da responsabilidade 

cambial, vale como título de dívida, como obrigação civil, como um 

documento assinado pelo devedor onde confessa determinada dívida e, 

para evitar o "enriquecimento indevido", assegura ao portador o direito 

de haver do emitente, por meio de "ação ordinária", a soma com que se 

tiver locupletado à custa dêle. 

 

Afonso da Silva Pinheiro versus Flora do Nascimento Santos 

 

Ap. n° 11.821 - Relator: DESEMBARG. SERPA LOPES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 11.821, sendo 

apelante Afonso da Silva Pinheiro e apelada Flora do Nascimento Santos: 

 

Ação ordinária de locupletamento promovida pela autora, ora apelada, Flora do 

Nascimento Santos, contra o réu, ora apelante, Afonso da Silva Pinheiro, para 

haver a importância de Cr$ 29.500,00, representada por 29 "notas 

promissórias", no valor de Cr$ 500,00 cada uma (docs. de fls. 7 a 65), tôdas 

vencidas e não pagas, cuja "prescrição" foi interrompida pelo "protesto" (docs. 

de fls. 4 a 73). 

 

O réu-apelante contestou a ação a fls. 77, alegando em resumo: 

 

a) prescrição da dívida com fundamento no art. 177 do Cód. Civil; 

 

b) ilegitimidade da autora; e, de meritis, que os títulos foram emitidos por 

antecipação para o fim de uma projetada compra de uns móveis que deveriam 

guarnecer o escritório de uma sociedade comercial que deveria ser constituída 

com o marido da autora e que não teve realização por razões supervenientes. 

 

A autora-apelada manifestou-se, a fls. 82, sôbre a "contestação". 

 



O despacho saneador de fls. 90 apreciou as preliminares argüidas e rejeitou-as. 

Transitou em julgado, como declara a certidão de fls. 91. Nenhuma outra prova 

foi apresentada. 

 

Na audiência de instrução e julgamento, de fls. 96, as partes defenderam os 

seus direitos, e o Dr. juiz proferiu a sentença de fls. 96 v. a 97, julgando 

procedente a ação e condenando o réu a pagar ao autor a quantia de Cr$ 

29.500,00, juros moratórios, custas e honorários de advogados, pois se trata de 

um contrato, na base de 20% sôbre o valor da condenação. 

 

O réu apela, a fls. 98, sustentando a matéria das preliminares argüidas na 

"contestação", e que a autora não provou o seu prejuízo e o "locupletamento 

indevido" do devedor com o dinheiro proveniente dos títulos. 

 

A autora, como apelada, pede a confirmação do julgado (fls. 106). 

 

Isto pôsto: 

 

Preliminarmente: 

 

As matérias relativas às preliminares, renovadas no "recurso de apelação", já 

foram devidamente apreciadas pelo despacho saneador que as rejeitou, tendo 

tal decisão "transitado em julgado", como demonstra a certidão de fls. 91. 

 

De meritis: 

 

I. Na ação de locupletamento, em geral, devem ficar provados os seguintes 

requisitos: 

 

1°) a legítima posse dos títulos; 

 

2°) a validade da obrigação do réu; 

 

3°) a existência real de um prejuízo para o autor por inobservância de rigor 

cambiário; 

 

4°) a existência real de um lucro indébito para o réu. 



 

Examinando-se tais princípios em face das provas dos autos, conclui-se: 

 

a) os dois primeiros requisitos ficaram devidamente provados em face do 

despacho saneador, transitado em julgado, que reconheceu as partes como 

legítimas e rejeitou as preliminares de "prescrição" e "ilegitimidade de parte". 

 

b) o terceiro requisito está demonstrado pelas próprias notas promissórias. 

 

Desde que a dívida líquida e certa, declarada nos títulos, não foi paga, o réu, 

emitente, ficou com a respectiva importância, sem justa causa, o que representa 

um evidente prejuízo para o credor, que ficou com o seu patrimônio desfalcado 

da respectiva importância. 

 

A causa da obrigação está comprovada pelas promissórias, e não foi ilidida por 

prova em contrário. 

 

Ao réu, devedor, é que cumpria demonstrar o nenhum valor da divida 

confessada nas promissórias. 

 

Assim, é de se admitir como verdadeira a declaração da dívida líquida e certa 

constante dos títulos ajuizados. 

 

c) O quarto requisito ressalta da circunstância do réu ter ficado com a 

importância da dívida, usufruindo tôdas as vantagens, inclusive o não 

pagamento de juros. 

 

II. Os títulos ajuizados constituem documentos de dívida assinados pelo réu, e a 

respectiva assinatura não foi impugnada. 

 

Portanto: 

 

A nota promissória, não obstante a desoneração da responsabilidade cambial, 

vale com o título de dívida, como obrigação civil, como um documento 

assinado pelo devedor onde confessa determinada dívida e, para evitar o 

enriquecimento indevido, assegura ao portador o direito de haver do emitente, 

por meio de ação ordinária, a soma com que se tiver locupletado à custa dêle. 



 

É, aliás, o princípio consagrado no artigo 48 da lei n° 2.044, de 31 de dezembro 

de 1908. 

 

III. Por tais fundamentos: 

 

Acordam os juízes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, para 

confirmar a sentença apelada. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Distrito Federal. 30 de outubro de 1951. - L. Duque Estrada Júnior, presidente 

e relator; Miguel Maria de Serpa Lopes; Alberto Mourão Rússel. 

 

* 

 

DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA E INTERÊSSE 

PRIVADO - DESVIO DE PODER - NULIDADE 

 

- O interêsse social, que autoriza a desapropriação, não pode ser o de 

sociedades particulares, de clubes, de associações, jungidos a estatutos, nos 

quais não interfere o Estado. 

 

Luís Hermany Filho & Cia. Ltda. versus Prefeitura do Distrito Federal 

 

Ap. n° 12.075 - Relator: DESEMBARG. OSCAR TENÓRIO 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam os juízes da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, por unanimidade de votos, nos autos da apelação cível n° 12.075, 

sendo apelante a firma Luís Hermany Filho & Companhia Limitada e apelada a 

Prefeitura do Distrito Federal, dar provimento à apelação, para julgar nula a 

desapropriação do terreno situado na rua Senador Soares, lote n° 61, no 

Andaraí. 

 



A lei n° 32, de 31 de outubro de 1947, autorizou o prefeito do Distrito Federal a 

proceder à desapropriação do imóvel da rua Senador Soares n° 61, sede atual da 

Associação Atlética Carioca (art. 1°). Estabeleceu ainda a mesma lei o 

seguinte: 

 

"O imóvel desapropriado a que se refere o artigo anterior será dado em 

comodato à Associação Atlética Carioca, para que esta o utilize nos seus fins 

desportivos e sociais". 

 

Para a autora, ora apelante, a lei municipal n° 32 fere o art. 141, § 16, da 

Constituição federal de 1946, e o art. 45 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 

pois o intêresse social que legitima a desapropriação não se confunde com o 

interêsse de uma associação privada, que tem um quadro de sócios obrigados 

ao pagamento de mensalidades e veda a entrada na sede dos sócios devedores. 

A sentença apelada não acolheu as razões desenvolvidas na petição inicial. Mas 

o exame da legislação e da doutrina aconselham orientação diferente. 

 

Os esforços realizados no sentido de rigorosa discriminação entre utilidade 

pública e interêsse social não têm sido proveitosos, mesmo porque a diferença é 

mínima, consoante esclarece CARLOS MAXIMILIANO ("Comentários à 

Constituição", vol. 3, n° 537). Os precedentes parlamentares mostram que a 

emenda do Sr. FERREIRA DE SOUSA, afinal incorporada ao dispositivo 

constitucional, tem em vista a possibilidade da desapropriação das propriedades 

inúteis, das que poderiam ser cultivadas ou não. Na verdade, a menção do 

interêsse social não inovou o direito brasileiro, pois os casos de desapropriação 

estão nos limites do dec.-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, sem que se 

considere incompleta a lei ordinária em face de estatuto constitucional 

posterior. 

 

O interêsse social, de qualquer forma, não pode ser de sociedades particulares 

de clubes, de associações, jungidas a estatutos nos quais não interfere o Estado. 

 

No caso em exame, é para ser assinalado que a cláusula do comodato traduz 

uma fraude a dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal, que proíbe cessão 

gratuita ou doação de bens. A prevalecer tal critério, burlado estaria o salutar 

preceito de lei. 

 



Invalidada a desapropriação, o direito da firma-autora é o de gozar na sua 

plenitude a propriedade adquirida, cabendo-lhe cobrar da ex-locatária os 

aluguéis não percebidos. 

 

Custas pela apelada. 

 

Distrito Federal, 15 de junho de 1951. - Ari Franco, presidente interino: Oscar 

Tenório, relator; Mem de Vasconcelos Reis. 

 

COMENTÁRIO 

 

Em sua sobriedade exata e lúcida, o acórdão da 7ª Câmara do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, na apelação cível n° 12.075, versou matéria de alta 

importância no conceito da latitude do poder de desapropriar que, em tese, 

representa uma faculdade constitucional do Executivo (art. 141, § 16, da 

Constituição de 1946). O notável voto do relator OSCAR TENÓRIO, 

endossado pela unanimidade dos ilustres desembargadores, se fitou à melhor 

doutrina jurídica, caracterizando a desvirtuação da finalidade inerente ao ato 

expropriatório. 

 

O poder de desapropriar é concedido ao Estado, segundo a elucidação 

constitucional, para atender à necessidade ou utilidade pública, ou ao interêsse 

social. As hipóteses em que se poderá verificar essa condição limitativa do 

direito de propriedade são, no entanto, de definição legislativa. Cabe ao 

legislador, complementando a regra constitucional genérica, particularizar os 

casos de incidência do poder expropriatório. Não goza a autoridade 

administrativa da faculdade de decidir, livremente, se, em determinada 

circunstância, deve o direito individual ceder à preeminência do interêsse 

público. É necessário à validade do ato expropriatório que ele se enquadre na 

prévia enumeração legal das modalidades de seu cabimento. Na tradição do 

direito brasileiro (apenas temporàriamente subvertida durante a curta vigência 

do dec.-lei n° 1.283, de 18 de maio de 1939) a enumeração legal dos casos de 

desapropriação é de natureza taxativa e não apenas exemplificativa. A 

competência do Poder Executivo para decretar a desapropriação é, em suma, 

uma faculdade vinculada à lei, não discricionária. A latitude optativa do 

administrador não opera no tocante à criação das hipóteses de permissão ou 



cabimento do ato expropriatório, mas unicamente quanto à apreciação dos 

motivos, ou seja, da conveniência e oportunidade da decretação da medida. 

 

A lei municipal n° 32, de 31 de outubro de 1947, autorizando a desapropriação 

de um imóvel para o efeito de ser dado em comodato a uma associação privada, 

a fim de ser utilizado em seus fins esportivos e sociais ou recreativos, excedeu, 

obviamente, ao art. 5° do dec.-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941. Não cabia, 

por outro lado, ao Legislativo municipal ampliar os casos de declaração de 

utilidade pública, porque a matéria é de competência privativa da União (art. 

5°, n° XV, alínea g, da Constituição). Acresce, ainda, que, como bem salientou 

o acórdão comentado, o imóvel incorporado, por via expropriatória, ao 

patrimônio da Municipalidade não poderia ser objeto de comodato, sem 

infringência do art. 45 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que proíbe a cessão 

gratuita dos bens públicos municipais. 

 

Mesmo, porém, que se admitisse, ad argumentandum, a validade formal do 

ato expropriatório, ele estaria viciado: substancialmente, por não atender a um 

interesse público caracterizado. A competência administrativa, além de suas 

condições extrínsecas de validade, subordina-se, interiormente, à observância 

do requisito de sua finalidade legal. Os poderes concedidos ao administrador 

objetivam sempre um determinado fim, que resulta, expressa ou 

implicitamente, da norma de direito. Os atos administrativos devem obedecer 

não sòmente ao interesse público in genere, mas àquele interêsse público 

específico consagrado na lei de competência. Toda manifestação 

administrativa, por mais ampla que seja a sua discricionariedade, será 

obrigatòriamente vinculada com respeito ao elemento de finalidade. A 

violação do requisito teleológico importa a nulidade do ato administrativo por 

desvio de poder. 

 

Criação original do Conselho de Estado francês, o détournement de pouvoir é 

uma das formas mais fecundas por que se traduz a ação jurisdicional contra o 

excesso de poder. Precisando a fórmula que domina a legalidade de exercício 

da competência administrativa, GASTON JÈZE escreveu; recentemente, estas 

palavras modelares: 

 

"Dans le droit positif français actuellement en vigueur, tel qu'il peut étre, 

dégagé des arréts du Conseil d'État statuant au contentieux tout agent 



public n'a jamais de pouvoir que pour atteindre non seulement un but 

d'intérét général, mais encore le but particulier pour lequel ce pouvoir lui 

a été conféré par la loi. 

 

Ainsi, la compétence, même la plus large, la plus discrétionnaire, a une 

limitation implicite: le détournement de pouvoir" (GASTON JÈZE, "La 

jurisprudence du Conseil d'État et le détournement de pouvoir", in "Revue du 

Droit Public et de la Science Politique", vol. 60, pág. 58). 

 

Embora originária do direito francês, onde surgiu, em 1864, com a decisão do 

célebre caso Lesbats, a figura do desvio de poder se transferiu à jurisprudência 

italiana (sviamento di potere) e, em seguida, à generalidade do direito 

administrativo moderno. Admitido, internacionalmente, na construção 

doutrinária ou jurisdicional, o conceito do desvio de poder invadiu mesmo o 

campo do direito positivo. A lei portuguesa se refere, expressamente, ao desvio 

de poder como uma das espécies de violação da legalidade do ato 

administrativo (dec.-lei n° 18.017, de 28 de fevereiro de 1930) e a êle também 

fêz referência explícita o legislador brasileiro na recentíssima lei de intervenção 

no domínio econômico (lei n° 1.522, de 26 de dezembro de 1951, art. 28).1 

 

A desapropriação realizada para atender ao interesse privado de uma associação 

esportiva estaria, assim, viciada de nulidade absoluta por desobediência ao 

enderêço legal da competência expropriatória que tem como alcance a utilidade 

pública ou o interesse social. Nem se diga que o Estado modernamente propicia 

a sua assistência e proteção às atividades esportivas, dispondo para tanto de 

órgão administrativo especial. As formas de amparo do Poder Público ao 

esporte nacional são as que se incluem nos preceitos legais próprios ou na 

competência administrativa do Conselho Nacional de Desportos. Dentro das 

medidas compatíveis com a disciplina estatal em matéria esportiva não se 

capitula, porém, como é elementar, a desapropriação fora das hipóteses legais 

que, no caso, se limitam "à criação de estádios, aeródromos ou campos de 

pouso para aeronaves" (art. 5°, letra n, do dec.-lei n° 3.365). 

 

A jurisprudência brasileira apresenta, aliás, curioso precedente de anulação de 

decreto expropriatório em virtude de desvio de poder para atendimento de 

interêsse privado. Em acórdão das Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, de 18 de março de 1940, foi anulada, a desapropriação de um 



cemitério particular porque o interêsse público alegado mascarava, na 

realidade, a ingerência do Estado em lutas religiosas locais.2 Também o atual 

consultor geral da República, CARLOS MEDEIROS SILVA, teve 

oportunidade de invocar a teoria do desvio de poder como fundamento da 

invalidade de desapropriação de terras destinadas a arrendamento a uma usina 

particular para passagem de ramal privativo de estrada de ferro. A substituição 

do interêsse público - que é essencial no poder de desapropriar - pelo interêsse 

privado documenta, segundo o parecer daquele autorizado especialista, o 

desvio de poder praticado pela autoridade municipal, visto que "o interesse de 

um grupo, por mais respeitável que seja, não se confunde com o interesse 

público, com o bem da comunidade, capaz de justificar a desapropriação".3 

 

A subordinação obrigatória ao requisito de finalidade (tão bem estudada entre 

nós por VÍTOR NUNES LEAL e SEABRA FAGUNDES)4 bastaria, assim, 

para viciar, irremediàvelmente, a desapropriação anulada pelo Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, porque, como salientou, com muita felicidade, o 

acórdão em apreço, "o interêsse social, de qualquer forma, não pode ser o de 

sociedades particulares, de clubes, de associações, jungidos a estatutos nos 

quais não interfere o Estado". 

 

Pela propriedade doutrinária e pela relevância prática merece registro especial a 

decisão da egrégia Câmara, que traçou roteiro certo e excelente ao contrôle 

jurisdicional do poder de desapropriar. 

 

Caio Tácito, professor na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. 

 

_________________ 

 

Notas: 

 

  1 A brevidade destas notas não comporta o desenvolvimento do 

tema. Remeto por isto o leitor ao meu recente trabalho de habilitação à 

docência de Direito Administrativo na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro: 

Desvio de poder em matéria administrativa", Rio, 1951. 

 

  2 "Rev. dos Tribunais", de São Paulo, volume CXXIX, págs. 698 e 

segs. 



 

  3 "Rev. de Direito Administrativo", volume XI, págs. 383 e segs. 

 

  4 VITOR NUNES LEAL, "Poder discricionário e ação arbitrária da 

Administração", in "Revista de Direito Administrativo", vol. 14, págs. 53 e 

segs.: SEABRA FAGUNDES, "O contrôle dos atos administrativos pelo Poder 

Judiciário" 2ª ed., 1950, págs. 90 e segs., e voto na apelação cível n° 1.422, in, 

"REVISTA FORENSE", vol. 121, página 209. 

 

* 

 

FALÊNCIA - VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO 

 

- A legislação falimentar permite apenas, ao credor que haja extraído dos 

próprios livros comerciais uma conta de crédito a seu favor, o direito de 

promover judicialmente a respectiva verificação, através do exame pericial 

da própria escrituração mercantil ou dos livros comerciais do devedor, 

com o fim de tornar líquida e certa a obrigação que se apresenta de início 

apenas provada por aquela forma unilateral. 

 

Botonifício F. Gomes S. A. versus Afonso Rodrigues 

 

Ag. n° 2.291 - Relator: DESEMBARG. HUGO AULER 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de instrumento n° 2.291, em 

que é agravante Botonifício F. Gomes S. A., e é agravado Afonso Rodrigues: 

 

Acordam os juízes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para o efeito 

de cassar o despacho agravado. 

 

E assim decidem, pelos seguintes fundamentos: 

 

A verificação judicial da corta extraída dos livros dos comerciantes, na 

conformidade do art. 1°, § 1°, inciso I, do dec.-lei n° 7.661, de 21 de junho de 



1945, a fim de serem apuradas a certeza e a liquidez de obrigação mercantil, 

completando o título executivo para que o credor possa requerer a falência do 

devedor, é uma prerrogativa excepcional sòmente concedida a quem faz da 

mercancia profissão habitual, para usar da expressão empregada pelo legislador 

no artigo 4° do Cód. Comercial. 

 

Trata-se de uma criação do dec. número 917, de 24 de outubro de 1890, que foi 

consagrada no art. 1°, parág. único, n° 8, da lei n° 2.024, de 17 de dezembro de 

1908, repetida no art. 1°, parág. único, inciso 8, da lei n° 5.746, de 9 de 

novembro de 1929, e reproduzida no art. 1°, § 1°, inciso I, do dec.-lei n° 7.661, 

de 21 de junho de 1945, para verificação judicial de créditos comerciais 

resultantes de relações obrigacionais constituídas entre os que têm a mercancia 

como profissão habitual. 

 

Esta conclusão tanto mais se impõe quanto menos se ignora que em todos os 

tempos a legislação falimentar fêz questão de permitir apenas ao credor, que 

haja extraído dos próprios livros comerciais uma conta de crédito a seu favor, o 

direito de promover judicialmente a respectiva verificação, através do exame 

pericial da própria escrituração mercantil ou dos livros comerciais do devedor, 

com o fim de tornar líquida e certa a obrigação que se apresenta de início 

apenas provada por aquela forma unilateral. Dêste modo logo se está a ver que 

o legislador sempre subordinou a verificação judicial do crédito representado 

por canta extraída das livros comerciais do credor à, exigência desta prova 

unilateral da obrigação, para o efeito de revesti-la dos caracteres de certeza e 

liquidez, completando, assim, o título para legitimar a falência, como se infere 

da redação daquelas sucessivas disposições da lei falimentar. É que, tratando-se 

de medida de suma gravidade para o comércio, a lei sòmente permite a devassa 

dos lucros dos comerciantes nos casos de existir pelo menos uma prova 

unilateral da existência da dívida, restrita à extração da conta existente nos 

livros de quem se colocou na posição de credor por que faça da prática de atos 

de comércio a sua profissão habitual. 

 

Na hipótese dos autos, o agravado não é comerciante nem apresenta 

liminarmente uma prova unilateral de crédito porventura representada por conta 

extraída de seus livros comerciais, pois pretende verificar judicialmente, para 

efeito falimentar na escrituração mercantil da agravante, o seu direito à 

percepção da quantia de Cr$ 50.000,00, que teria sido creditada em seu nome a 



título de gratificação quando ainda não havia sido rescindido o seu contrato 

individual de trabalho. Não tem, pois, o beneficiário daquele ato de liberalidade 

o direito de que trata o art. 1°, § 1°, inciso I, da Lei de Falências. Sòmente ao 

juiz que conhecer da ação destinada à apuração do direito do agravado de haver 

a pretendida gratificação é que cabe o direito de ordenar, a requerimento da 

parte ou de ofício, na pendência da lide, o exame pericial nos livros da 

agravante, para o fim de averiguar e extrair o tocante à questão, nos precisos 

têrmos do art. 19 do Código Comercial. Conf.: LYON-CAEN & L. RENAULT 

("Traité de Droit Commercial", "Droit et Jurisprudence", Paris, 1921, 5ª ed., 

tomo I, n° 293, págs. 363-373), BOLAFFIO ("Il Codice di Commercio 

Commentato", Turim, Utet, 1935, vol. I, número 141, pág. 744), e 

CARVALHO DE MENDONÇA (J. X.) ("Tratado de Direito Comercial 

Brasileiro", Rio, Ed. Freitas Bastos, 1937, 2ª ed., vol. II, ns. 287-288, págs. 

262-264). 

 

Custas ex lege. 

 

Distrito Federal, 19 de novembro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente; 

Hugo Auler, relator; Eduardo Espínola Filho. 

 

* 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS - CLÁUSULA DE 

IRRESPONSABILIDADE 

 

- Não é válida a cláusula exonerativa da obrigação de indenizar, no caso de 

extravio ou roubo das mercadorias embarcadas, inserta nos conhecimentos 

de transportes marítimos. 

 

Navegação e Comércio Sergipe-Paraná S. A. versus Mútua Catarinense de 

Seguros Gerais 

 

Ap. n° 6.038 - Relator: DESEMBARG. HENRIQUE FIALHO 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 6.038, em que é 

apelante Navegação e Comércio Sergipe-Paraná S. A. e apelada Mútua 

Catarinense de Seguros Gerais: 

 

Acordam, por votação unânime, os juízes da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, em negar provimento ao recurso, confirmando, assim, a 

sentença recorrida. 

 

A jurisprudência dêste Tribunal, assim como a do egrégio Supremo Tribunal 

Federal, tem assentado, em numerosas decisões, não serem válidas, em relação 

aos embarcadores de mercadorias, as cláusulas insertas nos conhecimentos de 

transportes marítimos que exoneram o transportador da obrigação de indenizar, 

no caso de extravio ou roubo das mercadorias embarcadas, ou seja, as 

chamadas cláusulas de não indenizar, e assim têm, entendido em face do 

disposto pelo artigo 1°, alínea, do dec. n° 19.473, de 10 de dezembro de 1930. 

 

Não há, pois, hostilidade em desenvolver ou reproduzir os motivos dessas 

decisões, sendo por demais conhecidos os argumentos pró e contra dos que têm 

com tanto brilho perlustrado essa matéria. 

 

Nada se alegou, no caso dêstes autos, no que respeita à legitimidade da autora 

para demandar a ré, ora apelante, declarando-se, para tanto, sub-rogada, como 

seguradora, nos direitos dos embargadores-segurados, e assim essa matéria, 

aliás de grande relevância e interesse, não pode ser objeto de apreciação e 

decisão neste julgamento. 

 

Custas pela apelante. 

 

Distrito Federal, 18 de outubro de 1950. - Frederico Sussekind, presidente; 

Henrique Fialho, relator; Narcélio de Queirós. 

 

* 

 

COMPRA E VENDA MERCANTIL - PERDAS E DANOS - 

MANDATÁRIO 

 



- O mandatário é parte ilegítima para ser diretamente demandado pelo 

inadimplemento de um contrato de compra e venda mercantil, celebrado 

entre a firma mandante, sediada na França, e a compradora, domiciliada 

no Brasil. 

 

Expresso Luso-Brasileiro versus André Dupetit 

 

Ag. n° 2.038 - Relator: DESEMBARG. SERPA LOPES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de petição n° 2.038, em que 

é agravante Expresso Luso-Brasileiro e agravado André Dupetit: 

 

Acordam os juízes da 5ª Câmara Cível, por unanimidade, em negar provimento 

ao recurso. 

 

Trata-se de uma ação de preceito cominatório, movida pelo agravante contra o 

agravado, sob a alegação de ter contratado com o agravado a venda de dois 

caminhões, de determinado tipo, com o fornecimento de peças acessórias. 

Recebidos os carros e pago o respectivo preço, notou o agravante que os 

mesmos apresentavam defeitos, os quais foram apurados em vistoria 

prèviamente procedida. Em razão disso, o agravante formulou o pedido 

constante da inicial e que fôsse o agravado obrigado a receber tais caminhões. 

Sustentou o agravado, em sua defesa, que não podia responder pessoalmente 

por obrigações assumidas pelo seu representado, ilegitimidade ad causam esta 

que a sentença recorrida acolheu. 

 

Na verdade, dispõe o art. 163 do Código de Proc. Civil que a citação deverá 

fazer-se, quanto possível, na pessoa do réu, na do seu representante legal, ou na 

do seu procurador expressamente autorizado, sendo de notar a circunstância 

prevista no § 1° o estabelecer que, estando o réu ausente, a citação poderá ser 

feita na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, nos casos 

em que a ação derive de atos por êles praticados. E claro, porém, que, nos 

têrmos da supracitada disposição, o procurador não responde pessoalmente 

pelos resultados da ação, senão o seu representado. Além disso, não é questão 

líquida a eficiência dêsse dispositivo, como regra processual internacional, de 



modo a obrigar o representado domiciliado em país estrangeiro, como sucede 

no caso sub judice, pois é evidente que, quando o Cód. de Proc. Civil pretendeu 

uma norma com tal extensão, consignou-a expressamente, como sucede a 

propósito de locação, prevista no parágrafo subseqüente. De qualquer modo, 

porém, o contrato foi claramente celebrado, não com o agravado, mas com a 

firma Berliet, sua representada, tanto que, para a vistoria ad perpetuam, a 

intimação recaiu no agravado como representante daquela firma francesa. 

Diversamente, a presente ação foi proposta diretamente contra o agravado, 

como se fôra o responsável direto pelo inadimplemento do contrato de que se 

queixa o agravante. Contra isso falam os próprios documentos aduzidos ao 

processo pelo recorrente, indicando inquestionàvelmente a presença de uma 

relação de mandato. Já não se cogita, como se vê, da simples aplicação do 

dispositivo processual inerente à citação através do procurador, senão de coisa 

diversa da vinculação do agravado ao processo, o que constitui um objetivo 

contrário à lei e à prova dos autos, em face do que dispõe o art. 150 do Cód. 

Comercial. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Distrito Federal, 25 de setembro de 1951. - L. Duque Estrada Júnior, 

presidente; Miguel Maria de Serpa Lopes, relator; Alberto Mourão Rússel. 

 

* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - CESSÃO 

 

- Se houve cessão do negócio e transferência do contrato, ao cessionário é 

assegurado o direito de continuar com alocação, e, como o seu tempo de 

atividade comercial se beneficia com a junção ao tempo de exploração do 

mesmo fundo de comércio pelo cedente, está habilitado, não só a consignar 

os aluguéis vencidos, se o recebimento é recusado, como também a propor 

a renovatória do contrato protegido pela Lei de Luvas. 

 

Tades, Natã, Israel e Salim Kaufman versus Manuel de Barros Coutinho 

 

Ap. n° 14.433 - Relator: DESEMBARG. ESPÍNOLA FILHO 

 



ACÓRDÃO 

 

Vistos, examinados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 14.433, - 1°s 

apelantes, Tades, Natã, Israel e Salim Kaufman; 2° apelante, Manuel de Barros 

Coutinho; 1°s apelados, êste último e Carlos Marques Ferreira; 2°s apelados, os 

1°s apelantes, - os juízes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal acordam, unânimemente, em dar provimento, parcialmente, à 1ª 

apelação, para elevar a Cr$ 2.000,00 o aluguel do contrato renovado, mantida, 

no mais, a sentença apelada, com prejuízo da 2ª apelação, e as custas na forma 

da lei. 

 

Improcedente, efetivamente, a ação de despejo, que os 1°s apelantes, 

proprietários do imóvel, moveram ao locatário, Carlos Marques Ferreira, sob 

alegação de infração legal e contratual; visto haver atraso no pagamento do 

aluguel, falta de conservação e asseio e cessão da locação, sem autorização dos 

locadores. A mora foi purgada em tempo útil, com o ajuizamento de ações 

consignatórias intentadas pelo locatário e pelo cessionário, como bem salientou 

a sentença apelada. E a alegação de falta de conservação e de asseio, sem tê-la 

conseguido provar os 1°s apelantes, ficou, ao invés, desamparada pela vistoria. 

 

Também não há falar em violação da lei e infração contratual por ter o 2° 

apelante passado a ocupar o imóvel; tendo-lhe o locatário passado o negócio, 

como sucessor na exploração do fundo de comércio, é assegurado o direito de 

continuar com a locação, e, porque o seu tempo de atividade comercial se 

beneficia com a junção ao tempo de exploração do mesmo fundo de comércio 

pelo cedente, está habilitado, não só a consignar os aluguéis vencidos, se o 

recebimento é recusado, como também a propor a renovatória do contrato 

protegido pela Lei de Luvas. Para isso, revelam os autos haver satisfação dos 

requisitos legais. 

 

Assim, o que há a examinar é o aluguel do contrato renovado; - fixou-o em Cr$ 

1.875,00 a sentença apelada, pleiteando o 2° apelante os Cr$ 750,00 em que o 

arbitrou o seu perito,- ao passo que os proprietários querem a elevação para Cr$ 

2.906,00, de acôrdo com o laudo do perito desempatados. 

 

Peca, por evidente excesso, o perito do 2° apelante, ficando aquém da mais 

pessimista perspectiva de avaliação, e somente adiantando Cr$ 50.000,00 à 



proposta dêsse. Por seu lado, o perito desempatados deu preferência a uma 

soma fixada de forma esquisita, sem querer chegar aos Cr$ 3.000,00 do laudo 

do perito dos proprietários, do qual se aproximou consideràvelmente. O critério 

do Dr. juiz a quo, tirando a média das cifras extremas, não se afigura, 

finalmente, merecedor de acolhida. Tendo em vista as condições da loja, a sua 

situação na avenida Presidente Vargas, mas já na altura do canal do Mangue, às 

proximidades da ponte dos Marinheiros, zona pouco comercial, o aluguel justo 

se afigura Cr$ 2.000,00, mantido, no mais, o contrato renovando. 

 

Distrito Federal, 7 de dezembro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente; 

Eduardo Espínola Filho, relator; Emanuel Sodré. 

 

* 

 

SOCIEDADE MERCANTIL - DISSOLUÇÃO - LIQUIDANTE 

JUDICIAL 

 

- No caso de dissídio entre os componentes da sociedade, deve caber o 

cargo de liquidante ao liquidante oficial. 

 

Apelada: Nilsa Ferreira dos Santos 

 

Ap. n° 13.757 - Relator: DESEMBARG. ARI FRANCO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, etc.: 

 

A sentença apelada se houve em acêrto quando, ante o que se apura dos autos, 

decretou a dissolução da firma que explora a conhecida Lavanderia Parisiense. 

 

Entretanto, ao nomear liquidante, entendeu o Dr. juiz que a nomeação deveria 

recair em dois dos sócios da firma, Nilza Ferreira dos Santos e Luís Negri. 

 

Todavia, o processo revela a intensidade do dissídio entre os sócios, e, para 

caso como o dos autos, foi que o legislador criou o cargo oficial de liquidante 

judicial. 



 

Acordam, portanto, os juízes da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça, e por 

unanimidade, em dar provimento, em parte, ao 2° recurso, para determinar que 

o Dr. juiz nomeie o liquidante judicial, prejudicando, assim, o 1° recurso. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Distrito Federal, 30 de outubro de 1951. - Ari Franco, presidente interino e 

relator; Mem de Vasconcelos Reis; Vicente Faria Coelho. 

 

* 

 

PAGAMENTO - REPETIÇÃO 

 

- O pagamento feito a pessoa que não tinha poderes para receber, obriga o 

devedor a repeti-lo. O agente comercial, cuja função é de colocar, na 

praça, produtos do comércio, não tem qualidade para receber o preço de 

venda das mercadorias em que foi intermediário. 

 

Randolfo Silva & Cia. Ltda. versus C. Gonçalves & Cia. 

 

Ap. n° 9.281 (embs.) - Rel.: DESEMB. MEM REIS 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e examinados os presentes embargos de nulidade e infringentes do 

julgado, nestes autos de apelação cível número 9.281, em que são: embargante 

Randolfo Silva & Cia. Ltda., e embargados C. Gonçalves & Cia.: 

 

Acordam os juízes da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por 

unanimidade de votos, desprezá-los, para confirmar o acórdão embargado, que, 

reformando a sentença de 1ª instância, julgou improcedente a ação e procedente 

a reconvenção e, em conseqüência, declarar os embargantes devedores dos 

embargados de Cr$ 22.088,00, provenientes da venda àqueles feita de 60 latas 

de 10 quilos de manteiga marca "Primor". 

 

Custas ex lege. 



 

E assim decidem, uma vez que, dos elementos existentes nos autos, resulta 

provado terem os apelados, ora embargantes, adquirido essa mercadoria aos 

embargados e não a Domingos Padula, a quem pretendem haver pago o seu 

valor, segundo o recibo de fls. 4. 

 

A pretensão dos embargantes de não terem encomendado aos embargados essa 

manteiga cede diante da carta de fls. 29 e mais elementos probatórios existentes 

nos autos. 

 

Não negam os embargantes nesse documento, datado de 11 de dezembro de 

1948, tivessem adquirido aos embargados a mercadoria em questão, mas tão-

sòmente já terem efetuado o pagamento a pessoa cujo nome não declaram 

como certo seus têrmos. "Pela presente, levamos ao conhecimento de V. Sªs 

que efetuamos o pagamento referente à remessa de 60 "latas de manteiga 

Primor", constante de v/fatura n° 17.964, emitida contra nossa firma em data de 

30 de novembro último, com vencimento para o próximo dia 30 do corrente. 

Dito pagamento foi efetuado, repetimos, em data de 27 de novembro próximo, 

o que atestarão os v/representantes nesta cidade, conforme recibo em nosso 

poder". 

 

Por êste documento provado está, ainda que os embargantes sabiam não ser 

Padula o representante dos embargados e sim mero agente vendedor na praça, 

cuja função é simplesmente de colocar na praça mercadorias de terceiros, e 

tanto assim é que nêle referem-se os representantes dêstes, ou sejam 

Representações S. Paulo-Minas Ltda. 

 

Admitindo-se que tivessem os embargantes pago de boa-fé a Padula, presunção 

que é de registrar-se segundo as várias circunstâncias que o caso reveste; como 

o exame de escrita, onde constatado ficou terem sido os lançamentos feitos mui 

posteriormente ao pretendido pagamento e mesmo quando já proposta esta 

ação, ainda assim obrigados estavam a repeti-lo. 

 

Confessou Padula, no doc. de fls. 37, não só ter indevidamente recebido não o 

justo preço dessa manteiga, porém, outro, inferior, como também ter sido por 

êle a venda efetuada, por si e por intermédio da representante dos embargados, 

em nome de quem deveria ter sido faturada. 



 

Em seu depoimento (fls. 102), embora procure Padula negar aquilo que 

confessara nesse documento, alegando ter vendido essa mercadoria por conta 

da representante dos embargados, contudo não pôde deixar de confessar desta 

só ter recebido autorização para a sua entrega. 

 

Dos elementos existentes nos autos resulta provado que os embargantes 

combinaram-se com Padula para se locupletarem a custa dos embargados, e 

isso resulta do fato de, acusados como receptadores de furto, segundo doc. de 

fls. 69, nada trazerem para os autos que ilidisse tão grave acusação. 

 

Sustentou-se no voto vencido não terem feito os embargados prova da 

propriedade dessa mercadoria, por isso que do doc. de fls. 40 consta, como 

destinatário da mesma, pessoa diferente dos embargantes, e nenhum valor ter o 

de fôlhas 41, simples cópia a máquina, sem autenticidade. 

 

Não tem razão o ilustrado desembargador que o subscreve, visto como o 

primeiro se refere a remessa de maior porção de latas de manteiga (340 com 

3.400 k) para esta capital; entre os compradores estão precisamente os 

embargantes, precisamente com a quantidade correspondente à que vendida 

lhes foi. 

 

O acôrdo embargado bem decidiu, nada autorizando sua reforma para os fins de 

restaurar-se a sentença de 1ª instância, daí ser de desprezá-los, como 

efetivamente se desprezam. 

 

Distrito Federal, 9 de julho de 1951. - Frederico Sussekind, presidente; Mem 

Reis, relator. 

 

* 

 

SEGURO - SUB-ROGAÇÃO - TERCEIRO 

 

- A sub-rogação das companhias seguradoras, na forma do art. 728 do 

Cód. Comercial, só se dá nas ações que competirem ao segurado contra 

terceiro. O transportador, com relação ao segurado, não é terceiro e, sim, 

parte contratante. 



 

Transmarítima Comercial S. A. versus Sul América Terrestres, Marítimos e 

Acidentes, 

 

Cia. de Seguros 

 

Ap. n° 15.208 - Relator: DESEMBARG. FARIA COELHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, examinados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 15.208, em 

que figuram, como apelante a Transmarítima Comercial S. A., e como apelada 

a Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, Cia. de Seguros: 

 

Acordam os juízes da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, contra o voto do 

desembargador revisor, considerando como parte integrante dêste julgado o 

relatório de fls. 91, em dar provimento ao recurso para, reformando a decisão 

apelada, julgar a autora carecedora de ação, condenando a apelada ao 

pagamento das custas. 

 

Assim decidem pelos motivos que se seguem: As companhias seguradoras não 

têm legitimatio ad causam para pedirem indenização contra o transportador da 

carga, invocando a sub-rogação a que se refere o art. 728 do Cód. Comercial. 

Êste dispositivo tem a seguinte redação: 

 

"Pagando o segurador um dano acontecido à coisa segurada, ficará sub-rogado 

em todos os direitos e ações que ao segurado competirem contra terceiro". 

 

É evidente que, com relação ao segurado, o transportador não é terceiro; é, sim, 

parte contratante, pois o que está em causa não é o contrato de seguro, mas o 

contrato de transporte. Dêsse modo, a sub-rogação da seguradora só poderá ter 

lugar quando o sinistro da carga provier de ato de terceiro, isto é, de qualquer 

pessoa que não sejam o transportador e seus prepostos. Aplicar-se-á, por 

exemplo, o dispositivo legal citado se a avaria da carga ocorrer em virtude de 

ter sido o navio abalroado por outro e seja verificada a culpa dêste; nesse caso, 

haveria sub-rogação, porque o segurado teria ação contra terceiro. Ainda há a 

considerar que da ação do segurado contra o transportador da carga não poderá 



haver sub-rogação, por ser justamente o transporte dessa carga que faz o objeto 

do seguro, pelo qual a seguradora recebeu o prêmio, devendo, por isso, sofrer 

os riscos correspondentes. Mais se fortifica êsse ponto de vista quando se 

analisa a natureza do contrato de seguro. É um contrato com previsão de risco. 

Se aceitarmos, porém, como legítima a sub-rogação da seguradora nos direitos 

do segurado contra o transportador, então o negócio de seguros será o único no 

mundo que se estabelece sem riscos, não passando a seguradora de simples 

intermediária, ou seja, de adiantadora aos segurados das importâncias devidas 

pelas indenizações, pois, mais tarde, recebe-las-á do transportador e sem 

nenhum ônus pela imobilização temporária da quantia despendida, pois virá 

acrescida dos juros legais. Dêsse modo, com o entendimento que tem sido 

endossado pela jurisprudência, o contrato de seguro transformar-se-á em fonte 

de enriquecimento ilícito, contrariando tôdas as normas dos negócios em geral 

e do de seguro, em particular. Consubstancia o seguro, como negócio, o fato 

das seguradoras cobrarem os prêmios de muitos para pagarem indenizações, 

pelos sinistros, a alguns. Efetiva-se êle, ùnicamente, em decorrência das 

cláusulas de não Indenizar, que os transportadores insistem em manter. Para 

evitarem demandas com o transportador, os donos das cargas socorrem-se dos 

seguros, pagando prêmios e taxas, adicionais, que são exigidos. Ao fazerem o 

contrato de seguro, já conhecem as seguradoras a situação de privilégio que a 

jurisprudência lhes tem garantido, ao acionarem regressivamente o 

transportador para o recebimento do que foi adiantado aos segurados. Não 

desconhecem que, se não fôsse feito o seguro, os donos das cargas, em ação 

direta contra o transportador, receberiam as indenizações pelas avarias, ou 

extravio das mesmas, em virtude do pronunciamento dos tribunais no sentido 

de ser negada a validade das cláusulas de não indenizar. Contudo, o contrato de 

seguro é feito com prêmios e taxas adicionais. Verdadeiro enriquecimento 

ilícito, pois recebem as seguradoras prêmios e taxas adicionais e, depois, a 

importância das indenizações pagas, quando aquêles foram calculados, 

justamente, em atenção ao risco, sob cuja previsão se contratou. A interpretação 

dada pelo acórdão em virtude do voto da maioria, ao art. 728 do Cód. 

Comercial, contrariando a jurisprudência dominante no assunto, tem, no 

entanto, a apoiá-la a opinião de magistrados ilustres e de juristas de escol. 

 

Distrito Federal, 16 de novembro de 1951. - Ari de Azevedo Franco, presidente 

interino; Vicente de Faria Coelho, relator; Mem de Vasconcelos Reis; Ari de 

Azevedo Franco, vencido, pois neguei provimento ao recurso, para confirmar a 



sentença apelada, que decidiu em consonância com o entendimento que, no 

caso dos autos, tem dado a jurisprudência mansa e pacífica, que sempre 

entendeu caber à segunda a propositura da ação para receber o que pagou. 

 

Aliás, o acórdão reconhece que contrariou a jurisprudência dominante, e as 

razões que invoca não são de molde, data venia, a influir para modificar o que 

tem sido normalmente decidido em sentido contrário. 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto a exposição da causa feita na sentença de fls. 63. A ação foi julgada 

procedente e condenada a apelante ao pagamento da quantia de Cr$ 85.372,20, 

que a apelada pagou ao segurado, em virtude de avaria em parte da mercadoria 

embarcada no navio "Santa Lúcia", com juros de mora a partir da inicial, custas 

e honorários de advogado, na base de 20%. 

 

Daí o recurso (fls. 68), argumentando a apelante com a validade das cláusulas 

de não indenizar e com o fato de constituir completamente ilícita a ação 

regressiva da seguradora. 

 

A apelada ofereceu razões. 

 

Ao Exmo. Sr. desembargador revisor. 

 

Em 29-10-1951. - Vicente de Faria Coelho. 

 

* 

 

SOCIEDADE MERCANTIL - EMPENHOS SOCIAIS - QUITAÇÃO - 

FIANÇA E AVAL - ABERTURA DE CRÉDITO 

 

- Se os empenhos sociais são anteriores à época, em que foi registrado e 

publicado o distrato social ou a alteração do contrato social, os credores 

poderão acionar a sociedade, e cada um dos sócios responsáveis 

solidàriamente, o mesmo ocorrendo com os empenhos sociais posteriores a 

qualquer um daqueles atos de dissolução total ou parcial, mas anteriores à 

respectiva publicidade. 



 

- Contendo a quitação data certa mas sendo concebida em têrmos vagos e 

gerais, a quitação compreenderá tudo quanto era devido até aquela época, 

exceção feita das dívidas então não exigíveis vencidas e daquelas cujo 

devedor não tinha conhecimento ou pelas quais não estava vinculado 

pessoalmente como obrigado pessoal, mas sòmente por solidariedade ou 

caução. 

 

- Pôsto que tenha pontos de contato com a fiança, o aval não outorga a seu 

dador um direito de crédito contra o emitente de modo a deferir-lhe o 

benefício de ordem, pois, pelo contrário, o art. 15 da lei n° 2.044, de 31 de 

dezembro de 1908, coloca na mesma linha o avalista e o emitente em 

relação ao credor cambial. 

 

- Emitida uma cambial para garantir a abertura de crédito, as operações 

posteriores se beneficiam com aquela garantia, que é levada a crédito do 

devedor da conta-corrente. 

 

Indústria Oligo Processo do Brasil Ltda. versus Mário Evangelista dos Santos 

 

Ap. n° 13.702 - Relator: DESEMBARG. HUGO AULER 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da apelação cível n° 13.702, em que é 

apelante Indústria Oligo Processo do Brasil Ltda. e é apelado Mário 

Evangelista dos Santos: 

 

Acordam os juízes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação, para o 

efeito de ser confirmada a sentença recorrida pela sua conclusão. 

 

E assim decidem, pelos seguintes fundamentos: 

 

Em 19 de setembro de 1947, a apelante, que é uma sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, celebrou um contrato de abertura de crédito em 

conta-corrente até a importância de Cr$ 50.000,00, garantida por efeitos de 



comércio que lhe foram entregues em caução, fazendo-o com o Banco Nacional 

de Minas Gerais S. A., cujo estabelecimento de crédito recebeu, na mesma 

data, como refôrço de garantia do pagamento do crédito aberto, juros e demais 

obrigações, numa nota promissória daquele valor, pagável a vista, de sua 

emissão, e a cujo título o apelado deu o seu aval (docs. de fls. 3, 33 e 34). 

Posteriormente, em 30 de setembro de 1948, o apelado retirou-se da sociedade 

mediante instrumento particular de distrato social, dando e recebendo plena, 

geral e rasa quitação (doc. de fls. 22-23). Entretanto, como continuasse a 

garantir solidàriamente aquela obrigação cambial e já houvesse decorrido o 

prazo de quase três anos da respectiva emissão, o apelado houve por bem 

resgatar o título, efetuando no dia 17 de junho de 1950 o respectivo pagamento, 

cujo valor foi creditado a favor da apelante na respectiva conta-corrente (doc. 

de fls. 3). E, finalmente, como não conseguisse reaver o que pagou pela 

emitente, resultando inútil tôda e qualquer solicitação particular, o apelado 

propôs contra a apelante a presente ação executiva, para o efeito de receber 

judicialmente o principal, acrescido dos juros da mora e das custas (doc. de fls. 

2). Mas contra esta execução cambial se insubordinou a apelante, sob o 

fundamento de o apelado lhe haver dado plena, geral e rasa quitação e do título 

estar vinculado a um negócio subjacente, como fôsse o contrato de abertura de 

crédito em conta-corrente (doc. de fls. 13-24). 

 

A sentença julgou procedente a ação, sob o fundamento de que a ausência do 

registro da alteração do contrato social não impedia que um sócio contra o 

outro pudesse demandar e que, havendo um dêles obtido um direito de crédito 

após a quitação, lícito lhe era reaver do devedor o que por êle pagou, 

silenciando todavia o Dr. juiz quanto ao negócio subjacente a que estava 

vinculada a obrigação cambial (doc. de fls. 69-70). 

 

Mas a verdade é que a decisão sub censura merece ser confirmada em sua 

conclusão. 

 

Com efeito, o ato de dissolução da sociedade ou de alteração do contrato social 

deve ser inscrito no Registro de Comércio, do Departamento Nacional de 

Indústria e Comércio, e submetido à devida publicação, sob pena de subsistir a 

responsabilidade de todos os sócios a respeito de quaisquer obrigações que 

algum dêles possa contrair com terceiro em nome da sociedade, nos precisos 

têrmos do art. 338 do Cód. Comercial. Mas, como bem diz CARVALHO DE 



MENDONÇA (J. X.), "o registro e a publicação não são solenidades essenciais 

para a validade da dissolução e, por conseqüência, para que esta produza os 

seus efeitos são formalidades simplesmente necessárias para que os sócios se 

exonerem, nos têrmos legais, da responsabilidade pelos atos subseqüentes ao 

distrato ou à dissolução" ("Tratado de Direito Comercial Brasileiro", Rio, 2ª 

ed., 1938, vol. III, n° 813, página 228). Nessa conformidade, se os empenhos 

sociais são anteriores à época em que foi registrado e publicado o distrato 

social ou a alteração do contrato social, os credores poderão acionar a 

sociedade e a cada um dos sócios responsável solidàriamente, o mesmo 

ocorrendo com os empenhos sociais posteriores a qualquer um daqueles atos de 

dissolução total ou parcial mas anteriores à respectiva publicidade. Por 

conseguinte, na espécie sub judice, tratando-se de empenho social a que o 

apelado se obrigou solidàriamente em época anterior à alteração do contrato 

social, a circunstância de ter sido ou não publicado o ato de sua retirada da 

sociedade não o exoneraria da responsabilidade por aval no título emitido pela 

apelante para garantia do contrato de abertura de crédito em conta-corrente. 

 

Por sua vez a quitação dada pelo apelado a favor da sociedade, da qual se 

retirou em 30 de setembro de 1948, não exonerou de modo algum a apelante 

daquela obrigação social. Como se não ignora, porque seja de sabença por 

demais trivial, a quitação é o ato pelo qual o credor reconhece a liberação do 

devedor, constituindo prova de pagamento, nos precisos têrmos do art. 939 do 

Cód. Civil. Mas, como é natural, a quitação deverá conter uma data certa, pois, 

na ausência de menção das dívidas que incidiram na liberação, deverá ser 

entendida restritamente às obrigações principais exigíveis e vencidas 

pretèritamente à quitação. Neste sentido é, aliás, por demais clara, a lição de 

LAROMBIÈRE, segundo a qual a quitação pode silenciar acêrca da soma e da 

causa da dívida resgatada, sendo concebida em têrmos vagos e gerais. Mas se 

contém a expressão de uma data, ela compreenderá tudo quanto era devido até 

aquela época, exceção feita das dívidas então não exigíveis e vencidas e 

daquelas cujo devedor não tinha conhecimento ou pelas quais não estava 

vinculado pessoalmente como obrigado pessoal mas sòmente por solidariedade 

ou caução ("Théorie et Pratique des Obligations", Paris, ed. Pedone Lauriel, 

1885, tomo VI, n° 13, pág. 230). Na hipótese ora submetida a julgamento em 

grau de apelação, a apelante sòmente se tornou devedora do apelado em 17 de 

junho de 1950, quando êste por ela resgatou o título em questão, ao passo que a 

quitação é de 30 de setembro de 1948, não havendo sido feito nela qualquer 



referência àquela obrigação cambial. Em face„ do cotejo daquelas datas e do 

silêncio acêrca da referida obrigação cambial, logo se está a ver que o ato de 

liberação do apelado, praticado a favor da apelante por a ocasião do distrato 

social, não poderia incluir, como não incluiu, aquêle débito no instrumento de 

quitação plena, rasa e geral. 

 

Aliás, há ainda a ponderar que então o título em causa constitua apenas uma 

dívida da apelante para com terceiro, que era o Banco Nacional de Minas 

Gerais S. A., o qual, na posição de credor, era quem poderia praticar qualquer 

ato de liberação, a êle tendo sucedido posteriormente o apelado por efeito de 

pagamento com sub-rogação legal. Ademais, pôsto que tenha pontos de contato 

com a fianças o aval não outorga ao seu dador um direito de crédito contra o 

emitente, de modo a deferir-lhe o benefício de ordem, pois, pelo contrário, o 

art. 15 da lei número 2.044, de 31 de dezembro de 1908, coloca na mesma linha 

o avalista e o emitente em relação ao credor cambial. A relação de crédito entre 

o avalista e o emitente sòmente nasce no momento em que aquêle, pagando a 

dívida representada pelo título cambial, adquire o direito de reembôlso de tudo 

quanto pagou, passando a ser assistido pela ação que BONELLI denominou de 

reembôlso ("Della Cambiale, dell'Assegno Bancario e del Contratto di Conto 

Corrente", Milão, ed. Vallardi, 1930, n° 183, nota 2, pág. 353), apesar da 

opinião isolada de COSACK, que, doutrinando à luz da legislação tedesca, 

negou ao avalista a titularidade do direito cambial ("Traité de Droit 

Commercial", trad., de LEON MIS, Paris, ed. V. Giard & E. Brière, 1905, tomo 

II, § 56, vol. IV, página 96). É, aliás, o que se infere do princípio de que "o 

interveniente voluntário que paga, fica sub-rogado em todos os direitos daquele 

cuja firma foi por êle honrada", contido no parág. único do art. 40 do citado 

diploma legal, inclusive, como bem o diz SARAIVA, "o direito de exercitar a 

ação regressiva (ação executiva), o ressaque real ou ficto" ("A Cambial", Rio, 

ed. "Jornal do Comércio", 1922, pág. 508). E pouco importa, outrossim, que, 

pagando o título e não tendo obtido amigàvelmente da apelante o reembôlso do 

que pagou, o apelado haja, sem fazer o protesto, promovido a presente ação 

cambial. A doutrina e a jurisprudência, de mãos dadas, são unânimes em 

reconhecer que o emitente e o avalista, como obrigados principais, não têm 

necessidade de protesto para saberem que a obrigação não está paga 

(MAGARINOS TÔRRES, "Nota Promissória", São Paulo, ed. Saraiva & Cia., 

5ª ed., 1943, págs. 250-251). 

 



Finalmente, há a considerar a questão concernente à circunstancia do título 

estar vinculado a um negócio subjacente, como seja o contrato de abertura de 

crédito em conta-corrente. No entanto, a solução é por demais simples, em face 

da emissão do título haver tido por causa garantir a abertura de crédito em 

conta-corrente, pois não foi constituída em garantia da conta-corrente. E nesta 

hipótese, como observa JOSEPH HAMEL, as operações posteriores se 

beneficiam com aquela garantia, que é levada a crédito do devedor em conta-

corrente; em conseqüência, a garantia é transportada para o saldo da conta-

corrente, não mais podendo ser feita qualquer distinção entre os vários 

elementos da escrituração e, nessas condições, se há de ter por descontado o 

título por efeito de novação ("Banques et Opérations de Banque", Paris, ed. 

Rousseau & Cie., 1943, tomo II, n° 994, página 617). Na espécie dos autos 

desta ação, levado a crédito da apelante o valor da nota promissória de sua 

emissão e à qual o apelado deu o seu aval, não se há de negar a autonomia da 

obrigação representada pelo título cambial. Efetuado o pagamento do título, o 

débito correspondente ao seu valor se extinguiu no movimento da conta-

corrente, influindo sôbre o saldo credor. 

 

Por essas razões, sendo pagável a vista a nota promissória a que se refere esta 

ação, tinha o estabelecimento bancário o direito de exigir o respectivo 

pagamento, fazendo-o em relação ao apelado ou à apelante, indiferentemente, 

em virtude do vínculo de solidariedade cambial. Ademais, porque o aval seja 

uma obrigação, inclusive aquela a que está equilibrada, resulta que lícito era 

afinal ao apelado, retirando-se da sociedade, exonerar-se daquela 

responsabilidade, mediante o resgate voluntário do titulo, e exercendo o direito 

de reembôlso através da presente ação cambial. 

 

Custas ex lege. 

 

Distrito Federal, 12 de outubro de 1951. - Oliveira Sobrinho, presidente; Hugo 

Auler, relator; Eduardo Espínola Filho revisor. 

 

JURISPRUDÊNCIA RESUMIDA 

 

NOTA PROMISSÓRIA - ASSINATURA - CONCURSO DE CREDORES 

 



- Desde que a assinatura do emitente da nota promissória é autêntica e não 

existe prova, nos autos, pela qual se possa verificar a existência de êrro, 

simulação, coação e concilium fraudis, não há como negar a inclusão do 

respectivo crédito, do portador do título, em concurso de credores. 

 

Banco Regional, S. A. versus Alfredo Lima & Cia. 

 

Ag. n° 1.670 - Relator: DESEMBARGADOR DUQUE ESTRADA - Ac. 

unânime da 5[ Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 26 

de janeiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.302) 

 

* 

 

CITAÇÃO DE TERCEIROS - VENDA DE BENS DE ÓRFÃOS OU 

INTERDITOS - RECURSO 

 

- Não constitui nulidade a falta de citação de terceiros para a autorização 

judicial de venda de bens de órfãos ou interditos. O prazo para a interposição 

de recurso de terceiro que se pretenda prejudicado será o das partes e da mesma 

data se contará. 

 

Quodvultdeus de Teive Argolo e outros versus Joviana Crisciúma de Meneses 

 

Ag. n° 1.846 - Relator: DESEMBARGADOR BULHÕES CARVALHO - Ac. 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 29 de maio 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Civ. 8.303) 

 

* 

 

CASAMENTO - NULIDADE - PRESCRIÇÃO 

 

- A prescrição da ação de nulidade de casamento pode ser decretada de ofício, 

por ser matéria de ordem pública em que não é permitido às partes transigirem. 



Sendo evidente a prescrição, deve ser decretada na oportunidade do despacho 

saneador, atendendo-se ao princípio de economia do processo. 

 

Cacilda de Albuquerque Alvim versus José Panasco Alvim 

 

Ag. n° 1.596 - Relator: DESEMBARGADOR HENRIQUE FIALHO - Ac. 

unânime da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 26 

de janeiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.304) 

 

* 

 

MOLÉSTIA PROFISSIONAL - TUBERCULOSE PULMONAR 

 

- Pode a tuberculose pulmonar ser considerada moléstia profissional, se houver 

sido contraída em conseqüência da natureza do trabalho ou do meio em que é 

exercido. 

 

Orozimbo Gabriel dos Reis versus Atalaia Cia. de Seguros contra Acidentes do 

Trabalho 

 

Ag. n° 1.702 - Relator: DESEMBARGADOR HENRIQUE FIALHO - Ac. 

unânime da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 2 de 

março de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.305) 

 

* 

 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA - REFORMA DA DECISÃO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

- A execução provisória é, apenas, facultativa, uma vez que o recorrido não fica 

obrigado a promovê-la. 

 



- A sentença proferida em grau de apelação substitui, no que tiver sido objeto 

de recurso, a decisão recorrida. 

 

- Aquêle que promove uma execução provisória tem pleno conhecimento de 

que a decisão recorrida não é definitiva e pode ser reformada ou anulada em 

virtude do recurso interposto. Sujeita-se, pois, a tôdas as conseqüências 

decorrentes da sua reforma. Reformada ou anulada a sentença, tudo que tiver 

sido praticado ficará sem efeito. Nada se aproveitará, e tudo voltará ao estado 

anterior. A reparação dos danos que, em conseqüência de execução, sofrer o 

executado, liquidar-se-á nos próprios autos da ação. 

 

Mercedes Pereira Gomes versus Luís de Queirós Matoso 

 

Ag. n° 1.730 - Relator: DESEMBARGADOR DUQUE ESTRADA - Ac. 

unânime da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 2 de 

março de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.306) 

 

* 

 

PURGAÇÃO DA MORA - DESPACHO QUE MARCA DIA E HORA - 

RECURSO 

 

- Não cabe agravo de petição contra despacho que marca dia e hora para a 

purgação da mora, porque não põe têrmo ao processo. 

 

Raquel Augusta versus Hosmos Rodrigues 

 

Ag. n° 1.822 - Relator: DESEMBARGADOR BULHÕES CARVALHO - Ac. 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 15 de junho 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.307 

 

* 

 



CONCORDATA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

 

- Procede a restituição de mercadoria, se provado que a sua entrega ocorreu 

dentro dos 15 dias precedentes ao requerimento de concordata. 

 

Charqueada, Curtume Santinoni Ltda. versus Comissária da concordata 

preventiva da firma Casa Orofino Batista, Couros Ltda. 

 

Ag. n° 1.858 - Relator: DESEMBARGADOR SERPA LOPES - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 25 de maio 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.308) 

 

* 

 

CONDOMÍNIO - DESPESAS 

 

- Proposta ação para cobrança pelos condôminos de despesas de condomínio 

contra outro condômino, o processo é executivo por determinação legal. 

Quando o devedor alegar ser exagerada a cobrança por estarem incluídas 

verbas que não são despesas de condomínio a ação continua a ser executiva, 

sendo decidida a final como de direito. 

 

Condomínio do Edifício Minerva versus Cia. Auxiliar de Crédito Imobiliário 

 

Ag. n° 1.917 - Relator: DESEMBARGADOR MARTINS TEIXEIRA - Ac. da 

4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 12 de junho de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.309) 

 

* 

 

SUBEMPREITADA - PERDAS E DANOS 

 



- A parte lesada tem direito não só ao que despendeu efetivamente a fim de 

aparelhar-se para iniciar a execução do contrato de subempreitada, como 

também ao que razoàvelmente deixou de ganhar com a ruptura da convenção 

por ato unilateral. 

 

L. Continentino & Cia. Ltda. versus Oscar Lacerda Rocha 

 

Ap. n° 11.503 - Relator: DESEMBARGADOR HUGO AULER - Ac. unânime 

da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 15 de maio 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" – Cív. 8.310) 

 

* 

 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO - COISA JULGADA 

 

- Se, no curso de ação promovida por funcionário público contra o Estado, 

visando ao reconhecimento de uma determinada situação jurídica, esta, por 

fôrça de lei posterior, modifica-se em seu benefício, ipso facto perde de eficácia 

a coisa julgada que vier a ser estabelecida, que não poderá influir contra o 

vencedor da causa. 

 

Heloísa de Niemeyer e outros versus Prefeito do Distrito Federal 

 

Mand. de seg. n° 539 - Relator: DESEMBARGADOR SERPA LOPES - Ac. 

unânime da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 3 de 

julho de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.311) 

 

* 

 

DESAPROPRIAÇÃO - JUROS DA MORA 

 



- Só, excepcionalmente, nas ações de desapropriações, e em havendo imissão 

de posse, é que são exigíveis juros da mora. Assim, não podem ser êles 

considerados implícitos na sentença, no caso desta não os haver incluído. 

 

Espólio de Júlia Cândida D'Armada Alegria versus Prefeitura do Distrito 

Federal 

 

Ag. n° 1.359 - Relator: DESEMBARGADOR SERPA LOPES - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 29 de 

setembro de 1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.312) 

 

* 

 

FILHO NATURAL - BUSCA E APREENSÃO 

 

- A decisão do juízo sôbre o destino a ser dado a filho natural é uma decisão de 

eqüidade, visto resultar de considerações relativas ao interesse do menor e mão 

a puro e simples reconhecimento de direitos inerentes a pátrio poder, o que vale 

dizer que a todo tempo pode ser modificada quando se torne manifesto que o 

interesse do menor é diverso do que a principio havia parecido. 

 

Albano Francisco Branco versus Antônio Maia Marques 

 

Ap. n° 7.961 - Relator: DESEMBARGADOR BULHÕES CARVALHO - Ac. 

da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 4 de maio de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.313) 

 

* 

 

LOCAÇÃO - DESPEJO - USO DIVERSO 

 

- O uso transitório do prédio locado com fim diverso do previsto no contrato 

não autoriza o despejo. 



 

Herso Restaurantes Ltda. versus Djalma Lindoso 

 

Ap. n° 10.365 - Relator: DESEMBARGADOR SÁ E BENEVIDES - Ac. da 4ª 

Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 19 de junho de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.314) 

 

* 

 

MANDATO - EXTINÇÃO 

 

- Uma vez extinto de direito o mandato, pela morte do mandatário, não poderá 

mais ser objeto de revogação, quer pela vontade do mandante, quer por 

sentença. Não se revoga o que já se extinguiu. A máxima cautela permissível, 

neste caso, é a averbação do óbito. 

 

Yero Guiomard e outra versus Espólio de Luís André Guiomard 

 

Ap. n° 11.042 - Relator: DESEMBARGADOR SÁ E BENEVIDES - Ac. da 4ª 

Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 8 de maio de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.315) 

 

* 

 

DESPEJO - RETOMADA 

 

- Desde que a ausência do advogado da autora à audiência de instrução e 

julgamento não ficou justificada, e a parte contrária não pediu a absolvição de 

instância, deve, a revelia da autora, significar a pouca razão do pedido de 

retomada do prédio locado. 

 

- A proprietária que reside em prédio alugado pode escolher o prédio de sua 

propriedade que mais convenha para sua moradia 

 



- Cabe ao juiz, em cada caso, examinar se é, ou não, sincero o pedido de 

"retomada para uso próprio". Negar tal exame, seria privá-lo de poder verificar 

se a retomada é produto de má-fé, dolo ou fraude para lesar direitos de terceiros 

e transformar a justiça em um automatismo incompatível com a elevada função 

de julgar. 

 

Deolinda Cazalez Gonzalez versus José da Cunha 

 

Ap. n° 11.088 - Relator: DESEMBARGADOR DUQUE ESTRADA - Ac. 

unânime da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 30 

de janeiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.316) 

 

* 

 

AUTOMÓVEL FURTADO - REIVINDICAÇÃO 

 

- O possuidor de um automóvel, furtado êste, tem direito a reavê-lo da pessoa 

que o detenha, ressalvado a esta o direito regressivo contra quem lho transferiu. 

 

José Lopes Ribeiro versus Dr. Hans Meister 

 

Ap. n° 12.255 - Relator: DESEMBARGADOR FREDERICO SUSSEKIND - 

Ac. unânime da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 

15 de maio de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.317) 

 

* 

 

PRENOME - MUDANÇA - COMPETÊNCIA 

 

- Constitui matéria concernente ao estado civil, a mudança de prenome sob o 

fundamento de ser ridículo o consignado no assento de nascimento, em razão 

do que incluído na competência exclusiva do Juízo da Vara de Família. Assim, 



nulo ab initio é o processo promovido, com tal objetivo, perante o juiz da 

circunscrição civil. 

 

Apelada: Wadia Mussa Cury 

 

Ap. n° 12.428 - Relator: DESEMBARGADOR SERPA LOPES - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 27 de julho 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.318) 

 

* 

 

DESPEJO - RETOMADA 

 

- Embora juris tantum a presunção que protege o locador residente em prédio 

arrendado, para o exercício do direito de retomada, contudo, para delir a 

sinceridade presuntiva, necessário é que ocorram motivos sérios, inequívocos. 

Assim, o artifício malicioso visando fraudar a lei, por meio de fatos criadores 

da presunção de sinceridade, para que seja reconhecido, necessita uma 

demonstração convincente, aliada a uma relação de causalidade entre o efeito 

visado e as circunstâncias adrede preparadas. 

 

Mário Frederico Stoki versus Francisco Veras 

 

Ap. n° 12.499 - Relator: DESEMBARGADOR SERPA LOPES - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 19 de junho 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.319) 

 

* 

 

DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DE CONSTRUÇÃO 

 

- Apura-se o valor da construção levando-se em conta o valor econômico do 

terreno. Se, para êsse aproveitamento econômico do terreno, é necessária a 



demolição e nova construção, dá-se à antiga o valor residual do material 

resultante da demolição. 

 

Valdemar Conrado Veiga e sua mulher versus Prefeitura do Distrito Federal 

 

Ap. n° 8.081 - Relator: DESEMBARGADOR HENRIQUE FIALHO - Ac. da 

6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 22 de maio de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.320). 

 

* 

 

DESAPROPRIAÇÃO - JUROS DA MORA - HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO 

 

- A expropriante, a partir da imissão na posse do imóvel, deve pagar os juros da 

lei, calculados sôbre a diferença entre o quantum depositado e o que veio a ser 

fixado para a indenização. Impõe-se também à expropriante o pagamento dos 

honorários de advogado do expropriado. 

 

Paulo José Ferreira d'Almeida e outros versus Prefeitura do Distrito Federal 

 

Ap. n° 8.183 - Relator: DESEMBARGADOR HENRIQUE FIALHO - Ac. 

unânime da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 22 

de maio de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Civ. 8.321) 

 

* 

 

SOCIEDADE MERCANTIL - FALTA DE REGISTRO - 

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA COMPOR A COTA SOCIAL 

DE UM SÓCIO - TRANSCRIÇÃO 

 



- Não é nula a sociedade mercantil não revestida da forma anônima ou em 

comandita por ações, pela omissão do registro do respectivo contrato no 

Registro de Comércio. 

 

- Importa transferência do domínio a contribuição de um imóvel para compor a 

cota social de um sócio. Assim, a que se houver feito, prescindindo da 

transcrição no Registro de Imóveis, é destituída de qualquer eficácia jurídica, 

principalmente se, com a dissolução da sociedade, tornou-se impossível a 

viabilidade de qualquer registro. 

 

Isabel Rosa Brandão de Aguiar e outros versus Jorge Chediac 

 

Ap. n° 8.975 - Relator: DESEMBARGADOR SERPA LOPES - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 13 de 

outubro de 1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.322) 

 

Tribunal de Justiça de São Paulo 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - FILHO ADULTERINO - 

NASCIMENTO OCORRIDO ANTES DA DISSOLUÇÃO DA 

SOCIEDADE CONJUGAL 

 

- A sucessão aberta antes da promulgação da lei n° 883, de 21 de outubro 

de 1949, não impede aos filhos adulterinos o direito de demandarem a 

declaração da filiação, pois o instituto do reconhecimento de filho havido 

fora do matrimônio, após a dissolução da sociedade conjugal pelo desquite, 

data da promulgação do dec.-lei n° 4.737, de 24 de setembro de 1942. 

 

- Com o advento da lei n° 883, o que se deu foi apenas uma nova 

disciplinação do assunto pelo legislador pátrio, inclinado, aliás, a melhor 

atender, como realmente fêz, a situação dos filhos ilegítimos. 

 

A. P. C. e sua mulher e outros versus Z. e Z. O. C. 

 

Ap. n° 55.104 - Relator: DESEMBARG. TEODOMIRO DIAS 



 

ACÓRDÃO 

 

Acordam, em 4ª Câmara, vistos, relatados e discutidos os autos de apelação n° 

55.104, da comarca de Santos, em que são apelantes A. P. C. e outros e 

apeladas Z. e Z. O. C., negar provimento ao recurso e confirmar, por seus 

próprios fundamentos, jurídicos e justos, a bem lançada sentença de primeira 

instância. 

 

Custas pelos apelantes. 

 

São Paulo, 4 de outubro de 1951. - Teodomiro Dias, presidente e relator; 

Macedo Vieira; Cunha Cintra. 

 

SENTENÇA 

 

Vistos, etc.: 

 

1. As menores Z. e Z. O. C., devidamente representadas por sua mãe, M. T. O., 

propuseram contra os herdeiros de J. P. C. a presente ação ordinária de 

investigação de paternidade, cumulada com a de petição de herança, onde 

pedem sejam reconhecidas como filhas do de cujus e, em resumo, alegam: que 

sua progenitora, durante o período de 1934 a 1936, enquanto trabalhava num 

escritório comercial de São Paulo, veio a conhecer J. P. C., de quem sofreu 

assédio e por quem veio a ser seduzida; que, em seguida, e desde 2 de 

dezembro de 1938, passaram a levar vida em comum, para tanto residindo 

juntos nesta cidade; que o concubinato se prolongou até a morte de C., dêle 

tendo resultado o nascimento das autoras: o de Z., em 20 de maio de 1940, e o 

de Z. O., em 26 de maio de 1943; que ambas sempre foram havidas e tratadas 

como filhas por J. P. C., como estavam a atesta-lo matrículas e cadernetas de 

colégio e cartas do investigado; que êste e sua espôsa, R.L.M.C., obtiveram, a 5 

de agôsto de 1946, desquite por mútuo consentimento; que J. P. C. faleceu no 

dia 4 de outubro de 1949, nesta cidade, sendo que o inventário dos seus bens 

ainda não está concluído, motivo pelo qual desejam o seu reconhecimento 

judicial, para os efeitos de direito, na forma da lei n° 883, de 21 de outubro de 

1949. 

 



A ação, inicialmente distribuída à 3ª Vara Cível desta comarca, foi remetida a 

esta, pelo despacho de fls., que atendeu ao disposto nos arts. 135 do Cód. de 

Processo Civil e 1.578 do Cód. Civil, segundo os quais as questões ligadas a 

herança devem ser processadas perante o Juízo do inventário. 

 

Regularmente citados, acudiram com a contestação de fls. A. P. C. e sua 

mulher, M. L. C. P. e G. C. M. e seus maridos, e J. M. C. e Z. M. C., todos 

herdeiros do investigado, para o fim de alegar: que as autoras, se realmente 

filhas de J. P. C., o que contestam, seriam carecedoras da ação, porque 

adulterinas (arts. 358 e 363 do Cód. Civil); que a lei n° 883, posterior à data do 

falecimento do investigado, não pode lhes amparar a pretensão, mesmo porque 

os efeitos da sentença de reconhecimento não devem atingir a situação já 

definitivamente constituída dos herdeiros legítimos, aos quais foi deferida a 

herança, consoante lições da doutrina e da jurisprudência; que a capacidade 

para suceder é a do tempo da abertura da sucessão, regulada pela lei então 

vigente, não podendo uma nova lei alcançar retroativamente transmissão de 

bens já feita, pois isto seria violentar o direito adquirido; que, nessa 

conformidade, as autoras deveriam ser julgadas carecedoras da ação proposta. 

 

A inicial veio com os documentos de fls. e sôbre a matéria extintiva do pedido 

contida na contestação foi dado às autoras falarem, após o que o processo veio 

a ser saneado, por despacho do qual agravaram os réus no auto do processo 

(fls.). 

 

Na audiência de instrução e julgamento ouviram-se quatro testemunhas trazidas 

pelas autoras e, em prosseguimento designado para dia posterior, as partes se 

limitaram a requerer a juntada dos memoriais de fls., nos quais dizem a bem 

dos seus direitos. Para que se tenha por concluído o relatório, resta acrescentar 

que funcionou em todos os têrmos da causa o Dr. representante do Ministério 

Público. 

 

2. Passo, por conseguinte, à apreciação. 

 

Dizendo-se filhas de J. P. C., as autoras intentam o seu reconhecimento 

forçado. Alegam que a lei lhes faculta fazê-lo, pôsto que o investigado, falecido 

a 4 de outubro de 1949, havia obtido desquite aos 5 de agôsto de 1946. A 

contestação, aceitando, para argumentar, como verdadeira a filiação pretendida, 



pediu desde logo fôssem as investigantes declaradas carecedoras da ação 

ajuizada. Com efeito, tendo J. P. C. falecido no dia 4 de outubro de 1949, neste 

dia os herdeiros foram chamados a suceder, de tal forma que, transmitindo-se 

desde logo a êles o domínio e a posse da herança, não se podia posteriormente 

atribuir à pretensão das autoras efeito retrooperante capaz de anular a 

transmissão perfeita e acabada, sob pena de gravame ao direito adquirido. Em 

prol da sua tese, invocaram os réus lições da jurisprudência e da doutrina. 

 

O despacho saneador, porém, proferido pelo ilustre juiz titular desta Vara, não 

lhes foi favorável, entendendo, como entendeu, que tinham as autoras, em tese, 

a amparar o seu pedido, já ao tempo da morte de J. C. a vigência do dec.-lei 

número 4.737, de 1942, cujo campo de aplicação não foi reduzido, mas, antes, 

ampliado pela lei n° 883, de 1949. Dessa decisão, os réus agravaram no auto do 

processo. Fazendo, porém, abstração da erudição e da autoridade do juiz que a 

proferiu, parece-me que o seu acêrto raia à evidência. 

 

Desde logo, saliente-se que as lições dos doutrinadores e julgados de que se 

socorre a contestação não são fiéis à tese por ela esposada, pois as hipóteses 

consagradas distinguem-se da dos autos pela diversidade. 

 

Objetivando, como objetiva, a declaração por sentença do estado de filho, a 

ação de investigação de paternidade ilegítima é ação declaratória que produz, 

nos têrmos do art. 366 do Cód. Civil, os mesmos efeitos do reconhecimento. 

Êste, segundo a lição de PLANIOL, RIPERT e ROUAST, citados por 

ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, tem por objeto estabelecer a 

existência do laço de filiação e, se encarado como ato de vontade, não deveria, 

em princípio, criá-lo senão para o futuro, como pacova que também é de um 

fato, deve ser havido a partir do nascimento do filho. Daí por que a natureza 

declaratória e retroativa da sentença proferida em ações de investigação de 

paternidade é proclamada e reconhecida por quase todos (A. MEDEIROS DA 

FONSECA, "Investigação de Paternidade", páginas 275-276; SOARES DE 

FARIA, "Investigação da Paternidade Ilegítima", páginas 104 e segs.). 

 

Fora de dúvida, igualmente, que a retroatividade encontra limitação. E, aqui, 

situa-se o problema no campo do direito intertemporal, sob dois aspectos, 

conforme a sucessão a que se pretenda concorrer tenha sido aberta antes ou 

depois da lei que facultou a investigação. O caso dos autos é de sucessão 



posterior à lei autorizadora do reconhecimento e, por isso, não enseja a 

discussão pretendida pelos réus, na conformidade do que se decidiu no 

saneador. Ao ater-se à lei n° 883, de 21 de outubro de 1949, e argumentar com 

o falecimento anterior do investigado, ocorrido aos 4 de outubro daquele ano, a 

contestação incorreu em engano, pois se, realmente, o diploma em questão é 

posterior à abertura da sucessão, não o é, entre nós, o instituto do 

reconhecimento de filho havido fora do matrimônio, após a dissolução da 

sociedade conjugal pelo desquite, pois o direito à ação declaratória de filiação 

data, nessa hipótese, de 24 de setembro de 1942, vale dizer, da promulgação do 

dec.-lei n° 4.737. Em 21 de outubro de 1949, com a lei n° 883, o que se deu foi 

apenas uma nova disciplinação do assunto pelo legislador pátrio, inclinado, 

aliás, a melhor atender, como realmente fêz, à situação dos filhos ilegítimos. 

 

Fique assentado, assim, na conformidade do que se decidiu a fls., que, à data do 

falecimento de J. P. C., as autoras, havidos como verdadeiros os fatos 

articulados, tinham direito ao reconhecimento, e, assim, tinham a qualidade de 

herdeiras. 

 

Tal não sucederia se a lei em vigor à data da morte do investigado não lhes 

permitisse provar o vínculo de parentesco, já que, nessa hipótese, a sucessão se 

teria desenvolvido como se elas não existissem e os réus seriam os únicos com 

direito à herança, pois parece inegável, efetivamente, que a sucessão se defere 

de acôrdo com a lei vigente ao tempo da sua abertura, como deixou assentado o 

próprio Tribunal de Justiça de São Paulo ("Rev. dos Tribunais", vol. 147, pág. 

303). 

 

As lições invocadas pelos contestantes versam, tôdas, sôbre esta última 

hipótese, ou seja, sôbre caso de sucessão aberta antes da lei que veio a facultar 

a investigação da paternidade ilegítima. A espécie, no entanto, é de sucessão 

posterior. Nessa conformidade, não obstante o acêrto dos ensinamentos, o que 

se verifica é a sua inaplicabilidade à hipótese sob julgamento. Daí porque, 

desde logo, havia acenado para a sua diversidade. No item 10° da contestação, 

por exemplo, invoca-se a lição de que os herdeiros do investigado, no dia do 

seu falecimento, "não tinham a temer a eventualidade de uma ação de 

investigação de paternidade, pois que esta ação era vedada". Por aí se verifica 

que diversa é a hipótese em debate, já que, por ocasião da morte do suposto pai, 



às investigantes era dado intentarem procedimento judicial, da mesma forma 

como que ora o fazem. 

 

Decidiu, portanto, o saneador, seja-me lícito dizê-lo, com o acêrto com o qual 

nos habituou o juiz prolator. E não teria a contestação incidido em engano, se 

tivesse presente, que a lei n° 883 constitui apenas nova disciplinação, mais 

favorável à situação dos filhos ilegítimos, daquilo que fôra consagrado pelo 

dec.-lei n° 4.737, de 1942, como atrás se ressaltou. 

 

3. Com relação à matéria de fato, não se detiveram os réus a contestá-la, senão 

por negação generalizada. A prova documental e testemunhal produzida pelas 

autoras, contudo, enseja um convencimento seguro sôbre a verdade do que 

alegam. Aliás, bastaria que o concubinato resultasse estabelecido, assim como a 

sua coincidência com a concepção, para que, como salienta ARNOLDO 

MEDEIROS DA FONSECA (ob. e loc. cits., pág. 198), se gerasse uma 

presunção de paternidade em favor dos filhos da concubina, deslocando-se 

para-o demandado o ônus da prova. CLÓVIS BEVILÁQUA também patrocina 

êsse entendimento ("Comentários", volume 2°, pág. 337). No caso, porém, 

sôbre contarem com essa verdadeira presunção de paternidade não foi difícil às 

investigantes estabelecerem de vez a situação desejada. Assim é que as cartas 

que instruem a inicial, as informações sôbre as matrículas no colégio, as 

cadernetas escolares preenchidas pelo apontado pai e, por fim, os depoimentos 

obtidos, inclusive o de uma irmã de C., constituem elementos de valor certo e 

incontestável e possibilitam concluir-se pela filiação alegada, sem necessidade 

de muita indagação. 

 

4. A final, os réus trouxeram novas questões a exame. Afigura-se-me que não 

lograram, ainda, acêrto. Realmente, ao avançarem, por exemplo, que, à luz do 

dec.-lei n° 4.737, de 1942, o filho de pessoa ainda não desquitada ao tempo do 

seu nascimento não podia demandar se lhe declarasse a filiação, os suplicados 

não vislumbram a boa interpretação da lei. CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA, a propósito, é elucidativo: "Para haver reconhecimento, a condição 

é a existência do desquite; para ser perfilhado, basta que o filho tenha sido 

gerado fora do matrimônio. Conseqüentemente, assim deverá ser entendido o 

inciso: pouco importa que o filho tenha sido gerado antes ou depois de 

dissolvida a sociedade conjugal; qualquer que seja a época do seu nascimento, 

poderá ser reconhecido após o desquite. A condição única, criada pela lei ao 



facultar a perfilhação espontânea ou a perquirição judicial é a ocorrência do 

desquite" ("Efeitos do Reconhecimento da Paternidade Ilegítima", ed. 

"REVISTA FORENSE", pág. 38). Confira-se, ainda: "Rev. dos Tribunais", 

volume 186, pág. 881 - trecho do acórdão. 

 

Por sua vez, a alusão ao art. 405 do Cód. Civil e a pretendida restrição do 

reconhecimento para o simples efeito da prestação de alimentos, não é mais 

feliz. Os filhos incestuosos e adulterinos (espúrios, no dizer genérico do citado 

artigo), não podiam ser reconhecidos (art. 358 do mesmo Código) e por isso é 

que não tinham direitos hereditários (cfr. CLÓVIS, "Comentários" - observação 

ao art. 1.605, inserta na edição de 1944, posterior à vigência do dec.-lei n° 

4.737, de 1942). Todavia, há quase um decênio podem os filhos adulterinos ser 

reconhecidos pelo pai depois do desquite e, atualmente, após a dissolução da 

sociedade conjugal, não havendo mais lugar para a restrição consubstanciada 

no art. 405 do estatuto civil, como é óbvio. 

 

Inegável, nessa conformidade, que as autoras têm direitos sucessórios bem 

definidos e é êsse reconhecimento, com a concomitante petição de herança, o 

que pleiteiam. 

 

5. Em face do que vem de ser exposto, julgo procedente a presente ação e, em 

conseqüência, declaro a paternidade de J. P. C. em relação às autoras Z. e Z. O. 

C., nos têrmos e para os fins previstos na lei. Não há lugar para a condenação 

em honorários de advogado, e, por conseguinte, as custas serão pagas 

proporcionalmente, considerando-se que as autoras decaíram em 20%. 

 

Lida e publicada em audiência. 

 

Santos, 22 de janeiro de 1951. - Álvaro Martiniano de Azevedo. 

 

* 

 

ATENTADO - MANUTENÇÃO DE POSSE 

 

- É admissível o incidente de atentado nas ações de manutenção de posse 

em que haja sido concedido mandado liminar. 

 



Ernesto Pettinatti e sua mulher versus Álvaro Teixeira de Carvalho e sua 

mulher 

 

Ap. n° 53.452 - Relator: DESEMBARG. PEDRO CHAVES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 53.452, da comarca de 

São Roque, em que são apelantes Ernesto Pettinatti e sua mulher e apelados 

Álvaro Teixeira de Carvalho e sua mulher: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, 

negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida, que bem decidiu a 

espécie, por seus próprios fundamentos. 

 

Custas pelos apelantes. 

 

O que se discutiu na apelação e foi objeto de divergência entre os julgadores, 

foi a admissibilidade ou não do incidente de atentado nas ações possessórias. 

Pareceu à maioria, que, nos têrmos do artigo 712 do Cód. de Proc. Civil, em 

tendo havido mandado liminar, a resposta afirmativa é a que mais se coaduna 

com a proteção do direito, como aliás já fôra anteriormente decidido por esta 

mesma, Câmara, in "Rev. dos Tribunais", vol. 138, pág. 87. No regime do Cód. 

de Processo do Estado de São Paulo a solução era diferente, porque aquêle 

Código dispunha no art. 617 de meio mais rápido e seguro para corrigir a 

inovação, mas agora é de se reconhecer o uso do atentado como medida de 

caráter processual pertinente, uma vez que não há outro remédio processual 

mais eficiente. 

 

São Paulo, 27 de setembro de 1951. - J. R. A. Valim, presidente, com voto; 

Pedro Chaves, relator designado; Prado Fraga, vencido, pelos fundamentos 

constantes da seguinte declaração de voto: 

 

O desembargador PAULO RODRIGUES TEIXEIRA, considerado pelo Dr. 

MARTINHO GARCÊS FILHO "o nosso melhor monografista sôbre o 

assunto", diz em seu livro sôbre "A Posse e os Interditos Possessórios", que "é 

êrro, no caso de o réu desrespeitar o mandado, durante a lide, usar-se da ação 



de atentado. Jamais êle teve cabimento como incidente das ações possessórias, 

por isso que a continuação da prática de ato proibido não constitui inovação 

pròpriamente, porém, sim, uma desobediência ao mandado". 

 

Assim decidiu o acórdão do Supremo Tribunal Federal de 9 de outubro de 

1915; 

 

"O atentado só é admissível na nunciação de obra nova, e não na manutenção, 

ou no preceito cominatório". 

 

Acrescenta RIBAS, que neste assunto deve ser preferido aos outros praxistas, 

ensina: 

 

"Se o réu continuar a turbar a posse do autor, o que cabe a êsse é pedir 

indenização pelos prejuízos e perdas provenientes das novas turbações, sendo 

requerida por meio de ação ordinária a pena cominada. A ação de fôrça 

turbativa não comporta artigos de atentado". 

 

Depois de esclarecer que há julgados do Supremo Tribunal que têm firmado a 

jurisprudência de serem admissíveis os artigos de atentado na manutenção de 

posse; quando "consista em uma inovação da lide, e não no fato da continuação 

da turbação, motivo da demanda", reproduz o seguinte exemplo, transcrito das 

"Ações Sumárias", de LOBÃO: 

 

"Antônio propõe contra Bento o juízo de manutenção, queixando-se que Bento 

o perturba na posse, e pedindo manutenção na sua; continua Bento, pendente a 

lide, a costumada turbação que ocasiona a demanda; opõe Antônio atentado, 

êrro crasso - porque dos dois qual o mais justo possuidor, só a sentença final o 

poderá decidir" (ob. cit., págs. 160-162). 

 

O Cód. de Processo paulista dispunha no art. 617, que: 

 

"Se houver desrespeito ao mandado ou preceito tuitivo de posse, o juiz, 

verificada, de plano, a realidade do fato, assegurará o cumprimento da 

determinação judicial, requisitando fôrça quando necessária e ordenará que 

tudo volte ao estado anterior". 

 



"Sábio êste dispositivo", diz o eminente desembargador ALCIDES FERRARI, 

que, por um lado, é mais eficiente, rápido e barato, por outro lado, impede 

àquele que se acha na posse da coisa por fôrça de mandado judicial provisório 

procrastine o feito cuja decisão prevê desfavorável" ("Rev. dos Tribunais", 118-

630; cf. 112-506). 

 

O desrespeito ao mandado liminar exige repulsa imediata, mais rápida e eficaz 

que os artigos de atentado. 

 

Em face dessas considerações, dava provimento à apelação, para reformar a 

respeitável sentença apelada e julgar nulo, ab initio, o presente processo, por 

não serem admissíveis artigos de atentado nas ações de manutenção de posse. 

 

* 

 

INTERMEDIÁRIO DE NEGÓCIO - OPÇÃO 

 

- A falta de autorização escrita não constitui óbice ao exercício do direito 

de haver a comissão, porque, como é de pacífica jurisprudência, a 

mediação, como prestação de serviço que é, pode ser provada por qualquer 

dos meios permitidos em direito. 

 

- A mediação é contrato oneroso, que nunca se presume gratuito. 

 

Valdir Lopes Mesquita versus Dr. Hélio Luz e outro 

 

Ap. n° 53.482 - Relator: DESEMBARG. BRENO CARAMURU 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 53.482, da 

comarca de São Paulo, em que é apelante Valdir Lopes Mesquita e apelados 

Dr. Hélio Luz e outro: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, adotado o 

relatório de fls., como parte integrante dêste, por votação unânime, dar 

provimento, em parte, ao recurso para julgar a ação procedente contra o espólio 



do Dr. Joaquim Orlik Luz, mantida a improcedência da ação em relação ao 

apelante e pelo apelado espólio do Dr. Joaquim Orlik Luz, por metade. 

 

Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem. 

 

O autor não teve autorização escrita, ou opção, para venda do terreno que 

pertenceu ao Dr. Joaquim Orlik Luz. Isto, porém, não constitui óbice ao 

exercício do direito de haver a comissão, porque, como é de pacífica 

jurisprudência, a mediação, como prestação de serviço que é, pode ser provada 

por qualquer dos meios permitidos em direito. 

 

No caso, a interferência do autor, através de seu escritório de corretagem, na 

venda daquele imóvel, foi confessada, pela defesa. De fato, admitiu a 

contestação que o Dr. Hélio Luz, filho e procurador do falecido Dr. Joaquim 

Orlik Luz, foi procurado por Cornélio Ferreira Mesquita, que, afirmando ter 

comprador para o terreno, o aproximou do interessado, Dr. Ciro W. de Sousa e 

Silva, a quem o imóvel finalmente foi vendido. Cornélio, pai do autor, trabalha 

como seu auxiliar. 

 

Limitou-se a defesa a alegar, no mérito, que a interferência de Cornélio não foi 

encomendada, não tendo êle esclarecido a sua posição de auxiliar de um 

corretor, nem mencionado ter qualquer interêsse na transação. E, quanto ao Dr. 

Hélio, alegou-se que êle não seria responsável, ainda, por ser um mero 

procurador de seu pai, proprietário e vendedor do imóvel. 

 

Em relação ao Dr. Hélio, não há dúvida em que êle é parte ilegítima para ser 

demandado, porque a sua interferência no negócio não ocorreu em seu próprio 

nome, mas apenas como procurador do proprietário. Como procurador, não 

pode responder pessoalmente pelas obrigações porventura a cargo do 

mandante. 

 

Mas, em relação ao espólio do Dr. Joaquim Orlik Luz. a ação é procedente. A 

mediação é contrato oneroso, que nunca se presume gratuito. Aquêle que 

admite a intervenção de corretor nos negócios que realize, sabe que deverá 

remunerar o trabalho do intermediário. Os escritórios de corretagem são 

numerosos e milhares de pessoas fazem dessa atividade seu meio de vida. É 

fato notório a oferta, pelos corretores, de seus serviços a quem tenha imóveis a 



vender, ou outros negócios a realizar. Essa oferta não faz presumir gratuitos os 

serviços oferecidos, nem prejudica o direito à justa remuneração. A 

concorrência do grande número de corretores e a crescente dificuldade da vida, 

obrigam aquêles profissionais a angariar clientela e serviços, seja por meio de 

anúncios, seja diretamente mediante oferta de seus préstimos a possíveis 

interessados. Isso é fato de todos os dias, que ninguém ignora. 

 

A comissão do corretor é devida, em regra, pelo vendedor. Se êste aceita a 

interferência do mediador, sem pretender remunerá-lo, deve provar a 

gratuidade, ou que a responsabilidade pela comissão ficou a cargo do 

comprador, porque estas hipóteses constituem exceções. 

 

No caso, o Dr. Hélio, como mandatário de seu pai, aceitou a interferência do 

auxiliar do autor, que conseguiu realizar a transação. Mesmo a alegação de que 

o Dr. Hélio ignorava que estivesse tratando com um corretor, não reflete a 

prova dos autos. Ao assinar o documento de fls., o Dr. Hélio já não poderia 

ignorar a qualidade em que agiam os auxiliares do autor, porque aquêle 

documento foi escrito em papel com o timbre do escritório de corretagem do 

apelante. Observe-se que tal recibo foi levado já redigido, escrito naquele papel 

timbrado, e, tendo de ser refeito, novamente foi confeccionado em idêntico 

papel. Isso revela que a confecção do recibo, em papel com timbre de escritório 

do apelante, não foi sub-reptícia, mas feita claramente, pois o segundo recibo 

foi redigido na presença do Dr. Hélio. E o que revela o depoimento prestado 

pelo comprador. 

 

Nessas condições, provada a interferência do autor na transação, provado que o 

Dr. Hélio sabia estar tratando com um corretor e não provada a gratuidade da 

mediação, ou a transferência da responsabilidade pela comissão para o 

comprador, a procedência da ação se impõe. Deve, pois, o espólio do Dr. 

Joaquim Orlik Luz remunerar o trabalho do corretor, pois, do contrário, iria se 

locupletar com o trabalho dêle. 

 

A comissão pleiteada, de 3%, é a usual. São devidos, também, honorários de 

advogado, porque a atitude do réu, negando a própria obrigação, caracteriza 

culpa contratual, que dá lugar à inclusão daquela verba (Cód. de Proc. Civil, 

art. 64). 

 



O apelante, contudo, reclamou a procedência da ação contra os dois réus. Como 

só obteve o acolhimento do pedido em relação a um dêles, deve arcar com as 

custas na parte aferente ao outro. 

 

São Paulo, 4 de setembro de 1951. - Frederico Roberto, presidente, com voto; 

Breno Caramuru, relator; J. M. Gonzaga. 

 

* 

 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA DE PARTE DO IMÓVEL COMPROMISSADO 

 

- A existência de simples decreto declaratório de utilidade pública de 

imóvel compromissado à venda não constitui impedimento para outorga 

da escritura definitiva. 

 

- Dito decreto declaratório não cria qualquer direito em favor do poder 

expropriante, nem estabelece restrições, podendo o seu titular exercer 

livremente, sem limitações, todos os direitos que decorrem da propriedade. 

 

Abílio Dias Meireles e sua mulher versus Dr. Caetano Miraglia 

 

Ap. n° 53.594 - Relator: DESEMBARG. BARROS MONTEIRO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 53.594, da comarca de 

Santos, em que são apelante e reciprocamente apelados Abílio Dias Meireles e 

sua mulher e o Dr. Caetano Miraglia: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de 

votos, adotado como parte integrante dêste o relatório de fls., em negar 

provimento a ambas as apelações, para que prevaleça, em todos os seus têrmos, 

a magnífica sentença recorrida, que fêz perfeita justiça às partes. 

 

Custas como de direito. 

 



Consigna-se, a título de esclarecimento, que o Sr. desembargador revisor 

provia, em parte, o recurso do autor e julgava prejudicado o dos réus. 

 

A alegação primacial em que se funda o autor para pleitear a rescisão do 

compromisso e a restituição da importância paga aos réus é a existência de um 

projeto de desapropriação, tendo por objeto parte dos lotes compromissados, o 

que tornaria impossível a venda da coisa prometida por parte dos promissários-

compradores. 

 

Não lhe assiste, todavia, razão: 

 

É exato que o ponto de vista sustentado pelo autor já foi ventilado, como 

mostra SEABRA FAGUNDES, em ruidoso processo que transitou pelo fôro da 

Capital da República, tendo sido acolhido pelo egrégio Tribunal do Distrito 

Federal, que admitiu a simples declaração de utilidade pública como obstáculo 

à venda do imóvel, autorizando, conseqüentemente, a rescisão da promessa de 

venda. 

 

Diz SEABRA FAGUNDES, entretanto, que se a desapropriação corresponde 

ao factum principis, assemelhável à fôrça maior como causa exoneradora das 

obrigações, tal ocorre quando consumada e não quando apenas declarada ("Da 

Desapropriação no Direito Brasileiro", número 46-C, pág. 67). Restritos e 

especiais que são os efeitos da simples declaração de utilidade pública (ob. e 

loc. cits., página 67), não se confundindo ela com a expropriação, não pode e 

não deve, nessas condições, impedir a transmissão de bens, que continuam na 

plena propriedade do particular. 

 

Acresce ponderar, como o fêz o Dr. juiz de direito, que existem julgados no 

sentido de que nem mesmo a um decreto expropriatório completo se deve 

atribuir o efeito de impedir a transmissão do imóvel. A propósito, cita o 

magistrado os acórdãos estampados na "Rev. dos Tribunais", 79-610 e 153-255, 

e "REVISTA FORENSE", vol. 96, pág. 650, frisando, a respeito dêste último 

julgado, o argumento no mesmo consignado de que, além de serem passíveis de 

caducidade os decretos de desapropriação, pode ainda o poder público, a 

qualquer momento, mesmo depois de iniciado o processo expropriatório, 

desistir da desapropriação. 

 



Não constituindo, pois, a existência de um simples decreto declaratório de 

utilidade pública, aliás incompleto, como sucede na espécie, impedimento para 

a outorga da escritura definitiva, não merecendo acolhida, por outro lado, como 

exaustivamente demonstra a sentença, as demais alegações formuladas pelo 

autor a fim de fundamentar o pedido de rescisão, à evidência que não podia esta 

ser decretada, como bem decidiu o juiz. 

 

Se não constituíram os fatos argüidos, contudo, principalmente a existência do 

decreto de declaração de utilidade publica, motivos suficientes para a 

decretação da rescisão do compromisso, não pode haver dúvida de que geraram 

os mesmos, no espírito do autor, dúvida perfeitamente razoável acêrca da 

possibilidade de efetivar-se o negócio. 

 

Bem andou, pois, o Dr. juiz de direito, desatendendo ao pedido expresso na 

reconvenção, de decretar a perda, em favor dos réus, da importância a êstes já 

paga. Nesse particular, justa e equânime a solução encontrada pelo magistrado, 

com apoio, aliás, em julgados dêste Tribunal, um dos quais se encontra na 

"Revista dos Tribunais", vol. 174, pág. 208. Decidiu aí a egrégia 5ª Câmara, 

semelhantemente ao caso dos autos, condenar a reconvinda à outorga da 

escritura de compra e venda avençada no compromisso ou a pagar-lhe a 

indenização pelas perdas e danos a que a recusa der causa. 

 

Na espécie, portanto, só depois de se recusar o autor a concluir o negócio, 

apesar do que decidido ficou na sentença, é que se deverá ter como 

caracterizado o seu arrependimento, o que terá como conseqüência a perda, em 

favor dos réus-reconvintes, da importância já paga. 

 

Por essas mesmas razões, não há como acolher-se o pedido alternativo 

formulado pelos réus em suas razões de recurso, no sentido de que, no caso de 

não ser decretada a perda, pelo autor, da importância já paga, deve o mesmo ser 

condenado ao pagamento das despesas da notificação, bem como em 

honorários advocatícios. 

 

Se até certo ponto, como se viu, era fundada a dúvida que tinha o autor sôbre a 

possibilidade de efetivar-se o negócio, tendo êle em abono de seu ponto de 

vista, até, um julgado dos mais ilustres tribunais do país, não é justo seja êle 



condenado ao pagamento daquelas verbas, despendidas em atos praticados 

exclusivamente em benefício dos réus. 

 

Impõe-se, nessas condições, a integral confirmação da sentença apelada. 

 

São Paulo, 27 de setembro de 1951. J. R. A. Valim, presidente; Rafael de 

Barros Monteiro, relator; Pedro Chaves; Prado Fraga, vencido, de acôrdo com 

a seguinte declaração de voto: 

 

Consta dos autos que, por escritura pública de 28 de fevereiro de 1947, os réus, 

Abílio Dias Meireles e sua mulher, D. Ermelinda Gonçalves Dias, se 

comprometeram a vender ao autor, Dr. Caetano Miraglia, vários lotes de 

terrenos, unidos, formando "um bloco de 81,00 metros de frente por 30,00 

metros de fundos", sito na cidade de Santos, 2ª zona, perímetro urbano na Vila 

Brasília, 2ª Circunscrição, com frente para a rua João Ribeiro de Barros s/n, 

antiga rua Particular Saldanha da Gama (fls.). 

 

Antes de receber a escritura definitiva, o autor, desejando lotear o referido 

terreno, requereu à Prefeitura Municipal de Santos a aprovação do loteamento 

(fôlhas), tendo sido indeferido o seu requerimento em face do parecer da 

Divisão do Plano da Cidade, informando que "os lotes pertencentes ao 

requerente e que vão dos ns. 53 a 58, ficarão total ou parcialmente 

prejudicados, devido ao traçado aprovado, para as ruas Cel. Pedro Arbures e 

Juribatuba, ambas pertencentes ao plano de melhoramentos aprovado para a 

"Ponta da Praia, em vias de execução" (fls.). 

 

Não tendo sido marcado dia para outorga da escritura de venda, o autor 

notificou os réus, para comparecerem em dia, e hora designados, a fim de 

passarem a escritura definitiva, nas mesmas notas em que foi lavrada a escritura 

de compromisso, devendo os réus, nessa ocasião, apresentar, além dos 

documentos demonstrativos do seu domínio trintenário, a declaração da 

Prefeitura do Município de que os terrenos compromissados não serão objeto 

de nenhum processo de desapropriação" (fls.). 

 

Explicam os réus que: "A escritura não fôra lavrada, porquanto o autor exigia 

uma declaração ou certidão da Prefeitura, que não estavam obrigados a 



apresentar e que não fôra condição para a efetivação e a realização do negócio" 

(fls.). 

 

Dessa desinteligência, entre as partes contratantes, surgiu a presente ação 

ordinária, em que o autor pede seja decretada a rescisão do contrato de 

compromisso de compra e venda, para o fim de serem os réus condenados à 

restituição do preço recebido, juros da mora, custas e honorários de advogado. 

 

Contestando e reconvindo, pediram os réus fôsse a ação julgada improcedente. 

e a reconvenção procedente, para que perca o autor em favor dos réus a quantia 

paga de Cr$ 166.700,00 (fls.). 

 

Pelos peritos indicados pelas partes, ficou unânimemente verificado que existe 

o dec. n° 252, publicado em 14 da agôsto de 1947, declarando de utilidade 

pública os terrenos a serem utilizados no arruamento, que corta parte dos 

terrenos descritos na inicial (fls.). 

 

O primeiro plano foi modificado, mas o novo traçado vai cortar os terrenos em 

tela num certo trecho, que "ocupará pràticamente todo o lote 7, e mais metade 

do lote 6, e outra metade do lote 8, os outros ficarão intangíveis" (fls.). 

 

A área compromissada é de 2.430 m2, a área a ser desapropriada é de 496,00 

m2, remanescendo a área de 1.934,00 m2, que será cortada pela rua Jurubatuba, 

separando em dois o terreno que era constituído de um só bloco, sendo que os 

remanescentes dos lotes 6 e 8 não têm área compatível com o aproveitamento 

residencial (fls.). 

 

O mapa de fls. esclarece perfeitamente a questão. 

 

Essa é a situação que se desenha nos autos, eliminadas tôdas as questões 

acidentais sem influência na decisão da causa. 

 

Segundo as declarações do autor e dos réus, ao ser passada a escritura de 

compromisso, ignoravam êles a existência do decreto de desapropriação de 

parte da área compromissada. A prova dos autos não contraria essas 

declarações. 

 



A fls., diz textualmente o réu Abílio Dias Meireles que o que êle "prometeu 

vender ao autor, era terreno que, no tempo da escritura de compromisso, não 

sofria a influência de qualquer ônus, ou decreto de desapropriação" (fls.). 

 

Sobrevindo essa influência, restritiva da livre disposição da totalidade da área 

compromissada, poderão os réus outorgar a escritura definitiva de venda, com a 

amplitude do direito que prometeram transferir? 

 

Não se trata de saber se a transferência pode ser efetuada, anuindo as partes. O 

decreto de desapropriação, ainda não executado, evidentemente não impede 

essa transferência. 

 

Já foi visto que o compromissário-comprador não obteve a aprovação do seu 

plano de loteamento apresentado à Prefeitura Municipal e que parte da área 

compromissada será reduzida, em conseqüência da desapropriação. 

 

Em face da lei, não há a mínima dúvida que, com o decreto de desapropriação, 

houve uma restrição ao direito de propriedade, pois estabelece o art. 7° do 

decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, que: 

 

"Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas 

a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso 

de oposição, ao auxílio de fôrça policial". 

 

Tratando de limitação imposta ao direito de propriedade, decorrente da 

desapropriação, diz PASQUALE CARUGNO, que: "Il sacrifício richiesto al 

privato é il massimo che sia consentito di conseguire nel nostro ordinamento 

giuridico..." ("L'Espropriazione per Publica Utilità", 3ª ed., pág. 18, nota 28). 

 

Diz o citado autor que a desapropriação é causa de desfazimento de tôdas as 

relações de caráter pessoal que tenham por objeto o imóvel expropriado: 

"L'espropriazione è causa di scioglimento di tutti i rapporti di carattere 

personale che abbiano per oggetto l'immobile espropriato" (ob. cit., pág. 147). 

 

A questão a ser resolvida resume-se, portanto, no seguinte: Quem deve sofrer 

os efeitos dessa desapropriação: os compromitentes-vendedores ou o 



compromissário-comprador? Constitui êsse fato justa causa para a rescisão do 

contrato de compromisso? 

 

Tendo sido publicado o decreto de desapropriação, depois da escritura de 

compromisso e antes de outorgada e registrada a escritura definitiva de venda, 

não pode haver a mínima dúvida de que devem sofrer os efeitos da 

desapropriação os compromitentes-vendedores, constituindo êsse fato justa 

causa para a rescisão do referido contrato de compromisso. 

 

A ação de desapropriação é dirigida contra o proprietário e o levantamento do 

preço será deferido mediante prova de propriedade (arts. 16 e 34 do cit. dec.-lei 

n° 3.365). 

 

Qualquer pretensão do compromissário-comprador com referência à 

desapropriação, não poderia ser atendida, porque no valor da indenização, "não 

se incluirão direitos de terceiros contra o expropriado" (art. 26 do mesmo 

decreto-lei). 

 

Eis por que diz SEABRA FAGUNDES: "O Estado pode chamar a si todo e 

qualquer direito de propriedade, mas só se cogita da indenização ao dono 

propriamente dito, isto é, ao titular do direito dominical" ("Da Desapropriação 

no Direito Brasileiro", pág. 372). 

 

Ora, a vantagem deve ser daquele que tem o risco "commodum eius esse debet, 

cuius periculum est" ("Inst.", 3, 23, 3). 

 

Tratando da compra e venda, declara RAMELLA que: "Na venda de imóvel, a 

passagem dos riscos e proveitos é contemporânea à transferência de 

propriedade" ("La Vendita nel Moderno Diritto", vol. I, pág. 147). 

 

Nenhuma diferença faz ao caso de ter sido a posse transferida ao 

compromissário-comprador, pois, como ensina LAROMBIÈRE, os riscos não 

são ligados à circunstância de estar alguém na posse, mas só e ùnicamente de 

ser o proprietário: "Les risques ne sont pas en effet attachés à cette 

circonstance qu'on a été mis ou qu'on devait être mis en possession, mais bien 

à cette seule et unique circonstance qu'on est proprietaire" ("Théorie et 

Pratique des Obligations", t. I, pág. 465). 



 

Modificada a situação da coisa compromissada, o compromissário-comprador 

tem inquestionável direito de requerer a rescisão do contrato (cf. arts. 863 e 

866). 

 

E, com relação a quem deve sofrer os encargos da coisa, claro e peremptório é 

o parág. único do art. 860 do Cód. Civil, dispondo que: 

 

"Enquanto se não transcrever o título de transmissão, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel e responde pelos seus encargos". 

 

Em face do exposto, dava provimento à apelação do autor para julgar 

procedente, em parte, a ação, a fim de decretar a rescisão do contrato de 

compromisso de venda e compra, de fls., condenados os réus à restituição do 

preço recebido, juros da mora e custas em proporção. Os honorários de 

advogado não são devidos, dadas as circunstâncias em que se desenrolaram os 

fatos. Prejudicada a apelação dos réus. 

 

* 

 

SOCIEDADE POR COTAS - DISSOLUÇÃO 

 

- O sócio componente de sociedade por cota de responsabilidade limitada, 

por prazo indeterminado, não é obrigado a permanecer definitivamente 

prêso ao contrato social; tem êle a liberdade de retirar-se quando bem lhe 

aprouver, com direito ao reembôlso que a lei lhe assegura. Não tem, 

todavia, o direito de impedir que os outros sócios queiram, por sua vez, 

manter entre si o contrato modificado por sua retirada. 

 

Dr. Aldo Bosi versus Eduardo Camiz e outros 

 

Ap. n° 53.899 - Relator: DESEMBARG. C. LACERDA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n. 53.899, de São Paulo, 

em que é apelante o Dr. Aldo Bosi e são apelados Eduardo Camiz e outros: 



 

Acordam, em 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, 

adotado o relatório de fls. como integrante dêste, negar provimento à apelação e 

confirmar a sentença apelada por seus fundamentos, que adotam. 

 

Insiste o apelante em que se decrete a dissolução e conseqüente liquidação da 

sociedade para que se apure a responsabilidade de cada sócio em face do ativo 

e passivo que fôr verificado. Para tanto sustenta que o balanço constante dos 

autos (fls.) não pode servir de base para verificação daquelas responsabilidades, 

porque moldado na escrituração que não traduz a verdadeira situação financeira 

da sociedade. Não fêz êle, porém, qualquer prova da inexatidão do balanço e 

tampouco de falsidade ou vícios na escrituração, em têrmos a justificar a versão 

de fraude que se lhe atribui. Basta ver que o referido balanço foi assinado pelos 

dois peritos, inclusive o do apelante, sem qualquer restrição. Impossível, pois, é 

negar-lhe o valor probante que lhe atribuiu a sentença de primeira instância, 

que merece subsistir. 

 

Custas pelo apelante. 

 

São Paulo, 5 de outubro de 1951. H. de Silva Lima, presidente com voto; João 

M. C. Lacerda, relator; Tácito M. de Góis Nobre. 

 

SENTENÇA 

 

Vistos, etc.: 

 

O Dr. Aldo Bosi, sócio de Eduardo Camiz e Giácomo Zamaroni, na 

"Poliplástica" - Indústria e Comércio Ltda., sociedade por cotas de tempo 

indeterminado de duração, alegando não lhe convir mais a continuação da 

mesma, quer dissolvê-la e liquidá-la nos têrmos dos arts. 335, n° 5, e 336, ns. 1, 

2 e 3, do Cód. Comercial, obedecido o disposto nos arts. 655 e seguintes do 

Cód. de Proc. Civil. 

 

Citados, contestam os réus a intenção do autor, alegando preliminares 

decididas, em definitivo, pelo despacho saneador, e, quanto ao mérito, em 

resumo, não se aplicarem às sociedades limitadas os dispositivos legais 



invocados, relativamente à sua liquidação, uma vez que o contrato dispunha a 

respeito, conforme têm sempre entendido a jurisprudência e a doutrina. 

 

Procedeu-se a exame da escrituração social por intermédio de peritos nomeados 

a aprazimento das partes, as quais produziram, ainda, diversos documentos e, 

na audiência de instrução e julgamento, depois de prestarem os réus 

depoimento pessoal e desistirem por sua vez do depoimento do autor, 

ofereceram memoriais. 

 

Tudo, assim, bem examinado e ponderado, passo a decidir. 

 

A questão, em última análise, reduz-se a saber se o sócio dissidente pode, 

contra a vontade dos demais componentes da sociedade por cotas, promover a 

sua dissolução e liquidá-la, convindo a êstes continuá-la, ou se, no caso de 

prever o contrato a possibilidade de retirar-se qualquer sócio sem prejuízo da 

existência social, deve o estipulado prevalecer para a solução da controvérsia. 

 

O dec. n° 3.708, de 10 de janeiro de 1919, provendo à criação, no Brasil, das 

sociedades por cotas de responsabilidade limitada, assegura, no art. 15, aos 

sócios que divergirem da alteração do contrato social, o direito de se retirarem 

da sociedade com o reembôlso da quantia correspondente ao seu capital, na 

proporção do último balanço aprovado, obrigado, porém, às prestações que 

corresponderem à sua cota, quando necessárias, até o registro da modificação 

contratual, para pagamento das obrigações que a sociedade houver contraído. 

 

Essa faculdade, é lógico, em se tratando de sociedade contratada por prazo 

indeterminado, sempre que aos demais sócios não convier a dissolução geral, 

revoga a prevista e expressa no art. 335, n° 5, do Cód. do Comércio, de acôrdo 

com a regra de interpretação contida no artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao 

Código Civil (dec.-lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942). 

 

Subsiste, todavia, a possibilidade de dissolução judicial a qualquer tempo, na 

hipótese de se verificar qualquer das causas enumeradas no art. 336 do Código 

Comercial. 

 

Na espécie em exame, além da referida faculdade, pretende o autor hajam 

também ocorrido os motivos de que cogitam as três alíneas do citado art. 336, 



autorizando, destarte, ao seu sentir, a dissolução judicial da sociedade e sua 

conseqüente liquidação. 

 

O acolhimento do pedido, com base nesse dispositivo, dependeria, entretanto, 

de que fôssem prévia e suficientemente provados os fatos característicos da 

impossibilidade da sobrevivência social. 

 

Não se fêz prova alguma em tal sentido. 

 

Ùnicamente o deliberado propósito de excluir-se o autor dos prós e percalços 

inerentes à sua condição de sócio, é que ficou evidente nos autos. Ela não basta, 

porém, para o decreto que impeça a sociedade de subsistir com os restantes 

componentes. 

 

O autor não é obrigado a permanecer indefinidamente prêso ao contrato, que 

livremente assinou. É livre de retirar-se, quando bem lhe apraza, com direito 

aos reembolsos que a lei lhe assegura. Não tem, todavia, o direito de impedir 

que os outros sócios queiram, por sua vez, manter entre si o contrato 

modificado por sua retirada. 

 

É a inteligência que ao caso dão os mestres e os tribunais. 

 

Ocioso fôra repetir-lhes os ensinamentos a respeito. 

 

Aliás, decorre o princípio da natural prevalência que, em matéria de sociedade, 

a lei e o direito reconhecem e outorgam à vontade da maioria. 

 

Em face do exposto, julgo procedente a ação em parte, para determinar a 

alteração do contrato constitutivo da firma "Poliplástica" - Indústria e Comércio 

Limitada, conseqüente à retirada do sócio, Dr. Aldo Bosi, que aprovo e 

autorizo, com as vantagens e obrigações resultantes do último balanço social 

procedido no feito. 

 

Custas em proporção. 

 

Registre-se. Para ser lida e publicada em audiência. 

 



São Paulo, 3 de janeiro de 1951. - Luís Morato G. de Andrade. 

 

* 

 

TRANSAÇÃO - ANULAÇÃO - INDIVISIBILIDADE 

 

- São pressupostos essenciais à transação: a existência de litígio entre as 

partes; intenção de terminá-lo; celebração, a final, do acôrdo mediante 

concessões mútuas. 

 

- Anulada uma das cláusulas da transação, anulada estará, em sua 

integridade, tôda a transação. 

 

- Se numa transação existem cláusulas nulas, só caberá à parte o direito de 

propugnar a anulação integral do contrato, e não apenas as cláusulas que 

reputa lesivas de seus interêsses. 

 

Jorge Heide versus Indústrias Aliberti S. A. 

 

Ap. n° 54.085 - Relator: DESEMBARG. TEODOMIRO DIAS 

 

ACÓRDÃO 

 

Acordam, em sessão da 4ª Câmara, vistos, relatados e discutidos os autos de 

apelação n° 54.085, da comarca de São Paulo, em que é apelante Jorge Heide e 

apelada a Indústrias Aliberti S. A., dar provimento ao recurso, para, reformando 

a sentença de primeira instância, julgar a autora apelada carecedora de ação e 

condená-la ao pagamento das custas. 

 

1. É o apelante proprietário dos armazéns sitos à rua 25 de Março, 338 e 348, 

dados em locação, de longa data, à apelada. 

 

Em 29 de dezembro de 1948 ajuizou a locatária contra o locador ação 

renovatória de locação, com referência aos mencionados imóveis. 

 



Logo após, aos 5 de janeiro de 1949, iniciou o locador contra a locatária ação 

de despejo dos sobreditos armazéns, sob a alegação de necessitar dêles para uso 

próprio. 

 

Seguiram as duas causas paralelamente, enfeixadas no mesmo processo. 

Decidiu-as a sentença de 10 de junho de 1949, que julgou a ora apelada 

carecedora da ação renovatória. Foi, do mesmo passo, decretado o despejo 

contra ela requerido. 

 

Apelou a vencida, como era natural. 

 

Neste comenos, compuseram-se as partes, para pôr têrmo aos litígios e ajustar 

as suas relações jurídicas. 

 

Com êsse escopo celebraram a convenção de fls., pela qual declararam findas 

as aludidas demandas de acôrdo com as cláusulas então pactuadas, dentre as 

quais ressaltam as seguintes: 

 

a) A locação, que se restringiu ao armazém n° 348, foi prorrogada, nos têrmos 

do dec. n° 24.150, de 1934, pelo prazo de cinco anos, ficando desde logo ciente 

a locatária de que dito prazo não poderá ser prorrogado, visto que o locador terá 

necessidade o armazém locado para o seu próprio uso; 

 

b) Estabeleceram as partes que é de Cr$ 9.000,00 mensais o aluguel do 

armazém locado; 

 

c) A locatária desocupou o armazém n° 338, para uso do locador, que poderá 

sublocá-lo livremente, menos para estabelecimento de negócio de chocolates e 

bombons; 

 

d) A validade e vigência da transação ficou dependente de homologação 

judicial, para os efeitos do art. 4°, § 2°, do dec.-lei n° 9.669, de 1946. 

 

2. Escoou-se quase um ano. Em juízo comparece a locatária a intentar a 

presente ação, em que pleiteia: 

 



a) A nulidade da parte final da cláusula primeira, a fim de ser havida como 

inexistente a proibição de renovação da locação; 

 

b) A nulidade integral da cláusula segunda, que fixa o aluguel em Cr$ 9.000,00, 

para o efeito de vigorar, até o término da locação, o aluguel de Cr$ 1.785,00, 

que recaía sôbre o armazém, feita a exclusão do armazém n° 338; 

 

c) Ser o réu condenado a restituir as quantias que recebeu em excesso, as 

diferenças de impostos e taxas, e a pagar honorários de advogado. 

 

3. Contestada e processada, foi a ação afinal julgada procedente em parte, para 

o fim de ser anulada a cláusula proibitiva de renovação, bem como a que 

estabeleceu o aluguel de Cr$ 9.000,00, devendo o seu montante ser fixado em 

execução, tendo-se em vista o aluguel total que a locatária vinha pagando pelos 

dois armazéns, a ser reduzido proporcionalmente à área que passou a ocupar. 

 

Foi ainda o réu condenado a devolver o que recebeu em excesso e a pagar 

honorários de advogado na base de 20% sôbre o total que se apurar 

oportunamente. 

 

4. Apelou o vencido. 

 

A primeira questão que cumpre resolver consiste em assentar se o acôrdo 

celebrado entre os contendores encerra uma transação. 

 

Sustenta a apelada que não, arrimada a dois pareceres que oferece. 

 

Mas sem razão. Configuram-se nitidamente, na avença em exame, os 

característicos de uma transação. 

 

Estavam as partes empenhadas em dois pleitos conexos: ação renovatória de 

locação e ação de despejo. Foram ambas julgadas contra a locatária, que, 

inconformada, apelou. 

 

Dois litígios, portanto, em plena ebulição. Antes de decididos a final, em 

segunda instância, quiseram pôr-lhes têrmo os contendores, de acôrdo com o 

disposto no art. 1.025 do Cód. Civil: 



 

"É lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio, mediante 

concessões mútuas". 

 

Tal é a finalidade da transação. Define-a e conceitua-a CLÓVIS: 

 

"Transação é um ato jurídico pelo qual as partes, fazendo concessões 

recíprocas, extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas. Pressupõe dúvida ou 

litígio...Como observa KOHLER, é duplo o seu fundamento econômico: a 

transformação de um estado jurídico inseguro em outro seguro; e a obtenção 

dêsse resultado pela troca de prestações equivalentes. Esta reciprocidade é de 

sua essência. Sem ela a transação seria uma liberalidade" ("Código Civil 

Comentado", obs. ao art. 1.025; PLANIOL-RIPERT, comentando o art. 2.044 

do Cód. Civil francês, e salientando a sua deficiência no definir a natureza da 

transação, acentuam, em consonância com o conceito generalizado, ser de 

mister, para que surja essa figura jurídica, o concurso dos seguintes requisitos: 

a) a existência de um litígio; b) a intenção de pôr-lhe têrmo; c) concessões 

recíprocas outorgadas com êsse escopo ("Traité", XI, n° 1.563, pág. 921). 

 

Segundo o direito pátrio, basta, a justificar a transação, o simples receio de um 

litígio e o desejo de preveni-lo. 

 

"Assenta, pois, em suma, a transação, tôda a vez que se cogita em "conjurar um 

pleito, resolver uma controvérsia, ou, de qualquer outro modo, obviar à 

incerteza de uma pretensão" (GLÜCK) (RUI BARBOSA, "O Acre 

Setentrional", página 88). 

 

5. Examine-se a escritura pela qual autora e réu acordaram liquidar as suas 

pendências judiciais. 

 

Existia um litígio? Sem dúvida alguma, não apenas um, senão dois: a ação 

renovatória de locação e a ação de despejo. Ambas julgadas em primeira 

instância contra a ora autora. 

 

Tiveram então as partes o propósito de pôr-lhes fim? É também incontestável. 

Outra não foi a sua intenção, claramente manifestada no respectivo instrumento 



(fls.). Com efeito, depois de enumerar os pleitos em que estavam empenhadas, 

declaram a seguir: 

 

"Entretanto, conciliando os seus respectivos direitos, para definitivamente ficar 

liquidada a contenda, judicial, acordaram os contratantes que a locatária 

desocupará, imediatamente...". 

 

Vêm as condições. 

 

Reasseveram, logo após, o mesmo intento: 

 

"Em conseqüência, dão as partes como findas aquelas ações, e a locatária 

desiste do recurso de apelação que interpôs da sentença referida, pagando as 

custas, etc..." 

 

Seguem-se outras cláusulas secundárias. 

 

Patenteia-se, pois, que se verificam, claramente definidos, dois dentre os 

pressupostos essenciais à transação: a existência de litígio (res dubia) e a 

intenção de terminá-lo. 

 

Resta examinar o terceiro elemento: concessões mútuas. Observam-se essas 

concessões de parte a parte, a caracterizar a transação? 

 

Sim, incontrovertìvelmente. 

 

Fêz o locador as seguintes concessões: admitiu a renovação do contrato de 

locação, por cinco anos, com referência a um dos armazéns, quando é certo que 

a sentença julgara a locatária carecedora de ação; e desistiu, ipso facto, de 

executar a sentença que julgara procedente a ação de despejo. Execução que, 

segundo narra a locatária, com côres dramáticas, na petição inicial desta causa, 

acarretaria a cessação de sua indústria e a sua ruína. Foram, portanto, 

valiosíssimas as concessões outorgadas pelo locador. 

 

Diante disso, era natural e lógico que a locatária, por dever de reciprocidade, 

procedesse para com êle de modo semelhante. Vantagens de tal monta não se 

conquistam de graça, no mundo dos negócios. Eis por que ela, a titulo de 



aluguel, se obrigou a pagar-lhe, pelo único armazém que passou a ocupar, a 

importância de Cr$ 9.000,00 mensalmente, quando é certo que vinha pagando 

pelos dois armazéns, com base em contrato celebrado em 1944, o aluguel 

global de Cr$ 3.437,00. 

 

Foi exagerado o novo aluguel pactuado? Não ficou provado, nem disso é lícito 

cogitar-se, pois é de preceito que as transações não podem ser impugnadas por 

vício de lesão (AUBRY et RAU, "Cours", VI, § 422 pág. 210). 

 

O que é certo é que êsse aluguel representa a concessão feita pela locatária em 

contrapêso das concessões por ela conseguidas do locador. 

 

Há equivalência nessas concessões? É de presumir que sim, porque o ajuste foi 

celebrado entre pessoas capazes, sui juris, afeitas ao trato dos negócios, e que, 

como tudo faz crer, sabem defender com inteligência e visão os seus próprios 

interesses. 

 

Aliás, conquanto se trate de contrato comutativo, não é indispensável que as 

concessões sejam de todo em todo equivalentes, pesadas como tóxicos em 

balança de farmácia. "A jurisprudência" - referem PLANIOL-RIPERT, - 

"embora afirme a necessidade de serem recíprocas as concessões, não exige 

absolutamente que os sacrifícios sejam de igual valor" (ob. e vol. cits., n° 

1.566, pág. 923). 

 

É o que por igual ensina CARVALHO SANTOS, arrimado à autoridade de 

PAUL PONT ("Código Civil Interpretado", XIII, pág. 366). 

 

Conjugam-se, pois, na espécie, todos os pressupostos legais que caracterizam a 

transação. Difícil será encontrar-se outro caso em que tão bem se defina êsse 

instituto jurídico, tal a clareza com que se manifestaram as partes contratantes. 

 

6. Cogitando-se, pois, de transação, à luz dos princípios que disciplinam o 

instituto é que se deve analisar a situação jurídica das partes contratantes. 

 

Afirma a outra que a transação, como todo ato jurídico, deve ter 

necessariamente objeto lícito (Cód. Civil, arts. 81 e 82). Verdade acima de 

qualquer controvérsia. Mas acrescenta que, na hipótese, tal não se verifica, 



porque é defeso por lei elevar aluguel de prédio urbano, ainda com o 

assentimento do locatário. Por conseguinte, nula deverá ser declarada a cláusula 

do acôrdo, que elevou para Cr$ 9.000,00 mensais o aluguel de um só dos 

armazéns anteriormente locados. Tal é uma das finalidades da presente 

demanda. 

 

Esquece-se, porém, a autora que, se tal em verdade ocorresse, nula seria a 

transação, em sua integridade, em face do que prescreve, peremptòriamente, o 

artigo 1.026 do Cód. Civil. 

 

Em verdade, como observa CLÓVIS em comentário a êsse dispositivo legal, "a 

indivisibilidade é da essência da transação. Ela deve formar um todo, 

abrangendo o negócio jurídico a que se refere, com os elementos que a 

compõem, em sua totalidade. A nulidade de uma das cláusulas acarreta a 

nulidade da operação". 

 

A razão é óbvia. Mostra-o com nitidez BAUDRY-LACANTINERIE: "La 

transaction est, en général, indivisible et ne peut être annulée que pour le tout, 

car les parties, par cela même qu'elles ont fait des sacrifices réciproques, ont 

entendu que ces sacrifices sont la condition les uns sans les autres" ("Traité", 

XXI, n° 1.280, pág. 627). 

 

Semelhante é o ensinamento de AFONSO FRAGA, quando afirma que: "A 

transação, perante o direito pátrio, ou simples ou complexa, especial ou geral, 

judicial ou extrajudicial, dirima um litígio pendente ou previna um provável, é 

indivisível, ou, como magistralmente afirma RUI BARBOSA, "não é suscetível 

de rescisão parcial: anulada na parte relativa a um dos transigentes, ipso jure se 

anula na parte útil ao outro". Daí o acêrto do mesmo RUI: "As concessões, 

compensações, condições que nela se tratam são correlatas, interdependentes e 

não vingam senão juntas; o que se estipulou a favor de uma das partes não 

valerá, em se anulando o estipulado a benefício da outra" (FRAGA, "Da 

transação", n° 86, pág. 198). 

 

Segue-se do exposto que se, em verdade, existem na transação de que se trata 

duas cláusulas nulas, consoante sustenta a autora, só lhe caberá direito a 

propugnar a anulação integral do contrato, e não apenas das cláusulas que 

reputa lesivas de seus interêsses. 



 

O seu procedimento vai de encontro ao incisivo preceito do art. 1.026 do 

Código Civil e à lição dos mestres. 

 

É, com efeito, de todo inconcebível, aberra do próprio bom-senso que a autora 

pretenda se mantenham tôdas as cláusulas que a beneficiam, e que se 

expunjam, se derrisquem, se anulem as que favorecem o réu, as concessões que 

ela lhe fêz por dever de reciprocidade, para alcançar as vantagens de que 

desfruta. 

 

É ela evidentemente carecedora de ação para demandar a anulação parcial da 

transação. Esta, ou permanece integra, válida em sua totalidade, ou fenece, 

aniquila-se, também em sua totalidade. Não pode ser cindida, fracionada, sob 

pena de romper-se o equilíbrio de interêsses concertados pelos contratantes, 

com sacrifícios e compensações recíprocas, sem cuja equivalência - é de 

presumir-se - não teriam êles dado o seu assentimento. 

 

7. Inadmissível, como é, a anulação parcial da transação, não cabe verificar se 

é, realmente, contrária à lei a cláusula que majorou os aluguéis. 

 

Diga-se, entretanto, que não é. Teve a transação por escopo precípuo dar 

solução à ação renovatória de locação, que uma vez acolhida, prejudicaria o 

despejo. Ora, em se cogitando de locação regulada pelo dec. n° 24.150, de 

1934, o aluguel será homologado ou fixado pelo juiz, segundo o disposto no 

art. 4°, § 2°, do dec.-lei n° 9.669, de 1946, então vigente. No caso, foi 

convencionado pelas partes e homologado judicialmente. E as partes 

avisadamente estipularam, na cláusula 10ª, que, se fôsse negada homologação 

judicial à transação, ficaria ela de nenhum efeito, restabelecidos os direitos das 

partes em face dos litígios transacionados. 

 

Por conseguinte, na hipótese em que fôsse anulada agora essa homologação, 

outra não poderia ser a solução: as partes contratantes teriam de voltar a sua 

situação anterior, sujeita a locatária à execução da sentença proferida na ação 

de despejo. 

 

Quanto à cláusula proibitiva de nova prorrogação de locação; o próprio réu 

concorda que ela encerra mera advertência de que, no final do contrato, 



pretende êle retomar o prédio para uso próprio, usando do direito que lhe 

confere o art. 8°, d, do dec. n° 24.150. Não estará, todavia, a locatária impedida 

de tentar a renovação, embora sujeita àquele percalço. 

 

8. Rematando e insistindo: é a autora carecedora de ação. Não lhe é licito 

dissecar, mutilar, espostejar a transação, que livremente pactuou com o réu, 

para eliminar tôdas as concessões que fêz ao seu contendor, a fim de livrar-se 

do despejo e obter a renovação da ação, quando é certo que havia sucumbido 

nos dois litígios. Quer conservar tôdas as vantagens e pretende alforriar-se da 

compensação correspondente, que são os aluguéis majorados. Quer, nada mais 

nada menos, que manter-se no prédio, com um contrato de cinco anos, 

suscetível de renovação compulsória, continuando a pagar o mesmo ridículo 

aluguel congelado de 1944, ou sejam, apenas, Cr$ 1.785,00 por um armazém à 

rua 25 de Março, de intenso movimento comercial! 

 

De sorte que, a vingar a pretensão da autora, a vitória integral do locador na 

ação de despejo e na ação renovatória redundaria na mais estrondosa derrota. A 

locatária, que tudo perdera, acabaria triunfante em tôda a linha, embolsando 

diferenças de aluguéis, taxas e impostos e honorários de advogado!... As 

sentenças preferidas naqueles pleitos, e que transitaram em julgado, seriam 

agora anuladas, rescindidas. sem forma nem figura de juízo!... 

 

A transação não teria passado de mero estratagema, de astucioso ardil, para 

invalidar os solenes pronunciamentos da Justiça. 

 

Semelhante pretensão deve receber a necessária repulsa do Poder Judiciário: 

atenta contra a lei, contra a Justiça e contra a boa-fé e moralidade que devem 

presidir às relações contratuais. 

 

São Paulo, 4 de outubro de 1951. - Teodomiro Dias, presidente e relator ad 

hoc; Macedo Vieira; Pinto do Amaral, vencido: Confirmava a sentença, por 

seus fundamentos. 

 

* 

 

PRAZO - CONTAGEM - FÉRIAS FORENSES TERMINADAS NUM 

SÁBADO 



 

- Na contagem dos prazos só não se incluem os domingos e feriados. Então 

o fim do prazo fica prorrogado para o dia útil imediato. Mas o início ou 

reinício dos prazos judiciais pode ter lugar em domingos e feriados, porque 

não há qualquer disposição em contrário. 

 

Nemer Abujamra versus Guido Gargiulo 

 

Ap. n° 54.047 - Relator: DESEMBARG. BRENO CARAMURU 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 54.047, da 

comarca de Araçatuba, em que é apelante Nemer Abujamra e apelado Guido 

Gargiulo: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, adotado o 

relatório de fls. como parte integrante dêste, por unanimidade de votos, não 

tomar conhecimento do recurso. 

 

Custas pelo apelante. 

 

Assim decidem porque o recurso foi interposto fora do prazo. 

 

A sentença foi publicada em audiência realizada a 14 de dezembro, de cuja 

designação estavam cientes os advogados das partes. Decorreram até o dia 20 

de dezembro, seis dias. As férias forenses terminaram a 20 de janeiro; o prazo 

se reiniciou no dia 21 de janeiro; de forma que, faltando nove dias ainda, 

terminou a 29 dêsse mês. E a apelação só foi interposta no dia seguinte, que 

caiu numa têrça-feira. 

 

Para justificar a interposição do recurso naquela data, pretende o apelante que, 

tendo sido domingo o dia 21 de janeiro, o reinício do prazo só ocorreu a 22, de 

forma que os nove dias faltantes terminaram a 30. 

 

O apelante, entretanto, não tem razão. 

 



Na contagem dos prazos só não se incluem os domingos e feriados quando o 

término dos mesmos cai num dêsses dias. Então, o fim do prazo fica 

prorrogado para o dia útil imediato. Mas o início, ou reinício, dos prazos 

judiciais pode ter lugar em domingos e feriados, porque não há qualquer 

disposição em contrário. 

 

Por outro lado, a suspensão dos prazos pela superveniência de férias não se 

aplica aos domingos e feriados. Suspendem-se os prazos pela superveniência de 

férias, que absorvam pelo menos metade de sua duração, mas não pela 

superveniência de domingos e feriados em iguais condições. 

 

Assim, terminadas as férias no dia 20 de janeiro, reiniciou-se o curso do prazo 

no dia imediato, 21, embora domingo. 

 

A apelação, interposta a 30 de janeiro portanto, foi tardia, oferecida quando a 

sentença já havia transitado em julgado. 

 

São Paulo, 21 de agôsto de 1951. - Frederico Roberto, presidente, com voto; 

Breno Caramuru, relator; J. M. Gonzaga. 

 

PRÉDIO - SIGNIFICADO DESSA EXPRESSÃO 

 

- A expressão "prédio" compreende tanto a construção principal, como o 

quintal e demais dependências. Se o contrato veda "modificações" ou 

transformações no prédio "locado", infringe-o inquilino que, sem 

consentimento, constrói barracões no fundo do quintal. 

 

- A transformação do prédio locado em cortiço autoriza o pedido de 

despejo. 

 

Armando Guzzi versus Januário Tavares 

 

Ap. n° 50.284 - Relator: DESEMBARG. PRADO FRAGA 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 50.284, da comarca de 

São Paulo, entre partes, apelante Armando Guzzi e apelado Januário Tavares: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

adotado o relatório de fls., dar provimento à apelação por unanimidade de 

votos, para julgar a ação procedente, ficando fixado o prazo de 30 dias para a 

desocupação do prédio, sob pena de efetivar-se o despejo, cominada a multa, 

no grau máximo, determinada no § 6° do art. 15 da lei n° 1.300. 

 

Custas pelo apelado, que pagará também a verba de honorários de advogado do 

autor, na base de 20% sôbre o valor da causa. 

 

Assim decidem porque: 

 

A questão debatida nestes autos é a seguinte: 

 

Com o consentimento do autor, foi transferido pela locatária, D. Coleta Garcia 

Ferreira da Silva, o contrato de locação do prédio n° 111 da avenida Água 

Branca, ficando o novo locatário obrigado a respeitar tôdas as cláusulas do 

referido contrato" (fls.) 

 

Pela cláusula 4ª dêsse contrato, obrigou-se o locatário a não fazer 

"modificações ou transformações no prédio sem autorização escrita do locador" 

(fls.). 

 

Trata-se de casa de pensão, e o réu ampliou a sua exploração, construindo no 

quintal alguns barracões, que alugou a várias pessoas. 

 

Assim agindo teria infringido o contrato de locação ou alguma disposição 

legal? 

 

Ao perito escolhido pelas partes apresentou o réu o seguinte quesito: 

 

"Tendo em vista que a pensão já existia ao tempo de D. Coleta, fêz o réu 

alguma modificação ou transformação na construção existente?" 

 



Resposta: "Não; com exceção de uma parede de madeira, construída no meio 

da antiga sala de jantar, dividindo-a e transformando-a em dois dormitórios, 

nenhuma alteração fêz o réu na construção principal" (fls.). 

 

O perito se refere à alteração da "construção principal", enquanto que o 

contrato proíbe "modificações ou transformações no prédio sem autorização 

escrita do locador" (fls.). 

 

Ora, a palavra "prédio" compreende tanto a construção como o terreno. 

 

Assim é que TEIXEIRA DE FREITAS, no art. 50, § 3°, da Consolidação das 

Leis Civis, diz que são prédios urbanos: 

 

"Os prédios nobres que servem para morada e recreio dos que habitam no 

campo, temporária ou continuamente, como casas, cocheiras e jardins". 

 

Mais explicitamente, ainda, declara LAFAYETTE que: "A palavra "prédio 

exprime, de ordinário, o solo, conjuntamente com o edifício, e outras vêzes o 

terreno tão-sòmente" ("Direito das Coisas", § 179, pág. 426, nota 3, 2ª ed. 

emendada). 

 

Houve, pois, infração contratual, ainda antes de se findar o contrato de fôlhas, 

cujo término sòmente se deu em 31 de maio de 1949. 

 

Foi também infringido o art. 1.192 do Cód. Civil, segundo o qual: 

 

"O locatário é obrigado: 

 

I. A servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, 

conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como a tratá-la com o 

mesmo cuidado como se sua fôsse". 

 

Como se vê, pelos esclarecimentos de fls., "entende o perito ter havido 

desvalorização do imóvel, dado que o mesmo se transformou em habitação 

coletiva, com maior densidade de população, o que acarreta depreciação mais 

rápida do imóvel" (fls.). 

 



A propósito, cita o apelante o venerando acórdão da egrégia 1ª Câmara Civil, 

de 9 de novembro de 1948, decidindo que: "A transformação do prédio em 

cortiço autoriza o pedido de despejo" ("Revista dos Tribunais", vol. 178, pág. 

783). 

 

Em face do exposto, dão provimento à apelação, para o fim acima mencionado. 

 

São Paulo, 11 de junho de 1951. - J. R. A. Valim, presidente, com voto; Prado 

Fraga, relator; Francisco de Sousa Nogueira. 

 

* 

 

EMPREITADA - ADMINISTRAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS - PROVA 

 

- A administração de obras, modalidade que é da empreitada, na qual o 

empreiteiro pode contribuir sòmente com seu trabalho ou com êle e os 

materiais, pode ser demonstrada por meio de testemunhas, na falta de 

documento escrito, ou comêço de prova por escrito, ainda que a obrigação 

seja de valor superior à taxa legal. Admite-se como provado o contrato se o 

réu indisfarçàvelmente confessa a convenção em depoimento pessoal. 

 

Maria Fichmann versus Diogo Navarro Martinez 

 

Ap. n° 52.414 - Relator: DESEMBARG. SAMUEL MOURÃO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 52.414, da Capital, em 

que é apelante Maria Fichmann e apelado Diogo Navarro Martinez, sendo 

também agravante, de petição, êste último e agravada a primeira: 

 

Acordam, em 1ª Câmara Civil, adotado o relatório de fls. como parte integrante 

dêste, por unanimidade de votos, negar provimento ao agravo no auto do 

processo e, por igual votação, dar provimento ao agravo de petição. 

 

Quanto ao agravo no auto do processo: 



 

Foi-lhe negado provimento por improcederem ambos os fundamentos. 

 

Com relação ao primeiro: a própria ré confessou em seu depoimento pessoal (a 

fls.) que fêz o contrato com o autor para continuar a construção das obras do 

prédio n° 13 da rua Firmiano Pinto, confirmando, assim, as alegações da inicial. 

Foi, pois, inutilizada a argüição de ter sido dito contrato convencionado com o 

falecido marido da agravante. 

 

Com relação ao segundo: o autor não está cobrando honorários do arquiteto, 

mas adiantamento, que fêz, na forma do avencado, para a construção do prédio, 

que lhe foi confiada. Para tanto não precisa ser engenheiro. 

 

Quanto ao agravo de petição (fls.); 

 

Contestou a ré o direito do autor de cobrar-lhe a quantia demandada, por 

inexistir documento escrito, ou comêço de prova por escrito, indispensável na 

espécie, por se tratar de contrato de valor superior à taxa legal. E o juiz lhe deu 

razão, considerando o caso como sendo de mandato e esclarecendo na resposta 

ao agravo que a prova de mandato verbal, autorizada pelo art. 1.290 do Cód. 

Civil, só era admissível em se tratando de valor inferior a Cr$ 1.000,00. 

 

O equívoco do magistrado é manifesto. 

 

Em primeiro lugar, a hipótese dos autos não é de mandato, mas de empreitada 

com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e a administração a que se 

refere a inicial é a referente ao "sistema de administração para construção ou 

direção de construção do prédio com os adiantamentos referidos", como 

sustentou o autor. 

 

Em segundo lugar, a ré, em seu depoimento pessoal (fls.), confessou 

indisfarçàvelmente a convenção exposta pelo seu antagonista. Tal depoimento, 

em conseqüência, supriria a mencionada falta, como se depreende do disposto 

no art. 233. do Cód. de Processo, que só não admite substitua êle a escritura 

pública quando da substância do contrato. 

 



E como o juiz ficou no exame dêsse ponto, considerando o documento a que 

aludiu como indispensável, elevando-o a pressuposto da ação, deixando, em 

conseqüência, de solucionar o mérito, deu-se provimento ao agravo de petição 

interposto pelo autor para que os autos voltem ao magistrado para se pronunciar 

sôbre ele, prejudicado o conhecimento da apelação da ré nesta oportunidade. 

 

Custas na forma da lei. 

 

São Paulo, 12 de junho de 1951. - Gomes de Oliveira, presidente, com voto; 

Samuel Francisco Mourão, relator; Davi Filho. 

 

* 

 

PRÉDIO - ENTREGA A PARENTES 

 

- A entrega do prédio locado a parentes, dêle mudando-se o locatário, 

importa infração legal, autorizadora de despejo. 

 

Dante Pessagno versus Dalva Conceição Reis 

 

Ap. n° 54.870 - Relator: DESEMBARG. SILOS CINTRA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 54.870, de 

Campinas, em que é apelante Dante Pessagno e apelada Dalva Conceição Reis: 

 

1°) Dalva Conceição Reis, menor, devidamente assistida, propôs ação de 

despejo contra seu inquilino, Dante Pessagno, alegando que foram dois os 

prédios dados em locação, um dos quais, o residencial, êle abandonou, ali 

introduzindo um parente. Com isso, cometeu infração legal que autoriza a 

retomada do citado prédio. 

 

2°) O réu sustenta que os imóveis da rua Andrade Neves, 74, e Campos Sales, 

115, constituem um prédio único, alugado, desde o início, como um todo 

homogêneo e para fim determinado: instalação de uma loja., escritório e 

depósito de materiais. Morou, realmente, no prédio da rua Campos Sales, mas o 



fêz tão-só para não deixar abandonado seu estabelecimento comercial, após o 

casamento do filho, que ali pernoitava. E quando passou a residir em prédio 

próprio, um outro filho, que com êle já residia, permaneceu no imóvel em 

questão. Não houve, portanto, nenhuma infração legal da sua parte. 

 

3°) A decisão foi favorável à autora e o réu apelou para sustentar a 

improcedência do pedido. 

 

4°) Esta Câmara já tem sustentado que a entrega do prédio a parentes, dêle 

mudando-se o locatário, importa infração legal, autorizadora do despejo. E, na 

espécie, foi isso, exatamente, o que se verificou. Não conseguiu o apelante 

provar que locou o prédio da rua Campos Sales também para fins comerciais. 

 

5°) A vista do exposto: 

 

Acordam, em 5ª Câmara Civil, por votação unânime, negar provimento à 

apelação. 

 

Custas na forma da lei. 

 

São Paulo, 29 de junho de 1951. Mário Masagão, presidente, com voto; 

Joaquim de Silos Cintra, relator; Clóvis de Morais Barros. 

 

* 

 

HIPOTECA - FALÊNCIA 

 

- Não é lícito ao juiz da falência, em processo de declaração de crédito que 

sofreu impugnação, determinar o cancelamento de inscrição hipotecária. 

 

- Tão-só por sentença proferida em ação ordinária de nulidade ou de 

rescisão podem ser invalidados os efeitos da hipoteca e o cancelamento da 

respectiva inscrição. 

 

Fernando Torrecillas Olibares versus Massa falida de M. Oliveira 

 

Ag. n° 54.367 - Relator: DESEMBARG. OLIVEIRA LIMA 



 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de petição n° 54.367, da 

comarca de São Paulo, em que são partes, agravante Fernando Torrecillas 

Olibares e agravada a massa falida de M. Oliveira (Manuel de Oliveira): 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal, como parte integrante dêste o 

relatório da sentença de fls., conhecer, e por maioria de votos, dar provimento 

ao recurso, para reformar a decisão trasladada a fls., na parte em que 

determinou se cancelassem as inscrições das duas hipotecas de que é titular o 

agravante e que têm por objeto o prédio sito nesta Capital, à rua General 

Sócrates, 232 (escritura de fls.). 

 

O acórdão de fls. confirmou, por seus próprios fundamentos, a sentença de fls., 

proferida no processo da impugnação da declaração de crédito de fls., 

impugnação essa aposta pelo síndico e pelo falido M. Oliveira à referida 

declaração de crédito, apresentada pelo agravante Fernando Torrecillas 

Olibares, na falência do sobredito M. Oliveira. A sentença de fls. reconheceu 

ser o agravante sócio da sociedade irregular, formada entre êle e o falido M. 

Oliveira e, em conseqüência, o declarou sujeito aos efeitos da sentença 

declaratória da falência e solidàriamente responsável pelas obrigações da 

sociedade. 

 

O síndico da falência, invocando o acórdão de fls., confirmatório da sentença 

de fls., requereu ao juiz da falência fôssem canceladas as inscrições feitas na 

12ª Circunscrição desta Capital, sob os ns, 1.332 e 1.476, de duas hipotecas, 

"nas quais figuram como credor, o falido Fernando Torrecillas Olibares e, 

como devedores, o falido Manuel de Oliveira e sua mulher" (fls.). Pela decisão 

trasladada a fls. deferiu o Dr. juiz de direito o pedido, ordenando se 

cancelassem as inscrições. Para assim decidir, invocou o mencionado acórdão 

de fls. e salientou ser o agravante "responsável solidàriamente pelas dívidas da 

sociedade reconhecida existente". 

 

Apelou dessa decisão Fernando Torrecillas Olibares. O juiz não admitiu a 

apelação. Ao depois, porém, recebeu o recurso e mandou processá-lo como 

agravo de petição (fls.). O agravo foi contraminutado. Manteve o Dr. juiz de 



direito a decisão recorrida (fls.). Nesta instância, o Dr. subprocurador geral 

emitiu o parecer de fls. 

 

A Câmara julgadora, por maioria de votos, conheceu do agravo de petição. 

Teve em consideração não só que a decisão recorrida mandou cancelar as duas 

referidas inscrições hipotecárias, senão também a circunstância de haver o juiz 

entendido ser essa decisão uma conseqüência do acórdão de fls., proferido no 

processo da impugnação oposta pelo síndico e pelo falido M. Oliveira à 

declaração de crédito do ora agravante. 

 

Atendeu, assim, mais a Turma julgadora, como razão preponderante, a que, 

tendo sido a decisão de fls. proferida de petição, era de se conhecer, em face do 

que dispõe o art. 97 do dec.-lei n° 7.661, segundo o qual cabe ao prejudicado 

agravo de petição de decisões proferidas em verificação de crédito. 

 

A decisão de fls., na parte em que ordenou se cancelassem as duas inscrições 

das referidas hipotecas, não pode nem deve prevalecer. Não era lícito ao juiz da 

falência, por decisão proferida no processo de declaração de crédito do ora 

agravante, o qual sofrera impugnação, determinar se cancelassem as inscrições 

hipotecárias. Tão-só por sentença proferida em ação ordinária de nulidade ou 

rescisão podiam ser invalidados os efeitos das duas hipotecas e determinado o 

cancelamento das respectivas inscrições (Código Civil, art. 847). 

 

Infere-se de disposições contidas na Lei de Falências que, ainda que essas 

hipotecas tivessem sido constituídas dentro do têrmo legal da falência, em 

garantia de dívida contraída antes dêsse têrmo, ou com a intenção de prejudicar 

credores, fraudulentamente, havia mister fôssem invalidadas em seus efeitos, 

por sentença preferida na competente ação revocatória (dec.-lei n° 7.661, de 21 

de junho de 1945, arts. 52, III, 53, 55 e 56, § 2°). 

 

Assentou a decisão recorrida que o ter sido reconhecido ser o agravante 

Fernando Torrecillas Olibares sócio da sociedade irregular, constituída por êle 

e por Manuel de Oliveira, e por isso, solidàriamente responsável pelas 

obrigações dessa sociedade, ocorreu com o desaparecimento das dívidas 

hipotecárias, pela confusão, no mesmo titular, o agravante, das qualidades de 

credor e devedor. Extinta a obrigação principal, pela confusão, extinguiram-se, 

conseqüentemente, as duas hipotecas (Cód. Civil, arts. 1.049 e 849, I). Não há 



dúvida que, se tivesse se verificado confusão ao credor e devedor, a obrigação 

principal se extinguiria e, com ela, as hipotecas, que, assim, podiam ser 

canceladas (Cód. Civil, art. 851). Não ocorreu, porém, a confusão entrevista 

pela decisão agravada, em ter sido o agravante declarado sócio oculto da 

sociedade irregular reconhecida existente. Tornou-se, é certo, responsável 

solidário pelas obrigações e dívidas dessa sociedade; não ficou, porém, 

responsável pelas do sócio Manuel de Oliveira. Cumpre, neste passo, salientar 

que as duas hipotecas foram constituídas por Manuel de Oliveira em favor do 

agravante, antes de feita entre ambos a sociedade irregular (depoimento pessoal 

de fls.). 

 

Como conseqüência, como decorrência da decisão constante do acórdão de fls. 

e da sentença de fls., deviam ser arrecadados pelo síndico, com os demais bens 

do agravante, os dois créditos garantidos pelas hipotecas, para se formar a 

massa particular dêste. Não devia, porém, de maneira alguma, ser ordenado o 

cancelamento das inscrições das duas hipotecas, como o foi. 

 

A decisão agravada foi reformada em parte, por ter o recorrente pleiteado que o 

cancelamento das inscrições hipotecárias só se fizesse mediante quitação por 

êle dada, depois de pago. 

 

Custas pela agravada. 

 

São Paulo, 14 de agôsto de 1951. - Frederico Roberto, presidente; A. de 

Oliveira Lima, relator designado; J. M. Gonzaga; Percival de Oliveira, vencido 

na preliminar e no mérito. 

 

* 

 

PEDIDO - ALTERAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - MOTIVO 

SUPERVENIENTE 

 

- A velha regra de não dever o julgador atender aos fatos constitutivos do 

direito e da ação, posteriores à demanda, é temperada, no direito moderno, 

pelo princípio da economia, segundo o qual pode o juiz, considerando tudo 

quanto se apurou nos debates, acolher o pedido, se o fato em que se 

fundava ocorrer ou se verificar durante a lide (jus superveniens), salvo 



quando se trate de demanda nova, conforme os princípios de identificação 

das ações. 

 

Hotel São Bento S. A. versus Danilo Marchione 

 

Ap. n° 55.611 - Relator: DESEMBARG. OLIVEIRA LIMA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível n° 55.611, da 

comarca de São Paulo, em que são partes, apelante Hotel São Bento S. A. e 

apelado Danilo Marchione: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, adotado o 

relatório de fls., negar provimento à apelação do réu e confirmar a sentença 

apelada, por maioria de votos. 

 

No contrato de locação de diversas salas e dependências do "Prédio Martinelli" 

celebrado pelo prazo de 10 anos entre a ré, a Sociedade "Hotel São Bento" e o 

Instituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero, por seu 

administrador federal, o Dr. Levindo Ferreira Lopes, ficou estipulado 

responderem os contratantes, por si e seus sucessores, pela execução integral do 

contrato até seu têrmo final, para os fins e efeitos de direito (fls.). Essa cláusula 

contratual ficou constando do Registro Público (certidão de fls.). Alienadas as 

salas e dependências do referido prédio, locadas à ré, o autor, Danilo 

Marchione, um dos adquirentes, ficou obrigado a respeitar a locação existente 

(Cód. Civil, art. 1.197). 

 

Por decisão proferida pelo juiz da 6ª Vara Cível desta Capital, em 15 de agôsto 

de 1946, unânimemente confirmada por acórdão da egrégia 3ª Câmara Civil 

dêste Tribunal; foi declarado nulo o já referido contrato de locação (certidão de 

fls.). Como, porém, fôra interposto recurso extraordinário para o egrégio 

Supremo Tribunal Federal, não foi, em execução dessa decisão da Justiça 

estadual, cancelado o registro do contrato, à vista do que prescreve o art. 294 

do dec. n° 4.857, de 9 de novembro de 1939. Embora declarado nulo o contrato 

de locação, ou de prorrogação de locação anterior, o registro continuou a 



produzir seus efeitos (decreto citado, art. 293), ficando o autor obrigado a 

respeitar o contrato. 

 

Mas, ainda assim, não deve ser o autor julgado carecedor da ação, por não ser 

procedente a preliminar suscitada pela ré, com fundamento na vigência do 

registro, ao ser intentada a ação de despejo, com fundamento no art. 18, II, do 

dec.-lei número 9.669, pedindo as salas locadas para uso próprio. Antes de 

iniciada a instrução da causa, ofereceu o autor a certidão de fls., provando que, 

no curso da lide, fôra cancelado o registro do contrato de locação. 

 

É certo que, apresentada a contestação, não pode o autor, sem consentimento 

do réu, alterar o pedido ou sua causa, segundo a regra do art. 181 do Cód. de 

Prorc. Civil. Mas, segundo já foi decidido por êste Tribunal, com o valioso 

amparo de CHIOVENDA, em acórdão que se encontra na "Rev. dos 

Tribunais", vol. 159, pág. 258, a proibição de mudar a causa petendi, no curso 

da lide, não obsta a que se possa fazer valer uma causa superveniens, quando 

seja o próprio fato jurídico afirmado como existente no pedido inicial e que, 

naquele momento, ainda não existia. Nesse acórdão, do qual foi relator o ilustre 

desembargador MARCELINO GONZAGA, ficou assentado que "a velha regra 

de não dever o julgador atender aos "fatos constitutivos, do direito e da ação, 

posteriores à demanda, é temperada, no direito moderno, pelo princípio da 

economia, segundo o qual pode o juiz, considerando tudo quanto se apurou nos 

debates, acolher o pedido, se o fato, em que se fundava, ocorrer ou se verificar 

durante a lide (jus superveniens), salvo quando se trate de demanda nova, 

conforme os princípios de identificação das ações". 

 

Assim, o ter sido cancelado o registro do contrato de locação já referido é um 

fato superveniente, que deve ser tomado em consideração, uma vez que o autor 

alegou, no pedido inicial, ser o locador das salas ocupadas pela ré. 

 

Também não procede a outra preliminar argüida, o serem locadores das salas 

outros condôminos do "Prédio Martinelli" e não tão-só o autor. O autor, como 

demonstrou com a certidão de fls., é o único e exclusivo proprietário das salas 

1.613 a 1.618, cuja desocupação pediu. 

 

A sentença, rejeitando as preliminares suscitadas, decidiu acertadamente. O 

autor não é carecedor da ação. 



 

O autor provou ter necessidade das salas ocupadas pela ré, para seu uso 

próprio, como bem decidiu a sentença. 

 

Contudo, a sentença deve ter o seu dispositivo retificado, para ficar declarado 

que o pedido de desejo fica acolhido à vista do disposto no art. 18, II, do dec.-

lei n° 9.669, e isso porque o Dr. juiz de direito, julgando procedente a ação, 

decretou despejo, com fundamento no artigo 15 da vigente lei n° 1.300, 

inaplicável à espécie em exame. 

 

Custas pela apelante. 

 

São Paulo, 18 de setembro de 1951. - Frederico Roberto, presidente; A. de 

Oliveira Lima, relator; J. M. Gonzaga; Percival de Oliveira, vencido. 

 

"IMPEACHMENT" - COMPETÊNCIA 

 

- Falta às Câmaras Municipais competência para legislar sôbre processo 

de «impeachment» dos prefeitos locais, não só porque aos municípios é 

assegurada, apenas a autonomia administrativa, e não autonomia política, 

como, também, porque a matéria escapa ao âmbito municipal, sendo da 

competência da União e dos Estados. 

 

Câmara Municipal de Capivari versus Dr. Sebastião Armelin 

 

Ap. n° 57.212 - Relator: DESEMBARG. PERCIVAL DE OLIVEIRA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 57.212, da comarca de 

Capivari, em que é apelante a Câmara Municipal e apelado o Dr. Sebastião 

Armelin, adotado o relatório de fls., como parte integrante: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por unanimidade de 

votos, negar provimento ao recurso e confirmar o dispositivo da bem elaborada 

sentença apelada, por ser manifestamente ilegal o ato do presidente da Câmara 

Municipal, que pretendeu suspender de suas funções o prefeito municipal, 



baseado em lei emanada de órgão que não tem competência para dispor a 

respeito, ferindo, assim, direito certo do impetrante. 

 

Custas pela apelante. 

 

Realmente, como mostrou a sentença, fala às Câmaras Municipais competência 

para legislar sôbre processo de impeachment dos prefeitos locais, não só porque 

aos municípios é assegurada apenas a autonomia administrativa, e não 

autonomia política, como, também, porque a matéria escapa ao âmbito 

municipal, sendo da competência da União e dos Estados. 

 

De tal sorte, o ato do presidente da Câmara Municipal, determinando a 

suspensão do prefeito do exercício de seu cargo, baseou-se em lei emanada de 

órgão absolutamente incompetente ratione materiae e, portanto, nula. 

 

São Paulo, 27 de novembro de 1951. - Frederico Roberto, presidente; Percival 

de Oliveira, relator; A. de Oliveira Lima; Djalma Pinheiro Franco. 

 

SENTENÇA 

 

Vistos, etc.: 

 

I. O Dr. Sebastião Armelin, prefeito municipal de Capivari, da comarca do 

mesmo nome, impetrou o presente mandado de segurança, com fundamento 

nos arts. 319 e seus parágrafos do Cód. de Proc. Civil e 141, § 24, da 

Constituição federal, contra a Câmara Municipal da referida localidade, que, 

em sessão noturna, realizada no dia 8 do corrente mês, resolveu, como medida 

preliminar, suspender o impetrante das suas funções, até satisfação do art. 6° da 

lei municipal n° 145, de 6 de julho de 1951, substituindo-o pelo então 

presidente da Câmara, o vereador Rosário Capossoli, conforme se verifica do 

documento de fls., a fim de que fique assegurado o seu direito líquido e certo 

de continuar a exercer o seu mandato de prefeito, dada a absoluta ilegalidade e 

nulidade da citada lei n° 145, que visou, de maneira fulminante, afastá-lo do 

exercício do seu cargo, bem como do ato da mencionada Câmara, que decretou 

o seu afastamento. 

 



Segundo o impetrante, a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato praticado 

pela referida Câmara, com base na mencionada lei municipal, consistem: a) na 

inobservância do princípio da harmonia e independência dos poderes, 

solenemente consagrado na Constituição federal (art. 7°, item VII, alínea a), 

aplicável ao caso, pois a autonomia dos municípios foi assegurada, também, 

pela "eleição do prefeito e dos vereadores" (art. 28, item I), que constituem, 

respectivamente, o órgão executivo e legislativo do Município uma vez que 

reduziu afigurado prefeito a meia figura decorativa, que se afasta e se remove, 

sem forma ou figura de juízo, ao bel-prazer da Câmara Municipal; b) na 

inobservância do princípio consagrado na Carta Maior do país, em seu art. 147, 

§ 27, eis que não existe lei anterior, que define a responsabilidade do prefeito e 

que determina os crimes que, se praticados, poderiam dar lugar à perda do 

mandato; c) no completo desconhecimento do princípio do contraditório, 

também consagrado pela nossa Carta Magna, no § 25 do mesmo art. 141, em 

virtude do qual é assegurada ao acusado, plena defesa, com todos os meios e 

recursos essenciais a ela, uma vez que a citada lei afasta o prefeito, 

sumariamente, antes mesmo que êste consiga esboçar o menor gesto de defesa, 

sendo de notar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

representação n° 96, declarou nulos e inconstitucionais semelhantes 

dispositivos da Constituição de São Paulo, que dispuseram a respeito do 

processo do impeachment, do governador do Estado; d) na falta de competência 

à Câmara Municipal de Capivari para legislar a respeito da matéria, objeto da 

lei increpada; e) no fato de ter a Câmara Municipal de Capivari, ao legislar 

sôbre o impeachment, invadido a órbita da competência federal (Constituição 

federal, art. 5°, n° XV, a), ou segundo a doutrina vencedora do Supremo 

Tribunal Federal, a órbita da competência estadual, já que os municípios não se 

organizam por si sós, cabendo, como cabe ao Estado, baixar a Carta Magna dos 

municípios, dentro da linha de competência que vem sendo reconhecida de fato 

e de direito. 

 

Requereu ainda o impetrante a suspensão liminar do ato impugnado, na forma, 

do art. 324, § 2°, do Cód. de Processo Civil, por entender que de sua efetivação 

resultaria lesão grave e irreparável a direito seu, tendo oferecido, com a inicial, 

os documentos de fls. 

 

Recebida a petição, êste Juízo mandou fôsse notificada a autoridade coatora, a 

Câmara Municipal de Capivari, na pessoa de seu presidente, Sr. Rosário 



Capossoli, na forma estabelecida, pelo art. 322, n° I, e § 1°, do Cód. de 

Processo e fôsse requisitado da mesma autoridade o documento referido a fls.; 

e, finalmente, atendendo ao pedido de suspensão liminar formulado a fls., 

mandou fôsse suspenso o ato da aludida Câmara, em virtude do qual foi o ora 

impetrante suspenso do cargo de prefeito municipal desta, cidade, até a decisão 

do presente pedido, pelas razões constantes do despacho de fôlhas. 

 

Em tempo hábil, foram prestadas as informações, a que se refere o citado artigo 

322, n° I, que vieram acompanhadas dos documentos de fls. e contestada a lide. 

 

Pelas informações prestadas pela Câmara Municipal, verifica-se que a mesma 

autorizou o afastamento do chefe do Executivo dêste Município, "até ser 

devidamente apurada a denúncia contra o mesmo feita e julgada, procedente em 

sindicância regular verificada pela Comissão nomeada pela presidência da 

aludida Câmara" e que "o afastamento " obedeceu aos preceitos da lei 

municipal n° 145" (fls.). 

 

Contestando a inicial, a impetrada alegou, em resumo, o seguinte: a) que é bem 

diverso o caso sub judice do caso examinado e julgado pelo egrégio Supremo 

Tribunal Federal (representação número 96), que deu pela 

inconstitucionalidade dos arts. 44 e 45 da Constituição paulista, pois, na 

espécie, houve uma sindicância prévia, e foi em virtude dela, com base no 

relatório apresentado pela Comissão nomeada, que o presidente da Câmara 

resolveu suspender provisòriamente o prefeito "para que êste, com ampla 

liberdade, pudesse defender-se no inquérito administrativo, que seria iniciado 

para apuração das faltas graves apontadas na denúncia e apuradas na aludida 

sindicância"; b) que, suspendendo, ou melhor, afastando temporàriamente o 

prefeito, a Câmara usou de uma medida disciplinar, razão pela qual, consoante 

o estatuído no art. 320, n° III, do Cód. de Proc. Civil, não é de se lhe conceder o 

presente mandado de segurança: de notar, ainda, que, a Câmara Municipal, 

além do poder de legislar, tem o da função administrativa e foi nessa qualidade, 

que suspendeu o prefeito; c) que, sendo assegurada a autonomia dos municípios 

- Constituição federal, art. 28, e Constituição estadual, art. 71, - de forma 

alguma estão êles impedidos de legislarem sôbre o impeachment, no interêsse 

do próprio município, desde que acatem e respeitem as normas constitucionais; 

d) que o processo de mandado de segurança não é meio idôneo para anular uma 

lei, para declarar a inconstitucionalidade das leis ou para invalidar atos do 



Legislativo: e) que o ato da Câmara, suspendendo provisoriamente o prefeito, 

praticado com base no art. 4° da lei n° 145, não está em desacôrdo com o art. 

88 da Constituição federal, pois que, a suspensão, como ato disciplinar, é uma 

necessidade, razão pela qual, em todo inquérito administrativo, o funcionário 

ou empregado é, desde logo, afastado do cargo, sem que lhe assista o direito de 

recorrer ao Judiciário, diante do texto do inciso III do art. 320 do Cód. de Proc. 

Civil; f) que o impetrante não é titular de um direito certo e incontestável, 

porque, na parte final de sua petição, protestou provar o alegado com os 

elementos em direito permitidos. ficando demonstrada, com isso, a. iliquidez do 

seu direito. Em conclusão, pede a contestante seja negado o presente mandado 

de segurança e condenado o impetrante nas custas e honorários de advogado. 

 

II. Assim relatado, passo a decidir. 

 

1. Dispõe o art. 319 do Cód. de Proc. Civil: 

 

"Dar-se-á mandado de segurança para defesa de direito certo e incontestável, 

ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional, ou ilegal, de 

qualquer autoridade, salvo do presidente da República, dos ministros de Estado, 

governadores e interventores". 

 

Estão compreendidos na expressão "qualquer autoridade", segundo 

ensinamento de LUÍS MACHADO GUIMARÃES, todos os agentes do Poder 

Público, em quaisquer de seus ramos. "Incluem-se, também, entre elas, os 

juízes e tribunais e as corporações legislativas". E, mais adiante, doutrina que: 

"Em relação à lei, não pode ser apreciada a sua inconstitucionalidade em tese, 

tal a jurisprudência assentada. Necessário é um ato da autoridade que viole ou 

ameace diretamente o direito do requerente" (cf. "Comentários ao Código de 

Processo Civil", ed. "REVISTA FORENSE", vol. IV, ns. 347 e 349, págs. 335-

337). 

 

Assim, também, entende CARLOS MAXIMILIANO: "Em processo de 

mandado de segurança jamais se declara inconstitucional uma lei em tese; 

fulmina-se a aplicação de norma inconstitucional a determinado indivíduo" (v. 

"Comentários à Constituição de 1946", volume III, n° 569, pág. 151). Outra 

não é a lição de CASTRO NUNES: "Não se conclua, porém, que pelo mandado 

de segurança não se possa argüir a inconstitucionalidade de uma lei, do que 



decorre que poderá estar em causa ato legislativo; mas isso, por via de 

conseqüência, quando a argüida inconstitucionalidade do ato, objeto do 

mandado de segurança, se fundir na inconstitucionalidade da lei. Já então de ato 

legislativo não se trata, como objeto do pedido, mas de ato de execução da lei. 

A Côrte Suprema jamais disse o contrário... O que a Côrte Suprema não tem 

admitido é o mandado de segurança contra a lei em tese: Não se pleiteia 

nomeado de segurança contra a lei. O que o legitima é ser o ato da autoridade 

"contrário à lei ou fundado em lei inconstitucional" (cf. "Do Mandado de 

Segurança", n° 54, págs. 106-107). 

 

Depreende-se dêsses doutos ensinamentos que o Judiciário tem competência 

para julgar atos do Legislativo, sejam do Congresso Nacional ou do Congresso 

estadual, e, portanto, com mais razão para julgar atos e resoluções das Câmaras 

Municipais, que, no dizer de VEIGA CABRAL, em seu "Direito 

Administrativo", pág. 510, "não constituem poderes de Estado, na sua tríplice 

divisão constitucional, mas simples corporações administrativas". E nem podia 

deixar de ser assim, diante do preceito categórico da nossa Carta Magna, art. 

141, § 4°, segundo o qual: "A lei não poderá excluir da "apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão de direito individual". E, ainda mais, quando essa 

lesão, como no caso presente, se refere a direito individual e personalíssimo do 

impetrante, qual seja o de continuar a exercer livremente o cargo para o qual 

fôra regularmente eleito. 

 

Na espécie dos autos, resultou plenamente demonstrado que o ora impetrante 

vem exercendo o cargo de prefeito municipal de Capivari, por mandato de 

quatro anos, que lhe fôra conferido pelo eleitorado dêste município, e que a 

impetrada, em sessão realizada no dia 8 do corrente mês, resolveu suspendê-lo 

do seu cargo, com fundamento no art. 4° da lei municipal n° 145, de 6 de julho 

dêste ano (fôlhas). Indubitável é que o direito em que assente a pretensão do 

impetrante se reveste dos requisitos exigidos pela nossa lei. E êle pois, titular 

de direito certo e incontestável, o que o permite ser amparado por mandado de 

segurança. Assim é que, no caso em tela, se reúnem todos os elementos a que 

se refere o Des. AMORIM LIMA, para a configuração do direito certo e 

incontestável e que são os seguintes: a) prova documental completa, exibida 

imediatamente, do direito subjetivo em substância; b) prova da violação ou 

ameaça; c) indicação do texto de lei cuja violação provocou o pedido; d) fácil 

interpretação da lei indicada; e) interpretação doutrinária e jurisprudencial 



pacífica do texto legal indicado (cf. TEMÍSTOCLES CAVALCANTI, in 

"Mandado de Segurança", 3ª ed., pág. 86, e A. D. DE AMORIM LIMA. 

"Comentários ao Código de Processo Civil", vol. II, págs. 153-155). E foi por 

assim entender, convencido da relevância dos fundamentos do pedido e da 

possibilidade do ato impugnado causar lesão grave ou irreparável ao direito do 

requerente, que, com fundamento no art. 324, § 2°, do Cód. de Processo, ao 

despachar a inicial, não tive dúvida em determinar, desde logo, fôsse suspenso 

o ato da impetrada, em virtude do qual foi o requerente suspenso do cargo de 

prefeito municipal de Capivari, até a decisão do presente mandado. 

 

Não assista, pois razão à impetrada, quando, em sua contestação, alega não ter 

ficado demonstrado a liquidez do direito do requerente, uma vez que o mesmo 

na parte final de sua petição, protestou provar o alegado com os elementos 

permitidos em direito. O certo é que o pedido inicial veio desde logo 

acompanhado dos documentos, necessários à prova do alegado, pouco 

importando tivesse o requerente usado da expressão acima referida, aliás, em 

sentido genérico, pois não fêz menção, de modo especificado, de nenhuma das 

provas permitidas pela nossa lei processual, mediante a qual pretendesse 

demonstrar o seu direito líquido e certo, como aconteceu no caso julgado pelo 

nosso egrégio Tribunal, citado pela impetrada ("Rev. dos Tribunais", 186-767). 

 

Aliás, a propósito, explica CARLOS MAXIMILIANO que "os fatos articulados 

hão de ser apoiados em prova plena absoluta, a qual, entretanto, poderá receber 

refôrço em qualquer fase do processo. Nega-se o mandado, desde que não 

esteja a súplica devidamente instruída com documentos ou qualquer outro 

gênero de evidência, obtido anteriormente" (cf. ob. já cit., n° 570, páginas 151-

152). E, também, esclarece CASTRO NUNES que "o juiz, em dadas 

circunstâncias, não estará impedido de converter em diligência o julgamento 

para determiná-la ex officio; mas a regra legal supõe a iniciativa do impetrante" 

(v. "Do Mandado de Segurança", pág. 331). 

 

2. Diz a impetrada, em sua contestação, que ao aprovar e promulgar a referida 

lei n° 145, legislando destarte sôbre o impeachment, visou apenas regulamentar 

o art. 106 da Lei Orgânica, diante dos abusos e desmandos gravíssimos que 

vinha praticando o prefeito (fls.), que, suspendendo, ou melhor, afastando 

temporàriamente o prefeito, como lhe facultava o art. 4° da citada lei, nada 



mais fêz do que praticar um ato disciplinar, caso em que não é cabível mandado 

da segurança - art. 320, III do Cód. de Proc. Civil (fls.). 

 

Ora, no caso em debate não se trata de ato disciplinar, de medida disciplinar, de 

vez que o ora impetrante é chefe do Executivo Municipal de Capivari, e não um 

funcionário ou empregado público municipal, sujeito às penas disciplinares 

estabelecidas nos competentes Estatutos dos Funcionários Públicos Civis dos 

Municípios do Estado de São Paulo. O certo é que sòmente contra os 

funcionários públicos, ou as pessoas que vivem na dependência imediata das 

órgãos da administração, é que se aplicam as sanções de direito disciplinar 

(cons., a respeito, TEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCÂNTI, in "Tratado 

de Direito Administrativo", volume II, ed. de 1948, págs. 121 a 134). 

 

Não é de se confundir, como fêz a impetrada, em sua contestação de fls., 

inquérito ou processo administrativo contra qualquer funcionário ou empregado 

público com o processo de impeachment instaurado contra chefes do 

Executivo, o qual é um processo político. Nem mesmo que admitíssemos, 

apenas para argumentar, que o ato ora impugnado constitui uma medida (ato) 

disciplinar, como insinua a impetrada, ainda assim teríamos que admitir que ao 

Judiciário é licito dêle conhecer, em face dos ensinamentos dos doutos na 

matéria e da jurisprudência dos nossos tribunais: "Se êste (ato) emana de 

autoridade incompetente, ou se não foram satisfeitas as condições exigidas por 

lei para a sua expedição, como, p. ex., se o ato só pode resultar de inquérito 

administrativo, e êste não se fêz, o Judiciário poderá, então, dêle conhecer" (cf. 

LUÍS MACHADO GUIMARÃES, ob. já cit., n° 355, págs. 344 e 345). A 

restrição, quanto aos atos disciplinares, está mais evidentemente derrogada que 

essa (a do art. 320, inciso IV, do Cód. de Processo Civil), porque referida pela 

Constituição, a propósito do habeas corpus (artigo 141, § 23), não o foi, no que 

concerne ao mandado de segurança. Nesta razão, assentou o Supremo Tribunal 

meses depois de vigente a Carta Política, de 1946, julgando favorável ao 

cabimento do mandado de segurança contra ato disciplinar. 

 

É irrespondível, na clareza admirável do raciocínio, o voto do ministro EDGAR 

COSTA: "Se, nos têrmos da Constituição, art. 141, §§ 23 e 24, o habeas corpus 

não cabe nas transgressões disciplinares, e, se o mandado de segurança é 

concedido para proteger direito líquido e certo não amparado pelos habeas 

corpus, segue-se que, no caso de pena disciplinar aplicada com violação de 



direito líquido e certo, é cabível o mandado". O Tribunal Federal de Recursos 

tem decidido do mesmo modo (cf. SEABRA FAGUNDES, in "O Contrôle dos 

Atos Administrativos pelo Poder Judiciário". 2ª, ed., pág. 3 1, "Rev. dos 

Tribunais", 181-676, e ALEXANDRE DE PAULA, in "O Processo Civil à Luz 

da Jurisprudência", ano de 1950, volume IX. pág. 443). 

 

3. Merece tôda procedência a alegação feita pelo impetrante com a inicial, a 

fls., de que a Câmara Municipal de Capivari não tem competência para legislar 

sôbre impeachment, que, segundo PONTES DE MIRANDA, é a "medida que 

tem por fim obstar, impedir, que a pessoa investida de funções públicas 

continue a exercê-las" ("Comentários à Constituição de 1946". vol. II, pág. 

141). A respeito dêsse instituto, "tão velho quanto as organizações sociais", eis 

o que disse o eminente ministro CASTRO NUNES, em luminoso voto 

proferido no Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da 

representação n° 96, referente à inconstitucionalidade de dispositivo da 

Constituição paulista de 9 de julho de 1947, entre os quais os que tratavam do 

impeachment do governador do Estado (arts. 44 e 45): "O impeachment está 

ligado à forma republicana e ao mecanismo dêsses poderes. O govêrno 

republicano se define pela eletividade, temporariedade das funções eletivas e 

responsabilidade dos agentes do Poder Público. A responsabilidade dos 

servidores públicos é tornada, efetiva perante os tribunais judiciários e por 

aplicação do Cód. Penal. 

 

Mas os crimes do chefe do govêrno refogem à incriminação comum, e tais são 

os enumerados atualmente no artigo 89 da Constituição. São infrações que só o 

presidente da República, e, nos Estados, o governador, podem cometer, 

obstando o livre exercício dos outros poderes, atentando contra a execução 

orçamentária, a guarda e emprêgo dos dinheiros públicos, etc. O impeachment 

não visa a punição; visa o afastamento, a destituição do cargo por imputação de 

algum daqueles fatos; se êsses fatos encontrarem correspondência na 

incriminação comum, o chefe do Executivo é entregue à Justiça, que o 

processará e julgará por aplicação do Cód. Penal. Nisso consiste o 

impeachment. Não seria possível o jôgo dos poderes sem o chamado sistema 

dos freios e contrapesos, que o governa. O impeachment é sabidamente um 

dêsses expedientes destinados a manter o equilíbrio dos dois poderes" (v. 

"REVISTA FORENSE", volume 125, ano XLVI, fasc. 555, págs. 151 e 152). 

Foi, precisamente, no julgamento acima citado que a Suprema Côrte decidiu 



que, embora seja da competência federal legislar sôbre o direito adjetivo e 

substantivo, sôbre crime e sôbre pena, pode o constituinte estadual instituir e 

regulamentar o impeachment, desde que se atenha, aos princípios da Carta 

Magna. 

 

Realmente, não têm os municípios competência para legislarem sôbre 

impeachment, uma vez que a mesma não lhe foi outorgada nem pela 

Constituição do Estado, de 1947, cujos dispositivos referentes à matéria foram 

invalidados pela Côrte Suprema e nem pela Lei Orgânica dos Municípios - lei 

n° 1, de 18 de setembro de 1947, - que não contém nenhum preceito a respeito, 

não havendo, portanto, qualquer dispositivo em vigor nessa matéria em nosso 

Estado de São Paulo. É verdade que a referida lei n° 1, em seu art. 106, faz 

menção a abusos e omissões que o prefeito, os vereadores e os servidores do 

município cometerem no exercício de suas funções: todavia, nenhuma 

referência faz a faltas funcionais suscetíveis de processo de responsabilidade, 

com a sanção da perda do cargo. 

 

A prevalecer o argumento expendido pela impetrada, de que a lei municipal 

número 145, sôbre o impeachment (pois se trata de cassação de mandato contra 

o chefe do Executivo municipal), visou regulamentar o art. 106 da nessa Lei 

Orgânica, por entender talvez que tal dispositivo se refere também à matéria, 

então, seria, também, o caso de se aplicar o mesmo dispositivo quanto à 

extinção de mandatos de membros dos corpos legislativos, o que constituiria, 

por certo, verdadeiro absurdo, porquanto já existe, regulando a matéria, a lei 

federal n°) 211, de 7 de janeiro de 1948, que, por sinal, nada dispôs sôbre o 

afastamento dos chefes do Executivo federal, estadual ou municipal. 

 

De considerar, ainda, que a lei federal n° 1.079, de 10 de abril de 1950, que 

regulamentou o impeachment instituído na órbita federal (arts. 88 e 89 da 

Constituição federal) e que define os crimes de responsabilidade e regula o 

respectivo processo de julgamento, não se refere aos prefeitos das comunidades 

do país, mas sim ao presidente da República e ministros de Estado (arts. 1° a 

38), aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao procurador geral da 

República arts. 39 a 73), e aos governadores e secretários dos Estados (aras. 74 

a 79). Verifica-se, destarte, que, com referência aos prefeitos, não existe 

nenhuma lei definindo os crimes de responsabilidade e tornando competente o 

Congresso Municipal. Assim sendo, de forma alguma estão autorizadas as 



Câmaras Municipais dêste Estado a legislarem supletivamente sôbre tal 

matéria, sob pena de invadirem, como fêz a Câmara Municipal de Capivari, a 

ora impetrada, a órbita da competência federal, de vez que compete à União 

legislar sôbre matéria de direito substantivo e adjetivo - art. 5°, inciso XV, letra 

a, - como acima vimos, - bem como a órbita da competência estadual, uma vez 

que, como bem salientou o ilustrado patrono do impetrante, os municípios não 

se organizam por si sós, cabendo, como cabe, ao Estado a Carta Magna dos 

Municípios, dentro da linha de competência que vem sendo reconhecida de fato 

e de direito": 

 

Convém ressaltar, nestas linhas, que, conquanto esteja assegurada aos 

municípios a sua autonomia - art. 28 da Constituição federal e art. 71 da 

Constituição estadual, - não têm êles competência para legislarem sôbre tal 

matéria, mas, sim, única e exclusivamente, para votarem leis puramente 

administrativas, no que concernem ao seu "peculiar interêsse". Eis o que, a 

respeito, explica TEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI: "Ao mesmo 

tempo que relega para um plano secundário a conceituação daquilo que se 

resumia no "peculiar interêsse", a Constituição sintetiza em quatro itens as 

garantias gerais da autonomia municipal, a saber: 1) eletividade dos prefeitos e 

dos vereadores; 2) administração própria em o que concerne ao seu peculiar 

interêsse; 3) decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e 

aplicação de suas rendas; 4) organização dos serviços públicos locais... O que 

está firmado no art. 28 da Constituição é a autonomia política dos municípios, 

compreendendo autonomia administrativa e financeira" (cf. "Comentários à 

Constituição Federal", vol. I, pág. 354). Em brilhante estudo sôbre "O 

Município", assim se expressou o Dr. PAULO BARBOSA DE CAMPOS 

FILHO, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo: "A própria 

determinação de quais fossem os assuntos de peculiar interêsse dos municípios 

ficou, assim, a inteiro arbítrio dos Estados, que passaram a ser os intérpretes do 

que fosse autonomia municipal. De tal maneira o texto constitucional parecia 

autorizar semelhante entendimento, que um jurista do porte de CASTRO 

NUNES passou a sustentar, convicto, reduzir-se a autonomia municipal a uma 

"autonomia delegada pelo Estado para a administração de assuntos estritamente 

locais", assuntos, aliás, que a lei do Estado define e enumera precisamente 

porque o poder é concedido, não para os fins de natureza política, como 

acontece com os poderes delegados à União, mas ùnicamente para interesses 

administrativos, de caráter secundário e circunscritos à localidade" (v. "Rev. 



dos Tribunais", 184-3 a 11). Em o processo de habeas corpus n° 21.385, da 

comarca de Amparo, houve por bem entender o nosso egrégio Tribunal de 

Justiça que a divisão dos poderes, fisionomia característica do arcabouço 

político brasileiro, não desce até o âmbito da organização municipal. No 

município, sòmente dois poderes existem, e, assim mesmo, quase embrionários, 

pela estreiteza de suas funções: o Legislativo, constituído pelas Câmaras 

Municipais, e o Executivo, corporificado na pessoa de um prefeito. 

 

O Legislativo esgota a sua missão no votar leis puramente administrativas, etc. 

É de se destacar, aqui, o seguinte trecho do brilhante voto então proferido pelo 

desembargador H. DA SILVA LIMA: "As municipalidades, diz o ilustre 

CASTRO NUNES, são corporações administrativas, porque lhes falta o poder 

legiferante. As leis são do Estado e a elas está subordinado o município, como 

qualquer pessoa de direito comum. Sendo, porém, corporações instituídas para 

fins de govêrno, reconhece-lhes a lei o poder de expedir ordenanças ou 

regulamentos locais - "power to enact by law", - função que, puramente 

administrativa, só por impropriedade técnica se costuma chamar de legislativa" 

("Do Estado Federado e sua Organização Municipal", pág. 151; v. "também 

págs. 55, 127, 135, 178; ac. n° 4.876, de 10 de maio de 1919, do Supremo 

Tribunal Federal, publicado no "Diário Oficial" de 21 de agôsto de 1919). Por 

isto mesmo, vereador não é congressista, não é parlamentar, não é legislador" 

(v. "Rev. dos Tribunais", 177-42 e 43"). 

 

Releva notar, outrossim, que, segundo o art. 32 da Lei orgânica do nosso 

Estado, cabe, única e exclusivamente, à Câmara Municipal legislar, com a 

sanção do prefeito, sôbre as matérias de competência do município, que são as 

previstas no artigo 16 da mesma lei, concluindo-se daí que em face da 

mencionada lei, não tem a Câmara competência para legislar sôbre o 

impeachment. Aliás a egrégia 6ª Câmara Civil do nosso Tribunal de Justiça, 

apreciando caso análogo ao dos autos, mandado de segurança impetrado pelo 

prefeito municipal de Miguelópolis, houve por bem decidir que: "Cabe 

mandado de segurança contra ato que impeça o livre exercício de cargo eletivo, 

apesar de emanado do Poder Legislativo. Não podem as Câmaras Municipais 

legislar sôbre impeachment, cassando mandado de prefeito regularmente 

eleito". 

 



É de todo oportuna a transcrição, nestas linhas, de certo tópico da brilhante 

decisão então confirmada, proferida pelo talentoso magistrado Dr. HELI 

LOPES MEIRELES, o qual constitui notável e judicioso ensinamento que se 

aplica perfeitamente ao caso dos autos: "Legislando sôbre impeachment e 

aplicando-o discricionàriamente ao prefeito municipal local, a Câmara 

Municipal de Miguelópolis cometeu uma dupla ilegalidade: a primeira, ao 

invadir a órbita do legislador estadual; a segunda, ao avocar para si uma 

competência judicante que lhe não é atribuída e pode mesmo lhe ser denegada 

pela lei própria. Com efeito, não é de rigor que o impeachment seja aplicado 

necessàriamente pela corporação legislativa correspondente à hierarquia estatal 

do acusado. Poderá sê-lo por um Tribunal especial, a exemplo do que dispunha 

a Constituição federal de 1934 (art. 58), e, presentemente, do que dispõem as 

Constituições estaduais do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e 

Rio Grande do Sul. 

 

"Que a Câmara Municipal exorbitou de sua competência legislativa, também 

não resta dúvida. O legislar sôbre impeachment é atribuição da Assembléia 

Legislativa do Estado, no que se refere ao governador e prefeitos municipais, e 

não se contém na especificação do artigo 32 da Lei Orgânica dos Municípios, 

que delimita a atividade legislativa das edilidades" (cf. "Rev. dos Tribunais", 

182-259). 

 

Pelos enunciados constantes da lei municipal n° 145, constata-se que o prefeito 

é processado e julgado pela própria Corporação Legislativa do município, por 

intermédio de uma Comissão de Inquérito por ela própria constituída, e não por 

um Tribunal Especial, nos moldes em que foi instituído pela mencionada lei n° 

1.079, para o julgamento dos governadores e secretários de Estado (arts. 78 e 

79). 

 

A respeito, é de salientar que no Brasil, segundo a lição de CARLOS 

MAXIMILIANO, "sempre houve duas fases no impeachment: a primeira, 

concluindo por uma decisão da Câmara, semelhante à pronúncia usada no juízo 

criminal comum; a segunda, perante o Senado, ultimada com a absolvição ou 

condenação definitiva. Em um e outro caso, se exigem prova, audiência do 

acusado e plena defesa" ("Comentários à Constituição de 1946", vol. II, pág. 

257). Também, nesse ponto, a citada lei n° 145 se afastou das normas 



estabelecidas pela nossa Carta Magna, aplicáveis ao processo do impeachment 

(arts. 88, 89 e 141, §§ 25 e 27). 

 

Não resta a menor dúvida que, legislando sôbre impeachment e praticando o 

ato, em virtude do qual afastou, como medida preliminar, o impetrante das suas 

funções, com fundamento no art. 4° da lei n° 145, a impetrada exorbitou de sua 

competência, agindo, portanto, com excesso de poder. 

 

Do exposto se conclui pela ilegalidade e inconstitucionalidade do ato da 

Câmara Municipal de Capivari, suspendendo, embora provisòriamente, o 

impetrante do cargo de prefeito municipal para o qual foi eleito de vez que lhe 

falta competência para suspender ou cassar o mandato do chefe do Executivo 

Municipal. 

 

E é por essas razões, que penso ser desnecessário, nesta sentença, o exame do 

mérito do ato impugnado e da forma por que êle se processou, deixando, por 

conseguinte, de apreciar as demais considerações insertas na inicial e na 

contestação. 

 

III. Isto pôsto, hei por bem conceder, como ora concedo, a segurança impetrada 

para, invalidando o ato da Câmara Municipal de Capivari, acima aludido, 

autorizar continue o impetrante, Dr. Sebastião Armelin, a exercer o seu 

mandato de prefeito municipal de Capivari. 

 

Expeça-se o competente mandado de segurança, e transmita-se, por ofício, à 

autoridade impetrada, o inteiro teor desta sentença, com observância do 

disposto no art. 325 do Cód. de Proc. Civil. 

 

Custas pela impetrada. Deixo de atender ao pedido de honorários advocatícios, 

aludido na inicial, por não ocorrerem na espécie as hipóteses previstas nos arts. 

3°, 63 e 64 do citado Código. 

 

Publique-se e intime-se. 

 

Vai esta fora do qüinqüídio em virtude de estar o serviço forense desta comarca 

acumulado com o serviço eleitoral, em sua fase intensa. 

 



Capivari, 25 de agôsto de 1951. - Aldo de Assis Dias. 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DESASTRE - 

MOTORISTA DE VEÍCULO OFICIAL 

 

- Para que se verifique a responsabilidade do Estado, basta que se trate de 

ato danoso, praticado por funcionário no exercício de sua função. 

 

- Aplicação do art. 194 e parágrafo único da Constituição federal. 

 

Apelado: José Raimundo 

 

Ap. n° 53.006 - Relator: DESEMBARG. PRADO FRAGA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 53.006, da comarca de 

São Paulo, entre partes, apelantes, o Juízo ex officio e a Fazenda do Estado, e 

apelado, José Raimundo: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

adotado o relatório de fls., negar provimento aos recursos, para confirmar a 

respeitável sentença recorrida, pelos seus jurídicos fundamentos. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Assim decidem, porque: 

 

O fato está provado e a indenização foi fixada de acôrdo com a prova dos autos 

e o direito aplicável à espécie. Mas, a Fazenda, em suas eruditas alegações, 

insiste na afirmativa de que "a concorrência da culpa por parte do Estado, quer 

seja in elipendo ou in vigilando, "constitui condição precípua de imputabilidade 

ao Estado pela obrigação de indenizar prejuízos resultantes de atos praticados 

por funcionários seus" (fls.). 

 



Uma simples leitura do art. 194 da Constituição federal, de 1946, demonstra 

que a Fazenda não tem razão. Diz o citado artigo, com o seu parágrafo único: 

 

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis 

pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros. 

 

Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, 

quando tiver havido culpa dêstes" 

 

O texto fala em culpa dos funcionários apenas para conceder a ação regressiva 

do Estado contra os culposos. Da culpa do Estado, in eligendo ou in vigilando, 

não há cogitar, pois é pressuposta. 

 

Comentando êsse dispositivo constitucional, diz TEMÍSTOCLES 

CAVALCANTI: 

 

"Não preferiu a Constituição nenhuma das doutrinas existentes sôbre 

responsabilidade civil do Estado, exigiu, apenas, que o funcionário tenha agido 

no exercício de suas funções. A ação regressiva pressupõe a culpa do 

funcionário, o seu procedimento contrário ao direito, a falta de atenção ou 

mesmo de cuidado, isto é, a negligência, a imperícia ou o dolo na prática, do 

ato lesivo" ("A Constituição Federal Comentada", volume IV, pág. 191). 

 

Como vemos, tôdas as circunstâncias apontadas se referem à ação regressiva. 

 

Diz, por sua vez, CARLOS MAXIMILIANO, analisando o mesmo dispositivo: 

 

"Quando o funcionário atua como tal, é a pessoa jurídica de direito público, ela 

própria, que age. O princípio universal decorre da concepção mesma de 

personalidade moral: a pessoa coletiva age por meio dos seus órgãos; os atos 

dêstes são os seus; daí a sua responsabilidade. 

 

"Militam contra o Estado e obrigam-no ao ressarcimento a culpa in eligendo e a 

culpa in vigilando ou in omittendo. 

 

Acrescenta o mesmo autor, que: 

 



"Excetua-se, apenas, o caso em que o funcionário age como particular, em 

assunto que não tenha relação nenhuma com o serviço público. 

 

"Quanto ao dano causado no exercício do cargo, embora tenha havido excesso 

ou abuso de poder, discute-se apenas a responsabilidade pessoal do empregado, 

que, em casos raros, pode ser acobertada por ordem superior ou pela boa 

vontade de servir ao interêsse coletivo. 

 

"Cabe ao prejudicado sempre o direito de acionar o Estado, o que preferirá, em 

regra, pela certeza de se encontrar, na execução da sentença, com um devedor 

solvente" ("Constituição Brasileira", vol. III, ns. 632 e 633, págs. 256 e 

seguintes). 

 

O que é necessário é que se trate de fato danoso, praticado por funcionário do 

Estado, no exercício de sua função. E isto está provado nos autos. 

 

Aliás, como diz o apelado, o procedimento inescusável do agente do Estado, 

dirigindo um veículo empregado em serviço público, foi reconhecido pelo juiz 

criminal, que o condenou pela ação praticada. 

 

Outrossim, a concorrência de culpa por parte da vítima ficou ùnicamente na 

afirmativa, sem prova, do próprio motorista. 

 

Em face do exposto, negam provimento aos recursos, para o fim acima 

mencionado. 

 

São Paulo, 25 de outubro de 1951. – Pedro Chaves, presidente, com voto; 

Prado Fraga, relator; Edgar de Moura Bittencourt. 

 

* 

 

USUCAPIÃO - INVOCAÇÃO COMO DEFESA 

 

- É hoje geralmente aceito que pode o usucapião, apesar de não transcrito, 

ser aduzido como defesa, na ação de reivindicação. 

 



Joaquim Alves Moreira e outro versus Sucessores de Alfredo da Silva 

Bittencourt 

 

Ap. n° 56.032 - Relator: DESEMBARG. BARROS MONTEIRO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 56.032, da comarca de 

São José dos Campos, em que são apelantes Joaquim Alves Moreira, e outro e 

apelados os sucessores de Alfredo da Silva Bittencourt: 

 

Trata-se de ação proposta por Alfredo da Silva Bittencourt e sua mulher, de 

quem são sucessores os apelados, contra os apelantes Joaquim Alves Moreira, 

vulgo "Joaquim Neves", e João Alves Moreira, vulgo "João Neves", a fim de 

reivindicarem a área de 50 alqueires, que os réus vem ilegitimamente ocupando 

na Fazenda Pedra Branca, pelo reivindicante varão adquirida por fôrça das 

transcrições números 6.669 e 1.762, em 1925. Na inicial, alude-se à condição 

que Joaquim Neves desfrutava de empregado daquela Fazenda, quando de sua 

aquisição por Alfredo da Silva Bittencourt, quando passou a parceiro, com a 

obrigação de explorar certa área de terras. Não tendo Joaquim Neves cumprido 

o combinado, contra êle foi promovida ação para rescindir o contrato de 

parceria, ação em cujo curso foram os autores surpreendidos com a alegação de 

que Joaquim Neves era o proprietário das terras que vinha cultivando, em 

conseqüência de doação verbal feita pelo falecido coronel José Benedito 

Marcondes de Matos. 

 

Citados, reafirmaram os réus sua alegação anterior, de que vêm ocupando, em 

virtude daquela doação, mansa e pacificamente, sem interrupção, uma parte de 

terras no lugar denominado Sertãozinho, há mais de 45 anos, sendo que, 

incluindo-se nessa posse a de seu antecessor Manuel Alves Moreira, perfaz 

aquela posse c total de 50 anos. Acrescentam os réus que, quando adquiriram 

os autores a Fazenda Pedra Branca, já se encontrava a área reivindicanda em 

poder de Joaquim Neves e sua família, cujo nome figura como um dos seus 

confrontantes, tendo ficado reconhecido, na ação de despejo que lhes foi 

anteriormente movida, encontrarem-se os contestantes no imóvel na qualidade 

de senhores e possuidores, há mais de 30 anos. Adquiriram, pois, de há muito, 



o domínio dessa área por usucapião ordinário, em face do que dispõe o art. 550 

do Cód. Civil. 

 

A sentença de fls., proferida após a colheita das provas, deu pela procedência 

da ação intentada. Não só demonstrado se encontra que a gleba reivindicanda 

se acha dentro dos limites da Fazenda Pedra Branca, de propriedade dos 

autores, como também que não passam os réus de arrendatários dessa gleba. 

Sôbre a prescrição aquisitiva invocada pelos apelantes, repeliu-a a sentença, 

fundada na lição de CARVALHO SANTOS, de que "a simples posse, ainda 

que prolongada, do réu, não é suficiente para destruir o valor do título de 

domínio do autor, mesmo que seja trintenária, de vez que o usucapião só é meio 

de adquirir o domínio quando é reconhecido judicialmente e a sentença é 

devidamente transcrita no Registro de Imóveis, consoante o disposto no art. 

550" ("Código Civil Interpretado", vol. VII, pág. 284). 

 

Não pode subsistir essa decisão, no entendimento unânime da Turma julgadora. 

 

É hoje geralmente aceito, ao contrário do que sustenta o Dr. juiz de direito, que 

pode o usucapião, apesar de não transcrito, ser aduzido como defesa na ação de 

reivindicação. 

 

A respeito, diz o emérito Prof. FRANCISCO MORATO, em notável parecer 

que se encontra na "Rev. dos Tribunais", volume 166, pág. 475: 

 

"Se é certo que a propriedade não se perde diretamente pelo não uso da coisa, 

certo é que se perde obliquamente, pelo uso de terceiro. Não se perde pela 

prescrição extintiva, oriunda da simples inércia do proprietário; mas perde-se 

pela prescrição aquisitiva, ou usucapião, resultante da posse exclusiva de 

terceiro. É vulgar a distinção entre as duas espécies de prescrição, no conceito, 

elemento preponderante e efeitos. Numa e noutra se faz sentir o elemento 

gerador e o elemento extintor. Na aquisitiva, predomina a fôrça que cria; na 

liberatória, a fôrça que extermina; opera aquela, criando direito em favor de um 

novo titular, e por via oblíqua extinguindo a ação, que para defesa do direito 

tinha o titular antigo; atua esta, extinguindo a ação que tem o titular e, por via 

de conseqüência, eliminando o direito pelo desamparo da tutela legal. Na 

reivindicatória, o reivindicante perde o domínio e respectiva ação, não 

diretamente pelo não uso da coisa, mas indiretamente, em razão do fato de 



terceiro arrebatar-lhe pela posse o domínio da coisa". "A posse", prossegue o 

insigne jurista, "revestida das condições legais, gera o domínio erga omnes; 

pelo que é lícito ao usucapiente, quando demandado em instância petitória, por 

um proprietário titulado, repelir a ação com o só fundamento na posse. Por isso 

é que, na ação de reivindicação, pode o réu opor a defesa peremptória da posse 

trintenária, contra o que só é possível ao autor redargüir, invocando a ausência 

de continuidade e pacificidade dessa posse. Isso está escrito e disposto no art. 

530, III, do Cód. Civil: "O usucapião é um modo de adquirir domínio". Cabe, 

portanto, ao usucapiente defender-se em instância petitória de reivindicação, 

alegando domínio adquirido por prescrição, como caberia alegando qualquer 

outro modo de aquisição". 

 

Outra não é a lição de LAFAYETTE e ESTÊVÃO DE ALMEIDA ("Direito 

das Coisas", vol. I, § 87, nota 2; "Pareceres", vol. I, pág. 392); nesse sentido, 

igualmente, inúmeros julgados dêste Tribunal (revista citada, 128-179, 133-193 

e 227 e 176-629). 

 

Admitida, pois, como defesa, na ação de reivindicação, a alegação de 

prescrição, indubitável é que, na espécie, lograram os réus demonstrá-la, de 

modo cabal. 

 

Já a sentença certificada a fls., proferida pelo ilustre magistrado Dr. PEDRO 

BARBOSA PEREIRA quando juiz de São José dos Campos, em 1943, decisão 

essa que transitou em julgado, repelindo as alegações dos autores de serem os 

réus meros arrendatários da gleba que cultivavam na Fazenda Pedra Branca, 

apurou estar o réu Joaquim Neves na posse mansa e pacífica do trato de terras 

onde se encontra, naquele imóvel, pelo menos há mais de 18 anos, isso na data 

da prolação daquela sentença, o que seriam hoje 26 anos. Mas deixou também 

decidido aquêle magistrado, em virtude de averiguações por êle pessoalmente 

feitas no Cartório do 1° Ofício da comarca de Taubaté, que o falecido coronel 

José Benedito Marcondes de Matos, que teria feito doação verbal daquele trato 

de terras ao pai e avó dos réus, adquiriu a Fazenda Pedra Branca em 1904, 

datando dessa época, portanto há muito mais de 40 anos, a posse de Manuel 

Alves Moreira, antecessor dos apelados, nas terras de que se trata. 

 

Como não provaram os autores que lego de sua aquisição do imóvel 

contestaram a posse dos réus sôbre a área onde se encontravam, o que só 



vieram a fazer em 1941 ou 1942, mais não é preciso dizer-se que, em face do 

que ficou apreciado e julgado naquela decisão, que transitou em julgado e não 

foi rescindida ou anulada pelas vias regulares de direito, a simples alegação dos 

réus de que usucapiram a área de terras onde hoje se acham na Fazenda Pedra 

Branca, adquirida em 1925 pelos apelados, não podia deixar de acarretar a 

improcedência da ação intentada, tanto mais que, nesta como na outra ação, 

fragílima foi a prova que produziram os recorridos no sentido de demonstrar a 

qualidade de arrendatários dos apelantes nas terras em aprêço. A prova 

resultante da perícia que se promoveu nestes autos foi vantajosamente refutada 

pelos recorrentes em suas razões, o mesmo sucedendo em relação à prova 

testemunhal, da qual extraiu a sentença apelada subsídios para elidir o que 

ficou julgado e assentado na decisão de fls. 

 

Fica, nesses têrmos, provida a apelação interposta a fls. 

 

São Paulo, 6 de dezembro de 1951. - Rafael de Barros Monteiro, presidente e 

relator; Prado Fraga; Francisco de Sousa Nogueira. 

 

* 

 

CONCORDATA - COMISSÁRIO - NOMEAÇÃO - RECURSO 

 

- Estabelece o art. 204 da Lei de Falências que os prazos nela marcados são 

contínuos e peremptórios, não se suspendendo em dias feriados e nas férias 

e correndo em cartório, salvo expressa disposição em contrário. Êsse 

dispositivo, entretanto, não deve vigorar quando se trata dos atos mais 

importantes do processo, máxime quando a deliberação judicial faculta a 

interposição de recurso. 

 

- Não pode o juiz pôr à margem os credores portadores de maior crédito 

na nomeação do comissário, sob a alegação de que, sendo êstes 

estabelecimentos bancários, recusam sempre o encargo. 

 

Banco do Estado de São Paulo S. A. e outro versus D'Agostino & Cia. 

 

Ag. n° 57.014 - Relator: DESEMBARG. BARROS MONTEIRO 

 



ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de instrumento n° 57.014, 

da comarca de São Paulo, em que são agravantes o Banco do Estado de São 

Paulo e outro e agravada D'Agostino & Cia.: 

 

Fundados no art. 60, § 4° do dec.-lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945, e art. 

842 do Cód. de Proc. Civil, recorrem o Banco do Estado de São Paulo S. A. e o 

Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A. do despacho do Dr. juiz de direito da 

13ª Vara Cível da comarca da Capital, que denegou o pedido de remoção do 

comissário nomeado nos autos de concordata preventiva requerida pela 

Fornecedora de Artigos para Comércio, Indústria e Lavoura - Fácil Ltda. 

Alegam os recorrentes que, não obstante serem titulares de créditos de valor 

superior a um milhão de cruzeiros - o do segundo recorrente atinge, mesmo, à 

elevada soma de Cr$ 2.444.046,40 (fls.), nomeou aquele magistrado, para as 

funções de comissário, o credor agravado D'Agostino & Cia., cujo crédito é de 

apenas Cr$ 86.938,70, sob o fundamento de que, estando incluído dentre os 

primeiros cinco ou 10, deve o mesmo ser considerado um grande credor, um 

dos maiores da concordatária. Em sua petição de recurso, salientam os 

recorrentes a malícia com que foi confeccionado o quadro de credores, com o 

objetivo de induzir o magistrado a êrro, mostrando também carecer de apoio 

legal a afirmação constante do despacho agravado, de que os estabelecimentos 

bancários, sistemàticamente, recusam encargos como aquele de que se trata. 

 

Contraminutado o recurso, suscita o agravado a preliminar de não se conhecer 

do agravo, por ter sido êste interposto fora do prazo legal, já que o despacho 

recorrido foi proferido a 4 de agôsto último e o recurso só veio a ser interposto 

no dia 15 de mesmo mês. Foi essa preliminar apoiada pelo juiz em seu 

despacho de sustentação que, no mérito, manteve a decisão recorrida. 

 

Em seu parecer, nesta instância, opina a Procuradoria Geral da Justiça pela 

rejeição da preliminar e provimento do recurso. 

 

A preliminar, realmente, não é de ser conhecida: Não há dúvida de que dispõe o 

art. 204 da Lei de Falências que os prazos nela marcados são peremptórios e 

contínuos, não se suspendendo em dias feriados e nas férias, e correndo em 

cartório, salvo disposição em contrário, independentemente de publicação ou 



intimação. Não deve êsse dispositivo vigorar, entretanto, como preopina a 

Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, quando se trata dos atos mais 

importantes do processo, máxime quando a deliberação judicial faculta a 

interposição de recurso, hipótese em que deve prevalecer a regra do art. 206. § 

1°, da mesma lei. Nessas condições, tendo os agravantes reclamado contra a 

nomeação de comissário e comportando o recurso de agravo de instrumento o 

despacho que os desatendeu, desde que foi êsse despacho publicado no órgão 

oficial a 10 de agôsto, dessa data começou a fluir o prazo para recurso, tendo 

sido êste, portanto, interposto tempestivamente. 

 

E, conhecido, como merece ser, êsse recurso, impõe-se o seu provimento, ainda 

como propõe o Dr. subprocurador geral da justiça em seu bem elaborado 

parecer. 

 

Indubitável é que, pondo à margem mais de 10 credores com elevados créditos, 

dois dos quais de mais de um milhão de cruzeiros, para nomear um credor cujo 

crédito não vai além de noventa mil cruzeiros, não atendeu o Dr. juiz de direito 

ao preceito do art. 60 da lei falimentar, que ordena seja o síndico, e bem assim 

o comissário, escolhidos entre os maiores credores do falido, residentes ou 

domiciliados no fôro da falência, de reconhecida idoneidade moral e financeira. 

 

Sem base jurídica o fundamento em que se apóia o despacho agravado, de que 

os bancos, via de regra, sistemàticamente recusam tais encargos. Como bem 

argumentam os recorrentes, sôbre estabelecer a lei sanção para essas recusas, 

não se verificou, na espécie, aquela hipótese, pois que dois estabelecimentos 

bancários, dos mais idôneos e conceituados, declaram-se prontos a aceitar o 

encargo. 

 

Por último, despicienda não é a alegação dos recorrentes, de que manter a 

nomeação do comissário irregularmente investido, tal importaria em consagrar-

se a esperteza dos devedores, em prejuízo dos maiores interessados na 

concordata. É que aqueles, maliciosamente, com o intuito de dificultar a 

nomeação do comissário entre os maiores credores e desobedecendo a 

exigência do art. 159, V, da lei, ofereceram uma relação em que os créditos dos 

grandes credores figuraram parceladamente, complicando, assim, uma rápida 

verificação dos mais credenciados. 

 



Provido, pois, que fica o recurso interposto e removido, conseqüentemente, o 

credor irregularmente nomeado para as funções de comissário, deve o Dr. juiz 

de direito proceder a nova nomeação, atendendo ao disposto do art. 60 do dec.-

lei n° 7.661. 

 

Isto pôsto: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer, 

por unanimidade de votos, do recurso interposto, e, por igual votação, em dar-

lhe provimento, para o fim acima enunciado, pagas as custas como de direito. 

 

São Paulo, 26 de novembro de 1951. - Rafael de Barros Monteiro, presidente e 

relator; Prado Fraga; Francisco de Sousa Nogueira. 

 

* 

 

INVENTÁRIO - PARTILHA 

 

- A decisão que delibera a partilha é irrecorrível. Ainda que ela seja 

desacertada ou injusta, só poderá ser impugnada na apelação que fôr 

interposta da sentença final que julgar a partilha. 

 

Manuel de Barros Loureiro Filho e outros versus D. Adelina de Barros 

Loureiro e outros 

 

Ag. n° 57.280 - Relator: DESEMBARG. OLIVEIRA LIMA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de instrumento n° 57.280, 

da comarca de São Paulo, em que são partes, agravantes Manuel de Barros 

Loureiro Filho e outros e agravados D. Adelina de Barros Loureiro e outros: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, por votação 

unânime, negar provimento ao recurso e confirmar a decisão que indeferiu o 

agravo de petição, interposto pelos recorrentes, da decisão trasladada a fls. 

 



D. Adelina de Barros Loureiro, viúva meeira do comendador Manuel de Barros 

Loureiro, requereu, no inventário dêste, que se processa no Juízo da 3ª Vara da 

Família e das Sucessões desta Capital, fôsse deliberada a partilha dos bens da 

herança e, então, pediu fôsse incluída na sua meação a Fábrica de Louças em 

São Caetano. 

 

Os herdeiros Manuel de Barros Loureiro Filho, D. Lígia Loureiro de 

Magalhães, D. Adelina de Barros Loureiro Filha e D. Ismênia de Barros 

Loureiro, requereram, cada um dêles por seu turno, lhe fôsse adjudicada a 

referida Fábrica de Louças, repondo em dinheiro a diferença do valor dêsse 

bem e, caso houvesse disputa entre interessados, se procedesse a licitação, nos 

têrmos do art. 503, parágrafo único, do Cód. de Proc. Civil (certidões de fls.). 

 

O juiz do inventário, pela decisão trasladada a fls., deliberou a partilha, 

atendendo ao pedido da viúva meeira, relativamente à Fábrica de Louças em 

São Caetano, rejeitando o pedido dos herdeiros. 

 

Os herdeiros requerentes da adjudicação e da licitação interpuseram dessa 

decisão, nos autos do inventário, simultâneamente, os recursos de apelação, de 

agravo de petição e de instrumento, com fundamento no art. 842, XI, do Cód. 

de Proc. Civil, tendo, com êsse mesmo fundamento legal, interposto, em 

separado, outro agravo de instrumento. 

 

Observe-se, desde logo, que os recorrentes, segundo se infere das alegações dos 

interessados, não atentaram para o disposto no art. 809 do Cód. de Proc. Civil, 

que não admite use a parte, ao mesmo tempo, mais de um recurso. 

 

O juiz do inventário, pela decisão trasladada a fls., não admitiu nenhum dos 

recursos interpostos. Indeferiu, assim, o de agravo de petição. Requereram 

Manuel de Barros Loureiro Filho, na qualidade de testamenteiro, e as herdeiras 

D. Lígia, D. Adelina e D. Ismênia, nos têrmos do art. 850 do Cód. de Proc. 

Civil, a formação do instrumento, o qual, depois de oferecida a contraminuta e 

de haver o juiz mantido a decisão pela qual indeferiu o agravo de petição, foi 

remetido para esta instância, onde se manifestou o Dr. subprocurador geral. 

 

Pela decisão de fls., o juiz em exercício na 3ª Vara da Família e das Sucessões 

desta Capital deliberou a partilha dos bens do espólio do comendador Manuel 



de Barros Loureiro. A decisão que delibera a partilha é irrecorrível. Ainda que 

desacertada, injusta a decisão pela qual o juiz delibera a partilha, só pode ser 

impugnada na apelação que fôr interposta da sentença final que julgar a 

partilha. 

 

Da decisão que delibera a partilha não cabe recurso algum. Não cabe agravo de 

petição, com fundamento no art. 845 do Cód. de Proc. Civil, pois não implica a 

terminação do processo de inventário. Os despachos que deliberam a partilha 

não passam em julgado, para o efeito de tornar intangível ou inviolável a 

partilha subseqüentemente feita nos têrmos do mesmo despacho. O próprio juiz 

poderá reparar, mediante simples reclamação da parte, qualquer êrro ou lesão 

cometida". 

 

É acertada e merece confirmação a decisão que indeferiu o agravo de petição, 

interposto pelos ora recorrentes da decisão por traslado a fls. 

 

Custas pelos recorrentes. 

 

São Paulo, 4 de dezembro de 1951. - Frederico Roberto, presidente, com voto; 

A. de Oliveira Lima, relator; Djalma Pinheiro Franco. 

 

* 

 

FALÊNCIA - SÍNDICO 

 

- A nomeação do síndico não pode ser feita sob o critério da idoneidade 

moral, exclusivamente. 

 

- A nomeação do síndico, antes de apresentada a relação geral dos 

credores, infringe o espírito e a letra do artigo 60 da Lei de Falências, uma 

vez que as expressões "será escolhido entre os maiores 

credores"pressupõem uma eleição, uma escolha, entre vários credores. 

 

- Inteligência e aplicação do artigo 60 do dec.-lei n° 7.661, de 21 de junho 

de 1945. 

 



Indústria Têxtil Cia. Hering versus Síndico da massa falida de Malharia Sérgio 

Ltda. 

 

Ag. n° 57.285 - Rel.: DESEMBARGADOR PRADO FRAGA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de instrumento n° 57.285, 

da comarca de São Paulo, entre partes, agravante Indústria Têxtil Cia. Hering e 

agravado o síndico da massa falida da Malharia Sérgio Ltda.: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estaco de São Paulo, 

por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso 

e dar-lhe provimento para reformar a respeitável decisão recorrida, a fim de ser 

feita a escolha do síndico, na conformidade do que dispõe o art. 60 da Lei de 

Falências. 

 

Custas pelo agravado. 

 

Assim decidem, porque: 

 

A Indústria Têxtil Cia. Hering, não se conformando com o respeitável despacho 

que, indeferindo reclamação por ela formulada, manteve a nomeação de 

Joaquim Hipólito Moreira Campos para o cargo de síndico da falência da 

Malharia Sérgio Ltda., interpôs o presente agravo de instrumento, com 

fundamento no art. 60, § 4°, in fine, do dec.-lei n° 7.661, de 21 de junho de 

1945. 

 

Sustenta a agravante, inicialmente, a tempestividade do recurso, uma vez que o 

seu procurador foi intimado do despacho acima referido no dia 3 de setembro 

(fls.), tendo sido o recurso interposto dentro do prazo, ou seja, no dia 8 daquele 

mês. 

 

Quanto ao mérito, diz que, recebida a citação do pedido do agravado, 

comparece a falida e requer a decretação da própria falência, tendo sido 

nomeado síndico o agravado credor de Cr$ 53.000,00, quando da relação 



apresentada constam, pelo menos, 12 credores por importâncias de dicas a oito 

vêzes maiores que aquela. 

 

O Dr. curador fiscal, em seu parecer, disse que, realmente, quanto à nomeação 

do síndico, não atendeu ao que prescreve a lei a respeito, pois, ao tempo da 

nomeação, não constava dos autos a relação dos credores, não obstante o 

representante legal da falida ter comparecido a cartório e confessado a falência. 

 

O agravado, em sua contraminuta, alega preliminarmente a intempestividade do 

recurso, dizendo que, impugnada a nomeação do agravado para o cargo de 

síndico, o Dr. juiz de direito houve por bem mantê-lo, por decisão de 27 de 

agôsto de 1951. Êsse despacho foi dado a publicidade em cartório no dia 

seguinte, 28 de agôsto, de modo que a 2 de setembro terminou o prazo para o 

recurso de agravo, que só foi interposto no dia 8 de setembro. 

 

Diz o agravado que o art. 204 da Lei de Falências é claro no sentido de que o 

prazo para o agravo se canta da data do despacho, independentemente de 

intimação ou de publicação, e no sentido dessa interpretação transcreve uma 

veneranda decisão da egrégia 2ª Câmara Civil do egrégio Tribunal (fls.). 

 

Quanto ao mérito, sustenta-o agravado que a Lei de Falências, em seu art. 60. 

enuncia apenas que o síndico será escolhido entre os maiores credores, não 

fixando para isso um limite de grandeza dos credores, que, por isso mesmo, fica 

ao exclusivo arbítrio do MM. juiz. Diz que o agravado está, indubitàvelmente, 

entre os maiores credores, conforme se vê da relação, por certidão, a fls. 

 

Ouvido novamente o Dr. curador fiscal, disse que a sua convicção continuava a 

mesma, com referência à interpretação que havia dada aos textos legais no 

tocante à nomeação de síndico. 

 

O Dr. juiz de direito manteve a sua decisão, pelo respeitável despacho de fls., 

dizendo que a única alegação contra essa nomeação é a de que não se trata de 

um dos maiores credores. No entanto, não é o síndico nomeado dos menores 

credores. Aliás, não basta ser dos maiores credores para se julgar alguém com 

direito a ser investido das funções de síndico. É preciso também que possua 

idoneidade, merecendo assim a confiança do juízo. Diz ser êsse o melhor 

critério e que o vem norteando nesta matéria (fls.). 



 

A Procuradoria Geral da Justiça declara, preliminarmente, que aceita a 

argumentação desenvolvida pela agravante, quanto à tempestividade do 

recurso. Quanto ao mérito, diz que a lei dá ao juiz o arbítrio da escolha do 

sádico entre os maiores credores existentes, mas não lhe faculta abandonar essa 

preferência para escolher o síndico entre credores menores. A idoneidade é 

apurada entre os maiores credores, não com a aceitação de um fora dessa 

relação (fls.). 

 

Isto pôsto: 

 

Em sua bem fundamentada minuta de agravo, demonstra a agravante que o 

recurso foi interposto dentro do prazo legal e que o mesmo merece provimento. 

 

O art. 204 da Lei de Falências põe a salvo as disposições em contrário. Ora, o 

art. 207 da mesma lei declara que: 

 

"O processo dos agravos de petição e de instrumento será o comum". 

 

Nessas condições, o prazo para o agravo deve ser contado de conformidade 

com o art. 28 do Cód. de Proc. Civil, por fôrça da remissão feita pelo art. 841 

do mesmo Código. Por conseqüência, rejeitam a preliminar. 

 

Quanto ao mérito: 

 

A nomeação do síndico, pela forma como foi feita, contrariou não somente o 

texto do art. 60 da Lei de Falências como também o § 1° dêsse mesmo artigo. 

 

Dizendo o art. 60 que o síndico será escolhido entre os maiores credores, de 

reconhecida idoneidade moral e financeira, estabeleceu um critério que não 

pode ser modificado pelo juiz. 

 

Escolha pressupõe seleção, que sòmente é possível depois da apresentação de 

uma relação, contendo mais de uma pessoa. 

 



"Escolha", segundo MORAIS, é "eleição, que fazemos de uma pessoa, coisa, 

antes que de outra". "Eleição do melhor". Escolher: "eleger por melhor" 

("Dicionário da Língua Portuguêsa", 1ª edição, tomo I, pág. 740). 

 

AULETE define "escolha" como sendo o "ato de escolher; preferência dada a 

pessoa ou coisa entre outras, depois de estudadas as suas condições ou os seus 

caracteres" ("Dicionário Contemporâneo", 1ª ed., vol. I, pág. 660). 

 

De "escolher" provém a palavra "escol", que significa: "Aquilo que há de mais 

distinto num grupo ou série. Fig. A flor, a nata" (FIGUEIREDO, "Novo 

Dicionário da Língua Portuguêsa", 4ª ed., vol. I, página 781). 

 

Em seu Dicionário Prosódico, inclui JOÃO DE DEUS, entre os significados do 

vocábulo escol, exatamente - "os escolhidos" (ob. cit., pág. 335). 

 

Ora, como poderia o Dr. juiz de direito fazer a "escolha", isto é "eleger por 

melhor", se a relação geral dos credores sòmente foi apresentada no dia 27 de 

junho de 1951, quando a nomeação do síndico (sem escolha) já havia sido feita 

no dia 23 dêsse mesmo mês? (fls.) 

 

Diz o Prof. VALDEMAR FERREIRA que: 

 

"Em face do art. 60 do dec.-lei número 7.661, de 21 de junho de 1945, escolhe-

se o síndico entre os credores do falido, residentes no fôro da falência, desde 

que de reconhecida idoneidade moral e financeira. Ajuntou-se adminículo. Não 

se contentou ela com a idoneidade moral. Exigiu também a financeira. O 

credor, para ser síndico, deve possuir bens de fortuna com que responda por 

seus atos prejudiciais à massa dos credores" ("Instituições de Direito 

Comercial", vol. 5°, pág. 285, n° 1.656). 

 

A escolha, de acôrdo com a lei, deve, pois, obedecer ao duplo critério de 

idoneidade "moral e financeira", que, no caso, não foi seguido pelo Dr. juiz de 

direito. 

 

Em face do exposto, dão provimento ao agravo, para o fim acima mencionado. 

 



São Paulo, 29 de novembro de 1951. - Rafael de Barros Monteiro, presidente; 

Prado Fraga, relator; Francisco de Sousa Nogueira; Edgar de Moura 

Bittencourt. 

 

* 

 

EMANCIPAÇÃO JUDICIAL - INTERÊSSE DE TERCEIRO 

 

- A emancipação judicial não é um direito: é um benefício. Cumpre bem 

analisar a lei, que fala em "concessão" pelo pai, ou "sentença", pelo juiz. 

O mérito da emancipação deve e precisa ser sempre ponderado. Cumpre 

seja ela impugnada, se se faz para a obtenção de outro fim que não seja o 

interêsse do emancipando. 

 

Apelante: D. Úrsula Camolesi 

 

Ap. n° 56.296 - Relator: DESEMBARG. PRADO FRAGA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 56.296, da comarca de 

Itu, entre partes, apelante D. Úrsula Camolesi e apelado o Ministério Público: 

 

Acordam, em 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

adotado o relatório de fls., negar, unanimemente, provimento à apelação, para 

confirmar a respeitável sentença recorrida, pelos seus jurídicos fundamentos. 

 

Custas pela apelante. 

 

Assim decidem, porque: 

 

Pelo próprio relato constante da inicial, assim como pelas demais peças 

constantes dos autos, verifica-se que o presente pedido de emancipação tem por 

objeto a venda, a um dos seus tios, da parte de terras que a requerente possui no 

Paraná. 

 



Em suas declarações, diz a requerente que possui um imóvel no Paraná, do qual 

é condômina, mas ignora o valor dêsse imóvel; que o seu tutor está pretendendo 

vender o imóvel, ou seja, a parte que possui a tutelada; que ignora a razão pela 

qual se vai vender o imóvel (fls.). 

 

O irmão da requerente também declara que já cedeu a sua parte do imóvel a seu 

tio, Frederico Camolesi, por Cr$ 30.000,00; que não estêve no Paraná, no local 

das terras, para saber o valor de sua parte, mas acredita que as terras não 

valham mais de Cr$ 30.000,00, isso pelo que lhe diz o seu referido tio, que lhe 

comprou as terras (fls.). 

 

De outra parte, esclarece a requerente que deseja vender o imóvel, para pôr o 

dinheiro no Banco e aguardar melhor oportunidade de negócio, pois pretende ir 

ao Paraná administrar o seu imóvel, que atualmente nada rende (fls.). 

 

Pelas declarações das testemunhas, do tutor, avô e irmão da requerente, esta é 

uma moça ativa, capaz de cuidar dos seus interêsses. 

 

Mas isso não basta para a concessão da medida requerida, dadas as 

circunstâncias e o objetivo que envolveram o pedido, formulado evidentemente 

no interêsse de terceiro. 

 

Com aquela profundeza que tanto o distingue no estudo dos institutos jurídicos, 

diz o professor da Universidade de Bolonha, ANTÔNIO CICU, que: "em 

correspondência ao que é a causa no direito privado, no direito de família 

funciona o princípio de que o poder não pode ser exercido senão para alcançar 

o fim para que foi concedido e em conformidade com êsse mesmo fim. Por isso 

- diz êle - estamos de acôrdo, por exemplo, com que possa impugnar-se a 

emancipação, se se faz para obtenção de outro fim que não seja o interêsse do 

filho" ("El Derecho de Família", trad. de SANTIAGO MELENDO, pág. 358). 

 

E, como diz magnificamente a Procuradoria Geral da Justiça, em seu douto 

parecer: "A emancipação judicial não é um direito: é um benefício. Cumpre 

bem analisar a lei, que fala em "concessão pelo pai", ou "sentença", pelo juiz. O 

mérito da emancipação deve e precisa ser sempre ponderado" (fls.). 

 



A respeitável sentença recorrida decidiu de acôrdo com a prova dos autos e o 

direito aplicável à espécie. Em face do exposto, negam provimento à apelação, 

para confirmá-la, pelos seus jurídicos fundamentos, assim como pelos 

fundamentos dos brilhantes pareceres de fls. 

 

São Paulo, 25 de outubro de 1951. - Pedro Chaves, presidente, com voto; 

Prado Fraga, relator; Edgar de Moura Bittencourt. 

 

* 

 

ALIMENTOS - ABANDONO DO LAR 

 

- Sem prova de que o abandono do lar conjugal pela mulher tenha justa 

causa, ela não tem direito a receber pensão alimentícia do marido. 

 

João Mariano versus Carmela Antunes Mariano 

 

Ap. n° 56.461 - Relator: DESEMBARG. PAULO COLOMBO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos do processo n° 56.461 - apelação cível 

de São Paulo - em que é apelante João Mariano e é apelada D. Carmela 

Antunes Mariano: 

 

Trata-se de ação de alimentos movida pela apelada contra o apelante, seu 

marido, sob o fundamento de ter sido por ele espancada e expulsa do lar 

conjugal. O espancamento foi objeto de processo penal contra o apelante, que 

dêle foi absolvido por ter o juiz aceito a versão dada pelo réu ao fato e por não 

haver prova satisfatória do crime. 

 

Que houve o incidente entre apelante e apelada, não há a menor dúvida e nem 

uma ou outra parte o nega; mas a quem cabe a culpa dêle, não se pôde chegar, 

pelas provas dos autos, a um resultado conveniente, como aliás já aconteceu no 

processo criminal. Êste, por si só não pode, assim, constituir justa causa para o 

abandono do lar conjugal, pela apelada. 

 



As testemunhas inquiridas depuseram que a vida do casal não era de harmonia 

e isto pelo procedimento da apelada, que se afastava muitas vêzes do lar, 

contrariando o apelante, e que era dada a luxo e despesas incompatíveis com as 

posses do casal. Quanto ao procedimento do apelante, as testemunhas são 

acordes em elogiá-lo corro homem trabalhador e de bons costumes. 

 

Não há prova nos autos de que o apelante tenha expulsado a apelada do lar; esta 

foi quem o abandonou, e como não apresente motivo razoável que justifique 

essa atitude, não tem direito a alimentos, ex vi do disposto no art. 234 do Cód. 

Civil. uma vez que o apelante está disposto a recebê-la novamente em sua casa 

e que ela recusa voltar. 

 

O bilhete junto a fls. dos autos não justifica o abandono, pois deve ser 

considerado como um desabafo do apelante ante o acontecido e também pelo 

fato de estar sendo processado criminalmente. Tudo leva a crer que êle tenha 

sido escrito após o incidente e o abandono do lar pela apelada. 

 

Pelo exposto: 

 

Acordam, em 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, dar provimento à 

apelação para julgar a ação improcedente. 

 

Custas pela apelada. 

 

São Paulo, 30 de outubro de 1951. - Gomes de Oliveira, presidente; Paulo 

Colombo, relator; Amorim Lima; Davi Filho. 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DESASTRE - 

MOTORISTA DE AUTARQUIA ESTADUAL 

 

- Tratando-se de atos praticados por funcionário público, ainda que de 

categoria inferior, como, por exemplo, um motorista, é sempre responsável 

a pessoa jurídica de direito público pelos prejuízos causados a terceiros 

por aquêle, provada a sua culpa. 

 



- Uma vez que não haja modificação no objeto da demanda, incumbe ao 

juiz a aplicação exata do preceito legal. 

 

José Martinez versus Departamento de Estradas de Rodagem 

 

Ap. n° 56.564 - Relator: DESEMBARG. FREDERICO ROBERTO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 56.564, desta Capital, 

em que são apelantes e apelados, reciprocamente, o Juízo, José Martinez e o 

Departamento de Estradas de Rodagem: 

 

Acordam, em sessão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

por votação unânime, adotados como integrantes dêste os relatórios de fls., em 

negar provimento aos recursos interpostos, para confirmar a decisão recorrida, 

quer quanto à preliminar, quer quanto ao mérito, pagas as custas como de 

direito. 

 

Já não se põe em dúvida a responsabilidade da administração pelos atos dos 

seus funcionários, empregados e prepostos. Tratando-se de atos praticados por 

funcionário público, ainda que de categoria inferior, como no caso, um 

motorista, é sempre responsável a pessoa jurídica de direito público pelos 

prejuízos causados a terceiros por aquêle, provada a sua culpa. A 

responsabilidade é direta e emana do preceito do art. 15 do Cód. Civil. É 

torrencial a jurisprudência nesse sentido. 

 

Não importa que o autor haja invocado o disposto no art. 159, parág. único, 

combinado com os arts. 1.518 e 1.521 daquele Código. 

 

Uma vez que não haja modificação no objeto da demanda, incumbe ao juiz a 

aplicação exata do preceito legal. 

 

O fato narrado no libelo ficou cumpridamente provado. Estava o veículo do 

autor em sua mão, transitando normalmente pela via Anchieta, quando, em 

sentido contrário, surgiu, em grande velocidade, um carro do Departamento de 



Estradas de Rodagem, que dava mostras de estar desgovernado, obrigando o 

autor a se conservar no limite de sua mão. 

 

Mas, não obstante essa providência, deu-se a colisão. 

 

O veículo do réu, entrou, assim, completamente contra-mão, conduzido com 

aquela velocidade. Foram, assim, violadas as normas do Regulamento de 

Trânsito. 

 

A apuração dos prejuízos deve ser feita em execução, como ordenou o juiz; os 

laudos periciais não são coincidentes. 

 

Não há, portanto, elementos seguros para se fixar, desde já, a condenação do 

réu. 

 

São Paulo, 20 de novembro de 1951. Frederico Roberto, presidente e relator; 

Samuel Francisco Mourão; A. de Oliveira Lima. 

 

JURISPRUDÊNCIA RESUMIDA 

 

COMPETÊNCIA - LEVANTAMENTO DE VÍNCULO 

 

- O juiz competente para determinar a extinção de vínculo sôbre bens é o que o 

impôs. 

 

Suscitante: Hermínio Vaz de Almeida 

 

Conf. de jurs. n° 51.029 - Relator: DESEMBARGADOR PAULO COLOMBO 

- Ac. da 1ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 13 de fevereiro de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.323) 

 

* 

 

EXECUTIVO FISCAL - AGRAVO - COMPETÊNCIA 

 



- É praxe antiga serem as reformas ou sustentações, no caso de agravo, 

proferidas por quem se acha no exercício da Vara, muito embora seja outro o 

prolator da decisão agravada. 

 

Suscitante: Dr. juiz de direito de Presidente Prudente 

 

Conf. de jurs. n° 53.174 - Relator: DESEMBARGADOR MÁRIO MASAGÃO 

- Ac. da 5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 23 de fevereiro de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.324) 

 

* 

 

DESQUITE AMIGÁVEL - CÔNJUGE ANALFABETO - 

RECONHECIMENTO DE FIRMA DILIGÊNCIA 

 

- Converte-se o julgamento em diligência a fim de ser reconhecida a firma de 

quem assinou a petição inicial a rôgo de cônjuge que se declarou analfabeto. 

 

Apelados: Eusébio Sanches e outra 

 

Ap. n° 31.390 - Relator: DESEMBARGADOR C. LACERDA - Ac. unânime 

da 6ª Câmara Civil do Trib de Just. de São Paulo, em 9 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.325) 

 

* 

 

DESQUITE AMIGÁVEL - DILIGÊNCIA 

 

- Não merece homologação o pedido de desquite que não obedeceu às 

formalidades legais, nem atendeu às determinações constantes do acórdão pelo 

qual se converteu o julgamento em diligência. Em tal caso, anula-se o processo. 

 

Apelados: João Lopes Soler e outra 

 



Ap. n° 40.733 - Relator: DESEMBARGADOR JUSTINO PINHEIRO - Ac. 

unânime da 6ª Câmara do Trib. de Just. de São Paulo, em 9 de fevereiro de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.326) 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE DE 

TRABALHADORES AGRÍCOLAS - DESASTRE 

 

- Admitido que o transporte gratuito exime o transportador da responsabilidade 

por acidentes a êle imputáveis - doutrina inteiramente contrária à orientação 

moderna positiva-se tal responsabilidade quando se tratar de uma condução de 

trabalhadores agrícolas indiretamente paga, visando a troca de local de serviço. 

 

Manuel Valério de Oliveira e outros versus Jesus Sociedade Anônima 

Industrial e Agrícola 

 

Ap. n° 48.532 - Relator: DESEMBARGADOR AMORIM LIMA - Ac. da 1ª 

Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 5 de dezembro de 1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.327) 

 

* 

 

RECURSO - FÉRIAS FORENSES 

 

- Em face da vacilação da jurisprudência, toma-se conhecimento de recurso 

interposto no último dia de férias forenses, embora não tenham elas absorvido 

mais de metade do prazo para a interposição. 

 

Vespasiano Junqueira Franco e sua mulher versus João Bassit e sua mulher 

 

Embs. n° 48.620 - Relator: DESEMBARGADOR CAMARGO ARANHA - 

Ac. do 3° Grupo de Câmaras Cíveis do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de 

fevereiro de 1951. 



 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.328) 

 

* 

 

DESAPROPRIAÇÃO - VALOR ATUAL 

 

- O valor da indenização não é o contemporâneo à data do decreto de 

desapropriação, mas sim o da época da perícia realizada para a verificação do 

seu valor. 

 

- Se a Constituição federal, ao permitir a desapropriação, exige que esta se faça 

mediante justa indenização, é óbvio que tal indenização jamais poderia ser justa 

se se quisesse subtrair um imóvel à ação normalmente valorizadora do tempo, 

máxime quando vários anos se passaram da data em que a desapropriação foi 

decretada. 

 

Apelado: Dr. Epaminondas Luís de Amorim 

 

Ap. n° 49.363 - Relator: DESEMBARGADOR JUSTINO PINHEIRO - Ac. 

unânime da 6ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" – Cív. 8.329) 

 

* 

 

AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO - CHAMAMENTO DE 

TERCEIRO 

 

- Dá-se provimento a agravo no auto do processo a fim de ser deferido pedido 

de chamamento a juízo, para integração da contestação, de terceiro contra o 

qual, eventualmente, resultará direito regressivo. 

 

Álvaro Costa versus Mário Marchísio e outro 

 



Ap. n° 49.478 - Relator: DESEMBARGADOR AMORIM LIMA - Ac. 

unânime da 1ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 23 de janeiro de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.330 

 

* 

 

TESTAMENTO CERRADO - CAPTAÇÃO 

 

- A captação, como motivo de anulação do testamento, necessita ser 

rigorosamente provada. Ao revés, deve prevalecer o testamento, diante do 

princípio da presunção da capacidade da pessoa. 

 

D. Noêmia de Melo Nogueira e outros versus Dr. José Mestres e outro 

 

Ap. n° 50.233 - Relator: DESEMBARGADOR AMORIM LIMA - Ac. 

unânime da 1ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, 5 de dezembro de 

1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.331) 

 

* 

 

DIREITO DE VIZINHANÇA - JANELAS 

 

- Ultrapassado o prazo de ano e dia após a construção de janela sôbre o prédio 

vizinho, fica constituída a servidão de ar e luz, não podendo o proprietário 

dêste edificar de maneira a prejudicá-la. 

 

José Missali e sua mulher versus D. Leonor Camargo 

 

Ap. n° 50.428 - Relator: DESEMBARGADOR CUSTÓDIO DA SILVEIRA - 

Ac. da 5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro de 

1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.332) 



 

* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO 

INDUSTRIAL OU COMERCIAL 

 

- Não tem direito à renovação do contrato de locação o locatário que não 

explora no prédio, diretamente, qualquer atividade Industrial ou comercial, mas 

apenas ali mantém depósito de vasilhame, e subloca o restante do imóvel a 

terceiro. 

 

- O locador que pleiteia a retomada do prédio para uso próprio não está 

obrigado a fazer a prova da necessidade, pois milita a seu favor uma presunção 

juris tantum. 

 

Cia. Antártica Paulista - Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos versus D. 

Joana Magini e outros 

 

Ap. n° 50.525 - Relator: DESEMBARGADOR BRENO CARAMURU - Ac. 

unânime da 4ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 14 de dezembro 

de 1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.333) 

 

* 

 

AÇÃO DEMOLITÓRIA - OBRAS CLANDESTINAS - HONORÁRIOS 

DE ADVOGADO 

 

- Sendo possível a satisfação das condições legais, não se determina a 

demolição da obra. 

 

- Não são devidos honorários de advogado se a Municipalidade autora decaiu 

da maior parte do seu pedido. 

 

Municipalidade de São Paulo versus D. Arminda Pezzino 

 



AP n° 50.710 - Relator: DESEMBARGADOR PRADO FRAGA - Ac. unânime 

da 3ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 1° de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.334) 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE ESTRADA DE FERRO - 

CRUZAMENTO OU PASSAGEM DE NÍVEL 

 

- A imprudência da vítima não exclui responsabilidade da estrada de ferro, 

desde que esta haja deixado de observar as prescrições contidas no 

Regulamento Geral das Ferrovias. Poderá haver, quando muito, aí, uma 

atenuação dessa responsabilidade, atento o princípio da compensação de culpa. 

 

António Cássio Filho & Cia. Versus S. A. Indústrias Votorantim 

 

Ap. n° 51.390 - Relator: DESEMBARGADOR SILVEIRA FARO - Ac. 

unânime da 2ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 7 de novembro 

de 1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.335) 

 

* 

 

REGISTRO CIVIL - NOME - RETIFICAÇÃO 

 

- Defere-se o pedido de retificação quando não há alteração do prenome, mas, 

sim, substituição do nome de família por outro adotado e usado há largo tempo 

na comunhão social e nas transações comerciais. 

 

Apelante: Francisco Vilela 

 

Ap. n° 51.471 - Relator: DESEMBARGADOR DAVI FILHO - Ac. da 1ª 

Câmara Cívil do Trib. de Just. de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.336) 



 

* 

 

SOCIEDADE POR AÇÕES - APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

 

É inelegível para cargo de direção da sociedade por ações o condenado por 

crime de apropriação indébita. Não torna inexistente a condenação, em todos os 

seus efeitos, o fato de ter havido concessão de sursis e escoado o prazo da 

suspensão sem imposição de pena, pois as penas acessórias e de incapacidade 

não são abrangidas pela suspensão condicional. 

 

Linhas Aéreas Paulistas S. A. e outro versus Belmiro Macedo Costa e outros 

 

Ap. n° 51.507 - Relator: DESEMBARGADOR AMORIM LIMA - Ac. da 1ª 

Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 23 de janeiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.337) 

 

* 

 

EXECUTIVO CAMBIAL - COBRANÇA DE PROMISSÓRIA 

PROVINDA DE CAUSA ILÍCITA - PROVA 

 

- Os títulos cambiais devem ser tidos dentro do rigorismo formal da obrigação e 

só elididos em razão ou motivo que não deixe dúvida da ilicitude de sua 

origem. Mas a prova nesse sentido não pode ser perfeita e cabal, mas obtida por 

meio de indícios, circunstâncias e presunções, porque quem a pratica procede 

com a máxima cautela, de maneira a não deixar vestígios denunciadores de sua 

existência. Daí o valor probante dêsses elementos, que reunidos poderão levar o 

julgador a um seguro convencimento da verdade. 

 

D. Maria dos Anjos Alves versus João Minervino 

 

Ap. n° 51.840 - Relator: DESEMBARGADOR CAMARGO ARANHA - Ac. 

unânime da 5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 16 de fevereiro 

de 1951. 

 



(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.338) 

 

* 

 

DESPEJO - RETOMADA - VENDA 

 

- O proprietário que, antes de esgotado o prazo legal de um ano, vende o prédio 

pedido em ação de despejo fica obrigado a pagar ao Inquilino a multa cominada 

na sentença. 

 

Tomás Whately versus Robert Thurston. 

 

Ap. n° 51.842 - Relator: DESEMBARGADOR VASCO CONCEIÇÃO - Ac. 

unânime da 6ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro 

de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.339) 

 

* 

 

IMPÔSTO TERRITORIAL URBANO - COBRANÇA SUPLEMENTAR 

 

- Quando no processo de lançamento de impôsto se verifica erro sôbre os 

próprios elementos de fato que constituem pressupostos do tributo, pode o fisco 

retificá-lo por meio de lançamentos suplementares. Nesse caso, a quitação dada 

pelo pagamento efetuado com base no lançamento eivado de êrro não exime o 

contribuinte da obrigação de pagar a diferença do impôsto devida. 

 

- Não constitui ilegalidade o fato de pretender o fisco, para expedição de 

certidão negativa fiscal, que o contribuinte pague diferenças de impôsto 

lançado suplementarmente, em virtude de êrro no processo de lançamento. 

 

Conde Luís Eduardo Matarazzo versus Prefeitura Municipal de São Paulo 

 

Ap. n° 52.057 - Relator: DESEMBARGADOR C. LACERDA - Ac. unânime 

da 6ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro de 1951. 

 



(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.340) 

 

* 

 

DIVISÃO - RETALHAMENTO DE QUINHÃO 

 

- O retalhamento de quinhões deve ser evitado nos têrmos da lei processual, 

porque, além de contrário à comodidade do proprietário, reduz quase sempre o 

aproveitamento econômico da propriedade, trazendo vários transtornos. Mas 

pode tornar-se inevitável, a fim de não quebrar a igualdade da partilha, que 

deve prevalecer. 

 

Décio de Luca versus Aprígio Rodrigues de Moura e outros 

 

Ap. n° 52.163 - Relator: DESEMBARGADOR SILVA LIMA - Ac. unânime 

da 6ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 9 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.341) 

 

* 

 

AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO - TÊRMO TOMADO FORA DE 

PRAZO - DESÍDIA DO ESCRIVÃO - CONDOMÍNIO 

 

- Toma-se conhecimento de agravo no auto do processo interposto 

tempestivamente, embora assinado o têrmo fora de prazo, se isso ocorreu por 

desídia do escrivão. 

 

- O condômino que ocupa em sua totalidade a coisa comum, impede que as 

partes dos demais produzam renda; usufruindo-a, êle exclusivamente, em sua 

totalidade, está obrigado a pagar aos seus comunheiros a renda correspondente 

às suas cotas na coisa comum. 

 

Willy Rudi Stroich versus D. Clélia Arruda Stroich 

 

Ap. n° 52.195 - Relator: DESEMBARGADOR SILVA LIMA - Ac. unânime 

da 6ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 26 de janeiro de 1951. 



 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.342) 

 

* 

 

VENDA JUDICIAL - HASTA PÚBLICA - PAGAMENTO A PRAZO 

 

- Nas vendas em hasta pública. nos casos de inventário, devem ser observadas 

as regras da venda em execução de sentença e nesta, em se tratando de imóvel, 

só se admite o pagamento do preço a prazo em havendo acôrdo expresso das 

partes. 

 

D. Paula Picker e outra versus Ricardo Sorgenitch e outros 

 

Ap. n° 52.229 - Relator: DESEMBARGADOR SILOS CINTRA - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 23 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.343) 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL - COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA OU 

NÃO VENCIDA 

 

- As penalidades dos arts. 1.530 e 1.531 do Cód. Civil exigem, para serem 

aplicadas, prova de malícia daquele que cobra dívida antes do vencimento ou já 

paga, feita em reconvenção ou em ação própria, nos casos em que é incabível o 

pedido reconvencional. 

 

Ramón Rodrigues Ribas versus José Teodoro Correia 

 

Ap. n° 52.432 - Relator. DESEMBARGADOR SILOS CINTRA - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.344) 

 

* 



 

SEGURO - EMISSÃO DE APÓLICE SEM COBRANÇA DO PRÊMIO 

 

- Não pode a seguradora, que não pagou qualquer indenização e que nenhum 

risco afrontou, exigir o pagamento do prêmio, depois de escoado o prazo 

contratual, mormente se deu ao segurado prazo para satisfação daquela 

obrigação sob pena de caducidade. 

 

Nicolau Garib versus Cia. de Seguros Minas-Brasil 

 

Ap. n° 52.518 - Relator: DESEMBARGADOR MÁRIO MASAGÃO - Ac. da 

5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro de 1950. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.345) 

 

* 

 

DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - ATRASOS TOLERADOS 

PELO LOCADOR 

 

- O ato de mera tolerância do locador, recebendo com atraso os aluguéis, não 

altera o têrmo do vencimento da obrigação, nem dá ao locatário direito de 

retardar sempre e cada vez mais os pagamentos. Proposta contra êste ação de 

despejo por falta de pagamento, compete-lhe, para elidi-la, purgar a mora no 

prazo legal, sendo inócuas quaisquer alegações sôbre a pretendida aquisição de 

direitos. 

 

Edifício Américo Romano Ltda. versus D. Ercília de Almeida Dias 

 

Ap. n° 52.575 - Relator: DESEMBARGADOR C. LACERDA - Ac. da 6ª 

Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 16 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.346) 

 

* 

 



REGISTRO CIVIL - PRENOME - JUSTAPOSIÇÃO DE NOME - ERRO 

OU ENGANO DO OFICIAL DO REGISTRO 

 

- Não tendo havido êrro ou engano do oficial de registro civil, alterando ou 

substituindo o prenome, não é de se deferir o pedido de sua alteração apenas 

para satisfação de capricho, vaidade ou leviandade do interessado. 

 

Apelante: Fiod Mansur 

 

Ap. n° 52.615 - Relator: DESEMBARGADOR SILVA LIMA - Ac. unânime 

da 6ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 16 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.347) 

 

* 

 

RETOMADA PARA USO PRÓPRIO - CO-PROPRIETÁRIOS 

 

- Os co-proprietários de um prédio, embora ligados pelo vínculo de uma 

sociedade, podem reclamar a sua retomada para uso próprio. 

 

José Gregório versus Isidoro Salvador e outros 

 

Ap. n° 52.631 - Relator: DESEMBARGADOR SILOS CINTRA - Ac. unânime 

da 5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 2 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.348) 

 

* 

 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

PERDAS E DANOS - HONORÁRIOS DE ADVOGADO 

 

- A falta de prova das perdas e danos, na fase da execução, não acarreta a 

condenação do exeqüente ao pagamento de honorários de advogado. Devem 

tais prejuízos limitar-se, nessa hipótese, à verba advocatícia, se ao seu 

pagamento foi o executado condenado na sentença exeqüenda. 



 

Francisco Garcia e sua mulher versus Miguel e José Garcia 

 

Ap. n° 52.632 - Relator: DESEMBARGADOR MACEDO VIEIRA - Ac. da 4ª 

Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo em 8 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.349) 

 

* 

 

REIVINDICAÇÃO - CONDOMÍNIO 

 

- Proclamado que o autor da reivindicatória é condômino dos imóveis objetos 

da ação, tem êle, como conseqüência, o direito de pedir a averbação nesse 

sentido junto à transcrição imobiliária. 

 

D. Maria Caraveli versus D. Nair Pugliesi e filhos 

 

Ap. n° 52.692 - Relator: DESEMBARGADOR MÁRIO MASAGÃO - Ac. da 

5ª Câmara Civil do Trib. de Just. de São Paulo, em 16 de fevereiro de 1951. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.350) 

 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - OBRA INACABADA - DIREITO DE 

CONSTRUIR - PRÉDIO VIZINHO 

 

- Prédio residencial, dependendo de telhados e soalhos, não pode ser 

comparado àquele já construído, apenas sem revestimentos exteriores e 

obras de confôrto, remates de acabamento, sendo, pois, obra inacabada. 

 

- No direito de o proprietário levantar em seu terreno as construções que 

lhe aprouver não se inclui o de abrir janela, fazer eirado, terraço, varanda, 

a menos de metro e meio do prédio vizinho. 

 

Edmundo Ernesto versus José Xisto Alves 



 

Ap. n° 5.531 (embs.) - Rel.: DESEMB. COSTA E SILVA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, expostos e discutidos êstes autos de apelação n° 5.531, de Caratinga, em 

grau de embargos infringentes, sendo embargante Edmundo Ernesto e 

embargado José Xisto Alves, em sessão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de 

Justiça do Estado: 

 

Acordam os seus juízes, integrado neste o relatório retro, receber os embargos, 

em parte, vencidos, in totum, os Exmos. Srs. desembargadores AUTRAN 

DOURADO e NEWTON LUZ, e, em parte, os Exmos. Srs. desembargadores J. 

BENÍCIO e APRÍGIO RIBEIRO. 

 

Paguem-se as custas em proporção. Trata-se de ação de nunciação de obra 

nova. Pediu o autor fôsse suspensa e, afinal, demolida a obra que estava o réu 

edificando. Não o atendeu a sentença de primeira instância, que foi confirmada 

pelo acórdão de fls., contra o voto do Exmo. Sr. desembargador J. BENÍCIO. 

Com apoio nesse voto, opuseram-se os embargos de fls., que, pela prevalência 

do voto médio, foram recebidos em parte. 

 

Nos têrmos dêsse voto, fica reconhecido ao proprietário Edmundo Ernesto, ora 

embargante, o direito de impedir a abertura, que existe na parede da casa em 

construção, conforme a descrevem os laudos periciais de fls. 97 v. e 98, 5° 

quesito do autor, e de fls. 99 e v., em resposta ao mesmo quesito. 

 

É certo que pode o proprietário levantar em seu terreno as construções que lhe 

aprouver, mas, a menos de metro e meio do prédio vizinho, não lhe é permitido 

abrir janela, fazer eirado, terraço ou varanda. Conforme resulta provado dêstes 

autos, está a parede da casa em construção do embargado a um metro da do 

autor embargante. Dessarte, não pode subsistir a referida abertura, nem janela 

alguma na parede divisória. Tal abertura ou janela deverá ser eliminada. 

 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; 

Costa e Silva, relator para o acórdão; J. Benício, vencido, em parte; Newton 

Luz, vencido, in totum; Autran Dourado, vencido; Aprígio Ribeiro, vencido, em 



parte, nos têrmos do voto do Exmo. Sr. desembargador J. BENÍCIO no 

julgamento da apelação. 

 

RELATÓRIO 

 

O venerando acórdão de fls. confirmou a decisão de primeira instância, em que 

se julgou improcedente a nunciação de obra nova proposta. Fundado no voto 

vencido do Exmo. Sr. desembargador J. BENÍCIO, veio o autor com os 

embargos deduzidos de fls. 140 a 144. Recebidos, foram preparados em tempo 

hábil, deixando de impugná-los o réu no prazo para isso destinado. 

 

Assim expostos, à conclusão do Exmo. Sr. desembargador revisor. 

 

Belo Horizonte, 9 de setembro de 1950. - Costa e Silva. 

 

Em tempo: depois de examinados êstes autos, verifiquei que, tendo sido relator 

da apelação o Exmo. Sr. desembargador J. BENÍCIO, de acôrdo com o 

deliberado pelo egrégio Tribunal, devem ser os presentes embargos distribuídos 

ao Exmo. Sr. desembargador AUTRAN DOURADO, que, de outra forma, não 

teria oportunidade de examiná-los. Penso que é caso de outra distribuição. 

 

Era supra. - Costa e Silva. 

 

RELATÓRIO 

 

Ao venerando acórdão de fls. 137, que, contra o voto vencido do Exmo. Sr. 

desembargador J. BENÍCIO, negou provimento à apelação, o vencido opôs os 

embargos de fls. 140, que foram regularmente processados. 

 

Com êsse relatório remetem-se os autos ao Exmo. Sr. desembargador COSTA 

E SILVA, revisor, cumprindo-se as formalidades legais. 

 

Belo Horizonte, 2 de outubro de 1950 - Autran Dourado. 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n° 5.531, da 

comarca de Caratinga, em que é apelante Edmundo Ernesto e apelado José 

Xisto Alves: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, incorporado neste o 

relatório, negar provimento à apelação, para confirmar a sentença apelada, 

como confirmam, por seus fundamentos, vencido o relator. 

 

Custas pelo apelante. 

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 1949. - Batista de Oliveira, presidente; 

Newton Luz, relator ad hoc; Amilcar de Castro; J. Benício, vencido: Dou 

provimento à apelação, para julgar procedente a ação de nunciação de obra 

nova. 

 

A obra - edificação de uma casa estava efetivamente inacabada, em andamento, 

dependendo ainda de telhado e soalhos. Prédio residencial, ainda nesse estado, 

não pode ser equiparado àquele já construído, dependendo apenas de 

revestimentos exteriores e obras de confôrto, remates de acabamento. Os 

requisitos da ação ficaram provados, como demonstra o apelante nas razões do 

seu recurso, havendo o seu prédio, em virtude da obra nova, sofrido manifesto 

prejuízo na sua servidão de luz e de vista. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação de nunciação de obra nova que Edmundo Ernesto moveu 

contra José Xisto Alves e sua mulher perante o Dr. juiz municipal de Caratinga. 

O relatório da espécie está feito na sentença de fls. 103 a 113, a qual rematou 

julgando improcedente a ação. Desta sentença, o autor, vencido, apelou 

oportunamente, pelejando pela sua reforma e procedência da ação. Houve 

contra-razões e os autos vieram regularmente à Secretaria, onde receberam 

tempestivo preparo. 

 

Ao Exmo. Sr. revisor. 

 

Belo Horizonte, 19 de setembro de 1949. - J. Benício. 

 



* 

 

POSSE TRANSMITIDA POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA - QUESTÃO 

DE FATO - MANUTENÇÃO EM PEQUENA ÁREA 

 

- Desde a abertura da sucessão, o herdeiro adquire, assim, o domínio do 

que era do de cujus, como a posse, e esta tem de ser-lhe reconhecida. 

 

- Na herança transmitida não se exige a posse em tôda a área do terreno, 

como questão de fato, pois seria absurdo prescrever mais do que a lei quer. 

 

- Provadas a posse por sucessão legítima e a invasão nos terrenos, embora 

com pequena área, é evidente o direito de o possuidor ser manutenido na 

área em questão, até ser convencido em contrário. 

 

Vitório Di Iório versus Prefeitura Municipal de Itabirito 

 

Ap. n° 3.589 (embs.) - Rel.: DESEMB. AUTRAN DOURADO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de embargos na apelação n° 3.589, da 

comarca de Itabirito, entre partes, Vitório Di Iório, embargante, e Prefeitura 

Municipal de Itabirito, embargada: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, adotando o relatório retro 

como parte integrante dêste, receber os embargos, para, cassando o venerando 

acórdão embargado, restabelecer a decisão de primeira instância, por seus 

próprios fundamentos, que são conformes ao direito e à prova dos autos, como 

entendeu o Exmo. Sr. desembargador COSTA E SILVA em seu voto vencido 

ao pé do julgado embargado; pagas as custas pela embargada. 

 

Isso porque, se, em verdade, a posse é uma questão de fato, o que se não nega, 

todavia, o que se não pode negar também é que, se o autor teve as terras 

questionadas em virtude de herança, não sòmente o domínio do que era do de 

cujus adquiriu, desde a abertura da sucessão, mas posse também, como está 

escrito no art. 1.572 do Cód. Civil. E essa posse, também, em virtude dos arts. 



495 e 946 do mesmo Código, tem de lhe ser reconhecida. Mesmo porque, se se 

exigisse na herança transmitida a posse em tôda a área de uma fazenda, como 

uma questão de fato, vale dizer, cultivo de tôda ela, para que pudesse 

reconhecer, chegaríamos ao absurdo de exigir mais do que aquilo que a lei 

quer, e numa fazenda que, pela sua confrontação, sempre se reconheceu a posse 

e o domínio de alguém que pela morte se transmitiram aos herdeiros, qualquer 

um, em fazenda de grande dimensão, com partes ainda não cultivadas, poderia 

se apossar delas, sem que o dono pudesse alegar o seu direito e posse, por não 

tê-las ainda plantado. 

 

E, no caso dos autos, se está provada a posse do autor por sucessão legítima nos 

terrenos aludidos na inicial, e se provado está também, pelo laudo pericial, que 

as terras do autor foram invadidas pelas escavações ordenadas pela Prefeitura 

embargada, com a retirada de terras, embora em pequena área, como diz o Dr. 

juiz a quo, é evidente o seu direito em ser manutenido na área em questão, até 

ser convencido em contrário, pelo que, como se disse, é de se receberem os 

seus embargos, e fazem-no para os fins acima declarados. 

 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; 

Autran Dourado, relator; Costa e Silva, revisor; A. Vilas Boas, vogal; J. 

Benício, vogal, vencido; Newton Luz, vencido. 

 

Presente. - Onofre Mendes Júnior, procurador geral do Estado. 

 

RELATÓRIO 

 

Ao venerando acórdão de fls. 128, que, contra o voto do Exmo. Sr. 

desembargador COSTA E SILVA, dando provimento à apelação da ré, cassou 

a decisão de primeira instância e julgou improcedente a ação de manutenção, 

de que êstes autos nos dão conta, o vencido, tempestivamente, opôs os 

embargos de fls. 131, que foram regularmente processados. 

 

Com êsse relatório sejam os autos conclusos ao Exmo. Sr. desembargador 

COSTA E SILVA, remetendo-se, em tempo hábil, aos Exmos. Srs. 

desembargadores vogais cópias da sentença de fls. 109, do parecer de fls. 125, 

do acórdão de fls. 128 e dêste relatório. 

 



Belo Horizonte, 20 de novembro de 1950. - Autran Dourado. 

 

ACÓRDÃO 

 

Relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 3.589, de Itabirito, sendo 

apelante Prefeitura Municipal e apelados Vitório Di Iório e outro, etc.: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, incorporado neste o 

relatório retro, dar provimento à apelação, para julgar improcedente a ação, de 

acôrdo com o parecer do Exmo. Sr. procurador geral, a fls. 125, pagas as custas 

na forma da lei. 

 

É que, efetivamente, os autores não provaram posse exclusiva sôbre o areão de 

que a Prefeitura se tem utilizado. Vê-se, antes, que êsse trato de terreno está na 

posse promíscua do povo. Se os autores têm direito real sôbre o areão, devem 

liquidá-lo pela via petitória, que se lhes deixa ressalvada. 

 

Belo Horizonte, 2 de outubro de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; J. 

Benício, relator; Costa e Silva, vencido: Neguei provimento à apelação, para 

manter a sentença. 

 

Foi voto vencedor o do Exmo. Sr. desembargador NEWTON LUZ. 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto, por ser exato, o da sentença de fls. 109, ajuntando que foi a ação 

proposta julgada procedente, de acôrdo com o pedido, sendo condenada a ré ao 

pagamento de perdas e danos, que se apurarem na execução, e, ainda, de 

honorários advocatícios, calculados em 20% sôbre o valor da causa, isto é, Cr$ 

1.200,00. Inconformada, apelou a ré no último dia do prazo. Em apoio do seu 

ponto de vista, apresentou as razões de fls. 113, a que juntou a certidão de fls. 

115. Recebido o recurso em seus efeitos regulares, vieram no prazo as contra-

razões de fls. 116. Foram os autos remetidos em tempo e distribuídos sem 

prévio preparo. Ouvido a fls. o Exmo. Sr. procurador geral, manifestou-se a 

favor do conhecimento e do provimento, para ser julgada improcedente a ação. 

 



Assim relatados, passo estes à revisão do Exmo. Sr. desembargador J. 

BENÍCIO. 

 

Belo Horizonte, 4 de setembro de 1950. - Costa e Silva. 

 

* 

 

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL - 

RETENÇÃO DO IMÓVEL 

 

- Pode o construtor reter a coisa até que seja indenizado do valor do 

material empregado na construção, desde que o contratante se tenha 

obrigado a fornecer o material e não o fêz. 

 

João Garcia Duarte versus D. Ida Gratz 

 

Ap. n° 5.787 - Relator: DESEMBARG. NEWTON LUZ 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n° 5.787, da 

comarca de Poços de Caldas, em que são partes, João Garcia Duarte, apelante, 

e D. Ida Gratz, apelada: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, integrando neste o 

relatório, dar provimento, em parte, apelação, de acôrdo com o voto do relator 

deste, para que retenha o réu a coisa até que esteja indenizado do material 

empregado na construção, de vez que v falecido marido da autora se obrigou a 

fornecer o material, segundo se vê do contrato a fls. 6, e não o fêz. 

 

Dará cada juiz o seu voto, em seguida à respectiva assinatura. 

 

Custas em proporção. 

 

Belo Horizonte, 6 de novembro de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; 

Newton Luz, relator ad hoc: Pelo contrato (fls. 6), Guilherme Gratz forneceria o 

material necessário à construção, inclusive para instalação d'água, e não o 



fizera. Justo, portanto, que à imissão preceda indenização do valor do material, 

sem necessidade de exercitar ação para êsse fim; Costa e Silva, vencido: 

Neguei provimento à apelação. Trata-se de imissão na posse, com apoio no art. 

381, I, do Cód. de Processo Civil e Comercial. 

 

Entendem os réus que é imprópria a ação intentada. Penso que não. À autora 

lhe não contestam os réus o jus possidendi, cujo debate se deveria ferir no juízo 

petitório. Mas, mesmo o jus possessionis não lhe recusam. O de que fazem 

questão é de se manterem no imóvel, até o pagamento das benfeitorias, que, 

segundo alegam, foram construídas a suas expensas. Insuficiente tal pretensão, 

para se acoimar de imprópria a ação proposta. 

 

Não se restringe o exercício da ação de imissão à hipótese de aquisição por 

compra e venda. Essencial para o seu emprêgo - de CÂMARA LEAL o ensino 

- é que não se haja passado ainda a coisa à posse do adquirente, conservando-a 

em seu poder o alienante ou o terceiro. 

 

Do contrato de fls. 6 se vê que o réu Garcia Duarte se obrigara a construir, nos 

lotes de Guilherme Gratz, uma casa, de acôrdo com a planta aprovada, devendo 

o proprietário fornecer-lhe o material necessário, inclusive o de instalação de 

água. Como retribuição, ficaria o construtor com o direito de habitar o imóvel, 

pelo espaço de cinco anos, a partir da conclusão do serviço. Findo êsse período, 

devolveria o réu Duarte a casa, bem como as plantações mencionadas no 

contrato, sem quaisquer ônus para o proprietário. Êste foi inadimplente, - diz o 

réu, - porque deixou de fornecer o material prometido, o que o obrigou a 

executar a construção inteiramente à sua custa. 

 

Dos autos, entretanto, se verifica, por documentos e por depoimentos do réu e 

da sua segunda testemunha, que houve, por parte de Guilherme, prestação em 

dinheiro para a compra de material. Se insuficientes tais prestações, se deverá 

apurar o fato em ação adequada. O que se não justifica, data venia, é a ilegítima 

detenção do imóvel pelos réus, eis que, de há muito, se escoou o prazo da 

ocupação concedida; J. Benício, com o seguinte voto lido na assentada e que 

vai junto, dactilografado, com a minha rubrica: Vencido, in totum. Dou 

provimento à apelação, para julgar a autora carecedora da ação. Vê-se que seu 

falecido marido celebrou contrato com os réus para a construção de uma casa 

em terreno de sua propriedade, mediante o direito de ficarem os construtores 



morando nela, pelo espaço de cinco anos. Como se verifica da própria inicial e 

do referido contrato, o imóvel estava na posse do seu dono, que a transferiu aos 

réus para o fim convencionado. Ora, a ação de imissão visa à tomada de posse 

nova, isto é que a posse da coisa na qual se quer imitir não tenha ainda sido 

exercida pelo adquirente. 

 

No caso em aprêço, o terreno, cuja posse fôra entregue ao réu para a construção 

do prédio, estava na posse do extinto casal e, agora, o que a viúva meeira 

pretende é reaver a posse perdida. Se se pudesse conceituar a ação proposta 

como de reivindicação, esta seria, por igual, sem procedência, pois a posse dos 

réus sôbre o terreno e benfeitorias é posse justa, proveniente de título legítimo, 

não podendo ser considerados meros detentores. Alega o réu-varão que o 

marido da autora não cumpriu o contrato celebrado. Logo, de mister que se 

liquidem as relações contratuais existentes entre as partes, por via da ação 

própria, para que a autora possa reaver a posse do prédio, apurando-se então 

qual a parte inadimplente, e se o construtor tem ou não direito à indenização 

pelas acessões e benfeitorias no prédio. Se o construtor é inadimplente, claro 

que jamais poderá invocar boa-fé em seu favor para a pleiteada retenção. 

 

RELATÓRIO 

 

À parte expositiva da sentença de fls. 39, acrescento que o Dr. juiz a quo julgou 

procedente, em parte, a ação intentada, ordenando a expedição do mandado de 

imissão na posse do imóvel aludido na inicial, e desatendeu ao pedido de 

pagamento de danos e de honorários de advogado. Ressalvou, ainda, ao réu o 

exercício do direito que lhe possa caber em virtude do contrato de fls. 6. 

 

Como dos autos se verifica, foi interposto, em tempo, pelo vencido, o recurso 

doe apelação, cujas razões se encontram às fls. 50 e 51. Foi recebido êsse 

recurso em seus efeitos regulares, tendo contra-arrazoado a autora às fls. 54 e 

55. Remetidos os autos em tempo oportuna, foram distribuídos sem prévio 

preparo, por estar o apelante no gôzo dos benefícios da gratuidade. 

 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 1950. - Costa e Silva. 

 

* 

 



DIVISÃO - DEMARCAÇÃO - DESPACHO DE DELIBERAÇÃO DE 

PARTILHA - TÍTULOS HÁBEIS 

 

- No despacho de deliberação de partilha communi dividundo deve o juiz 

declarar e discriminar os títulos hábeis para a divisão, resolver a matéria 

suscitada sôbre a origem da comunhão, abrindo margem à produção de 

provas que os interessados pretendam fazer. 

 

José Abdo Abjaud versus Saint John del Rey Mining Co. Ltd. 

 

Ap. n° 5.941 - Relator: DESEMBARG. APRÍGIO RIBEIRO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da comarca de Sabará, em que é 

apelante José Abdo Abjaud e apelada Saint John del Rey Mining Co. Ltd.: 

 

Acordam, em Câmara Civil do Tribunal de Justiça, conhecer do recurso e lhe 

dar provimento, para anular o processo desde a deliberação de partilha, 

inclusive, mandando que o juiz profira outra e que resolva a matéria suscitada 

sôbre a origem da comunhão, abrindo margem à produção de provas que, 

porventura, pretendam os interessados. Verifica-se, a fls. 763, que, àquela 

ensancha, assim se pronunciou o juiz: "Sejam os autos remetidos ao agrimensor 

para as operações geodésicas e topográficas, para separação, medição e 

"demarcação dos quinhões". Ora, não se pode enxergar aqui, nem em técnica, 

nem em substância, um despacho de deliberação de partilha, porque é 

justamente aí que o magistrado declara e discrimina os títulos hábeis para a 

divisão. 

 

Inquirindo-se os autos, averigua-se que o promovido, ora apelante, desde a 

contestação impugna a origem da comunhão. O juiz, ouvindo-o nessa 

oportunidade, limitou-se a declarar que isso era matéria reservada à deliberação 

da partilha (fls. 175, do n° 1). Mas, ao chegar a êste momento, não só não 

resolveu o ponto suscitado, como nem mesmo mandou abrir vista para que os 

interessados falassem sôbre o plano da divisão, sem atender às reclamações do 

apelante (fls. 752 e 762, do n° 4). Dessa maneira, abdicou o magistrado da 

jurisdição que lhe cabia, delegando-a, contra o direito, ao agrimensor, que foi 



quem, a seu grado e talante, determinou o valor dos títulos e o alcance dos 

direitos dominicais postulados, atribuindo, mesmo, pagamento a posseiros que 

nem sequer individuou. Cumpre, assim, aproveitando os atos válidos, restituir o 

processo à sua marcha normal e escorreita. 

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Aprígio 

Ribeiro, relator; Lopes da Costa; Eduardo de Meneses Filho, vencido, com o 

seguinte voto, lido na assentada do julgamento: Aqui nesta causa se observa um 

fato de repetida ocorrência nas ações divisórias: deixarem-se relevantes teses, 

verdadeiros pressupostos do feito, para serem solucionadas na segunda fase, a 

destinada aos trabalhos de divisão. 

 

Isso aconteceu com relação à origem comum do domínio. O Cód. de Proc. 

Civil, no art. 441, exige como primeiro requisito para o ingresso do pedido em 

juízo que seja indicada a origem da comunhão. A inicial (fls. 3) declara um 

tanto vagamente que o imóvel pertenceu de primeiro a Manuel Gomes Coelho e 

Antônio Dias da Silva e suas mulheres. Não aponta os títulos da aquisição por 

êstes feita, por onde fôsse possível verificar a extensão e confinação das terras, 

a causa da comunhão entre êsses dois proprietários e o quinhão de cada um. 

 

Contestou o apelante a fls. 32, dando outra origem, que também por si já 

importa condomínio à maneira da sustentada na inicial. Diz que o imóvel 

pertenceu no início do século XIX a D. João Serrano e aos coronéis João da 

Mota Ribeiro e Jacinto Pinto Teixeira. Não impugna os limites indicados pelo 

promovente (14° item, a fls. 35), mas sustenta haver outros condôminos 

primitivos de que procedera o direito do contestante. 

 

No mesmo sentido contestaram a ação (fls. 99): Quintiliano Martins Guerra de 

Vasconcelos, José Martins Guerra de Vasconcelos, Amélia Martins Guerra de 

Vasconcelos, Maria Perpétua Martins Guerra de Vasconcelos, Cristina Martins 

Guerra de Vasconcelos, Francisca Martins Resende de Vasconcelos, casada 

com Afonso Teixeira de Resende, Maria da Conceição Teixeira da Mota e 

Petrina Viçosa Teixeira da Mota. 

 

Mas uma sentença encerrou a primeira fase da ação, abstendo-se, 

declaradamente (fls. 175), de mandar realizar audiência de instrução e 

julgamento e de decidir sôbre a origem da comunhão, deixando esta tese para 



ter solução na fase executória, depois de apresentados os títulos pelos 

condôminos e na ocasião de serem conferidos em audiência (fls. 176); por 

entender que na fase contenciosa só se pode debater o direito do promovente a 

pedir a divisão do imóvel. E a decisão transitou em julgado. 

 

Ficou assim deferida a solução da questão sôbre a origem do condomínio para a 

audiência de exame e conferência de títulos e de determinação do ponto de 

partida. 

 

Nem chegou a haver processo regular da fase contenciosa, porque a sentença 

expressamente aboliu a instrução da causa, sob o fundamento de que as 

divergências sôbre origem se dirimem na fase executória, em audiência de 

conferência de títulos. 

 

Data vênia, não adiro a essa orientação. 

 

A existência de uma origem comum é que caracteriza a communi dividundo. 

Se, por títulos de procedências diversas, mais de uma pessoa se estabelece ou 

quer estabelecer-se em um terreno e contestam entre si as áreas pretendidas, 

pode caracterizar-se lesão de posse a ser demonstrada em ação possessória ou 

contestação de domínio, matéria para a reivindicatória, ou dissídio sôbre 

divisas, assunto para demarcatória. 

 

Mas a divisória só encontra aplicação para distribuição de áreas desmembradas 

de uma origem comum. 

 

Conseqüentemente, se esta não existe, não há praticabilidade para a divisão. 

 

Reconheço que na prática tem sido abandonado êste critério básico. Entretanto, 

de tal desvio nascem tormentosas questões que, ou terminam pela anulação de 

processos divisórios depois de realizada a vultosa despesa de agrimensura, ou 

mantém-se a divisão com sacrifício de direitos de condôminos a que ela não 

tenha atendido. 

 

Na espécie, o mal se agravou, porque nem ao menos foi permitida realização de 

audiência de instrução e julgamento em que as partes poderiam produzir provas 

testemunhais e nem houve uma vistoria. 



 

Para maior gravame, chegada a oportunidade da audiência de conferência de 

títulos, não se atendeu à anterior relegação para nela se solucionar a questão da 

origem comum. Pelo contrário. Ilustre juiz, chamado a oficiar no ato como 

substituto, declarou que não haveria decisão recorrível a proferir e que, 

portanto, a audiência poderia ser presidida por juiz de paz (fls. 616). E assim se 

fêz (fls. 629), limitando-se o juiz de paz, na presidência do ato, a dizer que os 

títulos estavam revestidos das formalidades legais, enunciado que revela não 

haver sido procedido o exame, já porque há, do ponto de vista da forma, 

defeitos, como escrituras assinadas a rôgo e registro paroquial de terreno sem 

referência a fonte de legitimação, já porque, se todos os títulos estavam 

regulares, entre eles também regulares estavam os títulos do apelante e, pois, 

deviam ser atendidos na divisão, mas semelhante determinação importava 

tomar para origem a sustentada pelos que contestaram a causa e assim se 

decidia questão de largo alcance sôbre domínio, que escapava à competência do 

leigo prolator do despacho. 

 

Em face da decisão, passou o agrimensor a agir. Como se vê, estava ele sem 

elementos para limitar o seu trabalho à sua missão legal, isto é, medição e 

partilha. Teve então que exercer arbítrio, para admitir ou excluir condôminos, 

de acôrdo com o ponto de vista em que se colocasse na opção por uma ou outra 

das origens debatidas da comunhão. E tomou orientação excluindo o apelante e 

outros. Chegou a esse resultado admitindo a própria.. origem comum de 

domínio sustentado pelos que contestaram a divisão, a saber, um cor-domínio 

de D. João Serrano com o brigadeiro Jacinto e o coronel João da Mota (fls. 745 

v.). 

 

Mas admitiu, de um lado, uma concessão feita por um guarda-mor à apelada 

em 20 de fevereiro de 1878, e, de outro lado, proclamou prescrição extintiva 

dos direitos de propriedade dos excluídos e seus antecessores (fls. 746). 

 

A concessão de 1878 não oferece perfeita legitimidade. Foi dada com ressalva 

de direito de terceiros e sob a consideração declarada de que os terrenos e 

lavras haviam retornado à condição de devolutos por estarem abandonados, 

abandono verificado in loco, na ocasião, por um escrivão encarregado da 

verificação por um guarda-mor. 

 



Em primeiro lugar, nenhum imóvel recupera a condição de devoluto. Uma vez 

concedida legitimação, a terra entra definitivamente no domínio particular, para 

sempre. Pode voltar ao domínio público por abandono, mas, em caso de 

herança jacente deferida ao Estado após 30 anos de vacância, atualmente, de 

acôrdo com o art. 1.594 do Cód. Civil, que nesse assunto não inovou 

(TEIXEIRA DE FREITAS, "Consolidação", art. 958; lei de 17 de setembro de 

1851, art. 32, cit. in CLÓVIS 6-42). Não seria por uma simples vistoria que a 

sucessão operaria em favor do Estado e por ato de um guarda-mor. 

 

Em segundo lugar, a própria concessão de lavras de mineração de ouro tem 

valor contestável, TEIXEIRA DE FREITAS ("Consolidação", art. 52, § 2°) só 

reconhece domínio do Estado sôbre minas sitas em terras públicas. 

LAFAYETTE ("Direito das Coisas", § 26, nota 6) e RODRIGO OTÁVIO ("Do 

Domínio da União e dos Estados no Regime da Constituição Federal") 

assinalam que a Constituição do Império reconheceu o domínio particular das 

minas e que, no entanto, a administração pública em alguns atos insistia em se 

arrogar o domínio e o poder de concessão (pág. 72). 

 

Em terceiro lugar, a concessão foi dada com invocação do dec. n° 3.350-A, de 

29 de novembro de 1864, e o que nesse está disposto é que os então 

concessionários de minas teriam o prazo de dois anos para começarem os 

trabalhos de lavra, sob pena da caducidade do direito. Não há qualquer 

referência à volta do terreno à condição de devoluto. E já agora o direito que se 

pode reconhecer em ação divisória é o de propriedade do solo e não subsolo, 

em face do atual regime do Cód. de Minas, que separa do domínio do solo a 

concessão de minas. Ainda mesmo nos têrmos do dec. n° 3.350-A, de 1864, a 

caducidade teria por alvo a mina e não o terreno, e atingiria concessão 

determinada e não, de modo geral, os terrenos encontrados entre as lavras, na 

época que a concessão em exame quis abranger. 

 

Por outro lado, falecia ao ilustre agrimensor poder para proclamar prescrição 

extintiva do direito de propriedade, a qual nem fôra debatida na causa. E nem 

ela pode ser constatada com fundamento em não haver em títulos "nenhuma 

alusão a qualquer fato demonstrativo da vontade de se tornar visível como 

proprietário", que é o fundamento encontrado pelo distinto agrimensor (fls. 

746) para concluir que, frente a uma tal situação, que tem por perdurada 100 

anos, "o silêncio durante êsse período de tempo é mais que suficiente para se 



criarem novas relações de direito; modificando ou extinguindo as anteriores no 

que se refere ao domínio, e, especialmente, à posse sôbre as terras em questão", 

palavras que sem dúvida significam estar sendo afirmada a existência de 

prescrição extintiva. Ora, a posse, via de regra, se prova testemunhalmente, 

pode não constar de documentos, além de que na espécie há referências à 

transmissão de posse pelo constituto. Acresce que não houve na causa alegação 

de usucapião para debate e prova. As partes fundaram seus direitos em títulos. 

A prova testemunhal ou pericial que a respeito fôsse produzida seria para 

interpretação dos títulos e seu confronto. 

 

Ainda um defeito noto no processado: o laudo do plano de divisão (fls. 706) 

nenhuma indicação concreta ministra. É uma peça inexpressiva, inútil. Limita-

se a dizer que "deve ser observado o plano da divisão, consultada a comodidade 

das partes, evitando-se o retalhamento das posses em glebas separadas, 

distribuindo-se os quinhões em derredor de suas moradas e benfeitorias, sendo 

respeitadas as servidões de água e caminho". Nenhuma nomeação de 

condômino e local. Mera exposição de regras gerais, desatendendo a que os 

dignos peritos foram chamados para aplicar as regras e não para expendê-las. 

 

Diante dêsse plano, o apelante e sua mulher renovaram suas reclamações (fls. 

714 a 716 v.). Fizeram-no em vão. O juiz de paz mandou que se fizesse a 

divisão geodésica (fls. 718). 

 

Novos documentos foram em seguida oferecidos. 

 

Depois, o agrimensor, com os peritos, apresentou orçamento e procedeu-se à 

divisão, com o resultado que já expusemos, sem prévia solução judicial dos 

temas básicos e com os defeitos que apontamos. 

 

Levou-se o resultado a uma audiência judicial e nessa foi julgado por sentença 

e homologado, sentença que não examina as questões levantadas, as teses sôbre 

que há dissídio, os motivos substanciais da exclusão do apelante, até então não 

decretada por sentença. 

 

Acontece, entretanto, que isso é uma sentença: decide as questões, embora 

adotando o critério do agrimensor. 

 



Segundo ela, prevalece o ponto de vista dos contestantes quanto à origem 

comum do domínio, a que foi vingando, como expusemos, nos trabalhos do 

processo. Os demais interessados não a combateram e muito menos procuraram 

modificar recorrendo de tal sentença. Logo, não há que voltar atrás nessa 

matéria. Resta apenas atender aos direitos do apelante e para isso basta anular 

os atos de partilha das terras. Concordo, pois, com a conclusão do Exmo. Sr. 

procurador geral. A exclusão do apelante, baseada na concessão de 1878 e na 

prescrição extintiva, carece de fundamento legal e também de base em fatos 

provados devidamente. A linha perimétrica não carece de alteração, porque é 

aceita geralmente como deixamos assinalado. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação de divisão e demarcação da fazenda Cuiabá, sita na comarca 

de Sabará, requerida por Belarmino Procópio Ferreira. O processo foi 

homologado. Apelou José Abdo Abjaud e recorrida Saint John del Rey Mining 

Co. Ltd. A questão reside no fato de haver o apelante sido excluído do rol de 

condôminos. O recuo está em têrmos e o Exmo. Sr. procurador geral 

recomenda o provimento. 

 

À revisão. 

 

Belo Horizonte, 20 de abril de 1950. - Aprígio Ribeiro. 

 

* 

 

CONCURSO DE CREDORES - DEVEDOR COMERCIANTE 

 

- Contra bens de devedores que exercem profissão mercantil não se 

procede ao concurso de credores, sendo, pois, nula de pleno direito a 

sentença que o julga, porquanto essa forma de execução coletiva não se 

instaura senão quando diz respeito a devedores civis insolventes. 

 

Cia. Territorial Fazenda da Paz versus Claudino Pinto Caetano 

 

Ap. n° 6.075 - Relator: DESEMBARG. APRÍGIO RIBEIRO 

 



ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da comarca, de Muriaé, em que é 

apelante a Cia. Territorial Fazenda da Paz e apelado Claudino Pinto Caetano: 

 

Acordam, em Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em converter o julgamento 

em diligência, para o fim de que, na inferior instância, fale à apelação, 

querendo, a credora Elétrica Muriaé Ltda. É que, embora no início da petição a 

apelante escrevesse que recorria apenas quanto à parte da sentença que mandou 

incluir o crédito de Claudino Pinto Caetano, no entanto, ao terminar as suas 

razões, estendeu a sua repulsa à inclusão de juros a favor dessa credora, o que 

importa atribuir-lhe a categoria de recorrida. E mandam que, cumprida a 

diligência com a possível celeridade, regressem os autos. 

 

Custas a final. 

 

Belo Horizonte, 20 de abril de 1950. - Batista de Oliveira, presidente: Aprígio 

Ribeiro, relator; Eduardo de Meneses Filho: Lincoln Prates. 

 

RELATÓRIO 

 

Aceito o da sentença, acrescentando que da sentença que julgou o concurso 

apelou a exeqüente, com o fim de excluir o crédito de Claudino Pinto Caetano, 

que reputa ilegítimo e simulado, visando apenas a salvaguardar em benefício do 

devedor a avultada quantia que figura na soma das promissórias ajuizadas. Ao 

fim da petição se insurge também o apelante contra a inclusão, a prol da 

credora Elétrica Muriaé Ltda., da multa pactuada, dos juros pedidos, sob 

fundamento de que as duplicatas nem sequer foram protestadas. O recurso está 

regular. 

 

Vão os autos ao Exmo. Sr. desembargador MENESES FILHO. 

 

Belo Horizonte, 21 de março de 1950. - Aprígio Ribeiro. 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos, relatados e discutidos êstes autos da comarca de Muriaé, em que é 

apelante a Cia. Territorial Fazenda da Paz e apelado Claudino Pinto Caetano: 

 

Acordam, em Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em dar provimento à 

apelação, mas para anular todo o processo de concurso de credores. Sem a 

menor sombra de dúvida, o executado exerce a profissão mercantil: Eduardo 

Valverde é negociante e proprietário de hotel. Nessa qualidade foi executado, e 

sôbre seus bens se instaurou concurso. A sentença que conheceu do 

procedimento e que o julgou é nula de pleno direito, eis que essa forma de 

execução coletiva não se instaura senão quando diz respeito a devedores civis 

insolventes. 

 

É certo que esta Côrte não pode decretar-lhe a falência ex officio, mas pode e 

deve desconhecer e repudiar a instauração de concurso regulado pelo Cód. 

Civil em matéria, tipicamente reservada à esfera do direito mercantil, com 

subversão violenta a regras primordiais de direito substantivo. 

 

Custas pelo apelado. 

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Aprígio 

de Oliveira, relator: Eduardo de Meneses Filho; Lopes da Costa. 

 

* 

 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LEGITIMIDADE 

DE PARTE 

 

- O promissário-comprador de um imóvel pode mover ação contra o 

promitente-vendedor e sua mulher, para demandar o cumprimento da 

promessa, caso a mulher do promitente-vendedor não assine a escritura 

definitiva de venda, já assinada por seu marido. 

 

Francisca Soares versus Ernesto Lopes de Vasconcelos e sua mulher 

 

Ap. n° 6.102 - Relator: DESEMBARG. MENESES FILHO 

 

ACÓRDÃO 



 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 6.102, de Belo 

Horizonte, em que é apelante Francisca Soares e são apelados os réus revéis 

Ernesto Lopes de Vasconcelos e sua mulher, Maria das Dores Meneses de 

Vasconcelos: 

 

Acordam, em sessão da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, converter o julgamento em diligência, a ser cumprida sob ordem do 

próprio relator da apelação, a fim de que ao marido da autora-apelante se assine 

prazo de 15 dias para dizer se ratifica o processado. 

 

Custas a final. 

 

Belo Horizonte, 4 de maio de 1950. Batista de Oliveira, presidente; Eduardo de 

Meneses Filho, relator; Lopes da Costa. 

 

Foi voto vencedor o do Exmo. Sr. desembargador LINCOLN PRATES. 

 

Presente. - Onofre Mendes Júnior, procurador geral do Estado. 

 

RELATÓRIO 

 

Não encontro irregularidade no processo e preparo desta apelação n° 6.102, de 

Belo Horizonte, manifestada por Francisca Soares contra Ernesto Lopes de 

Vasconcelos e sua mulher, contra sentença da 2ª Vara Cível. 

 

A apelante se diz comerciante, casada, pelo regime de separação de bens. 

 

Move a presente ação sem outorga marital, contra o apelado e sua mulher, 

Maria das Dores Meneses de Vasconcelos, porque é atual promitente-

compradora de lotes, cujo preço foi pago aos apelados como promitentes-

vendedores. Situam-se os terrenos nesta capital. 

 

A ação teve início no 1° semestre de 1918. A autora a denominou de "ação de 

outorga de escritura", expondo na inicial que o apelado-varão assinou a 

escritura de venda definitiva no cartório Mendonça, daqui de Belo Horizonte, 

em 13 de janeiro de 1947, mas a mulher-apelada inexplicàvelmente não 



assinou, e o casal se ausentou para lugar ignorado. Requereu, por isso, a citação 

dos réus "para virem ultimar a transmissão com a assinatura pela mulher da 

escritura definitiva de compra e venda,... sob pena de suprimento" pelo juiz do 

feito. 

 

Citados por edital, os réus não compareceram. 

 

A sentença, com aplausos do curador geral, decreta carência de ação, fundando-

se em que falta à autora legitimidade para pedir o que o direito sòmente admite 

para o marido: o suprimento da outorga uxória. Opina o Exmo. Sr. procurador 

geral que a sentença merece cassação, para que outra seja proferida a fim de ser 

julgado o mérito, com aplicação da lei n° 649, de 11 de março de 1949. 

 

Passo os autos ao Exmo. Sr. desembargador LINCOLN PRATES. 

 

Belo Horizonte, 14 de março de 1950 - Eduardo de Meneses Filho. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados êstes autos de apelação n° 6.102, de Belo Horizonte, em que 

é apelante Francisca Soares e são apelados Ernesto Lopes de Vasconcelos e sua 

mulher, Maria das Dores Meneses de Vasconcelos: 

 

Acordam, em sessão da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, dar provimento, para que o MM. juiz da primeira instância julgue o 

mérito do pedido. 

 

A ação não visa a que o juiz supra o consentimento do marido e sim que 

ambos, marido e mulher, ultimem a transmissão, sob pena de o consentimento 

de ambos ser suprido. 

 

A conclusão a que os têrmos do pedido conduz é de que a autora quer que a 

propriedade lhe seja transmitida por ato judicial, caso os citados não 

compareçam e outorguem a escritura. 

 

Depois de formulado o pedido e antes de ser julgado, a lei n° 649 veio dar 

providência, declarando como se deve proceder nesses casos. Mandou que se 



adjudique o terreno aos compradores, aplicando o artigo 16 do dec.-lei n° 58, 

de 10 de dezembro de 1937. 

 

Isso é que cumpre à primeira instância decidir, isto é, o mérito da adjudicação, 

para concedê-la, se julgar satisfeitos os requisitos legais, sem mais reputar 

ilegítima a parte autora, cuja proclamação de legitimidade corre sob a 

responsabilidade desta segunda instância, porque a presente decisão a 

reconhece. 

 

Custas pelos apelados. 

 

Belo Horizonte, 17 de agôsto de 1950. - Batista de Oliveira presidente; 

Eduardo de Meneses Filho, relator; Lopes da Costa; Lincoln Prates. 

 

Presente. - Onofre Mendes Júnior; procurador geral do Estado. 

 

RELATÓRIO 

 

Alberto Chierici compareceu com pedido de ratificação do processado (fls. 55) 

para cumprimento do acórdão de fls. 53. Declara ser o marido da autora. Nos 

autos não constava antes que é o marido. Apenas a inicial informa ser a autora 

comerciante, casada sob o regime de separação de bens. 

 

À revisão. 

 

Belo Horizonte, 8 de junho de 1950. - Eduardo de Meneses Filho. 

 

* 

 

EXECUTIVA CAMBIAL - PROVA TESTEMUNHAL - FRAUDE EM 

NEGÓCIOS - CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR 

 

- No apreciar de operações que excedam a taxa legal, admite-se a prova 

testemunhal como complemento de prova por escrito. 

 

- Pode a fraude em negócios ser reconhecida, sem excessivo rigor de 

provas. 



 

- Correspondência epistolar expedida em trato de negócios pode ser 

exibida judicialmente contra seu autor e a favor de um dos contratantes. 

 

Pedro Inácio da Costa versus Paulo Gomes da Silva 

 

Ap. n° 6.140 - Relator: DESEMBARG. MENESES FILHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 6.140, de Ubá, Juízo 

Municipal, em que é apelante Pedro Inácio da Costa e apelado Paulo Gomes da 

Silva: 

 

Acordam, em sessão da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, negar provimento. 

 

A hipótese é da prova testemunhal complementar da que resulta da carta que 

admitiu a dedução dos Cr$ 1.400,00, revelando que a redução tinha por motivo 

o pagamento já feito por conta. Uma das testemunhas narra o que se passou na 

conversa que provocou a carta, a qual é dirigida a êle, depoente. A outra 

testemunha relata o que ouviu pessoalmente do credor. Êste investe contra as 

testemunhas, acoimando-as de vagabundos, desqualificados. O apelado diz, e 

não é contestado, que uma delas tem o cargo de vereador e a outra o de 

subdelegado. 

 

Indigna-se o credor contra a apresentação da carta. Mas não há irregularidade 

no uso da correspondência epistolar dirigida no trato do negócio. Verberou o 

seu oferecimento e traz o desapontamento de vê-la desfazer pretensão ilícita. 

 

E, por isso mesmo que se percebe intuito fraudulento, cabe apreciá-lo sem 

exigir excessivo formalismo de prova pré-constituída como em geral se procede 

para o reconhecimento de tôda fraude indiciada. 

 

A decisão deixa intatas as questões que não são submetidas ao Tribunal, 

inclusive as relativas a interêsses contrariados do executado, que não apelou. 

 



Custas pelo apelante. 

 

Belo Horizonte, 4 de maio de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Eduardo 

de Meneses Filho, relator; Lopes da Costa. 

 

Foi voto vencedor o do Exmo. Sr. desembargador LINCOLN PRATES. 

 

RELATÓRIO 

 

Não deparo defeito no processo e preparo desta apelação n° 6.140, manifestada 

por Pedro Inácio da Costa contra a sentença final do MM. juiz municipal de 

Ubá, que julgou procedente apenas em parte a ação executiva cambial para 

cobrança de promissória e pacto anexo firmados pelo apelado Paulo Gomes da 

Silva em favor do apelante. Valor da promissória, Cr$ 2.680,00. 

 

O executado se defende com a alegação de que pagara por conta, sem recibo, 

Cr$ 1.400,00 em dinheiro, e dera mais ao tomador adubo no valor de Cr$ 

150,00; que o credor autorizou o advogado que o representa nesta ação a 

deduzir os Cr$ 1.400,00, porém, simultâneamente, exigiu juros indevidos por 

muito excessivos e mais a multa avençada no pacto anexa ao título, sòmente 

devida para cobrança judicial, exigências que estão declaradas em carta do 

mesmo advogado, que o defendente oferece a fls. 13, dirigida ao intermediário 

encarregado pelo executado da liquidação amigável. Para prova das alegações, 

traz como testemunha êsse intermediário e uma outra pessoa, que ouviu do 

exeqüente a afirmação de que recebeu os Cr$ 1.400,00. Em depoimento 

pessoal, o exeqüente diz que não recebeu essa quantia e apenas autorizou seu 

advogado a descontá-la para acôrdo amigável. 

 

A sentença dá por provado o pagamento por conta. Admite a multa de 10% 

pactuada para cobrança judicial. Atende a juros moratórios de 1% pactuados 

igualmente, mas os tem por indevidos quanto a tempo anterior ao vencimento. 

Com isso pressupõe que a elevada quantia indicada como juros na carta do 

advogado fôra exigida para corresponder também ao próprio prazo do 

empréstimo expresso pela promissória. Manda que a taxa contratada de 1% ao 

mês tenha aplicação apenas até o protesto do título e desde então vigora a taxa 

legal de 6%. Desatente ao valor do adubo, Cr$ 150,00 por insuficiência de 

prova. E também desatende ao pedido do réu no sentido de imposição das 



penas do art. 1.531 do Cód. Civil, para cobrança de quantia já paga, porque não 

tem como bem caracterizada a má-fé, parecendo que o credor confiou, talvez a 

conselho do seu advogado, em que o pagamento feito sem recibo escrito não 

pudesse ser tomado em aprêço, em face da fôrça de um título cambial. 

 

Na apelação, o credor lança descrédito sôbre as testemunhas do apelado, 

acoimando-as de serem uns desclassificados arranjados para favorecer. 

Responde o devedor que uma delas é vereador e outra subdelegado. A apelação 

é interposta para que não haja a dedução dos Cr$ 1.400,00. 

 

Belo Horizonte, 13 de março de 1950. - Eduardo de Meneses Filho. 

 

Vão os autos ao Exmo. desembargador LINCOLN PRATES. 

 

Era supra. - Eduardo de Meneses Filho. 

 

* 

 

LOCAÇÃO DE PRÉDIO - DESOCUPAÇÃO PARA REFORMA DA 

CASA 

 

- Desocupando o inquilino a casa para o locador submetê-la a reforma, 

quando a lei assegurava ao locatário a faculdade de retornar ao prédio 

após a conclusão das obras, não pode exigir o direito de voltar ao imóvel, 

se lei posterior lho suprimiu, máxime se propõe a pagar apenas o aluguel 

antigo. 

 

Florindo Peroni versus Luís Prisco Moreira Júnior 

 

Ap. n° 6.180 - Relator: DESEMBARG. MENESES FILHO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos é relatados êstes autos de apelação n° 6.180, de Belo Horizonte, em que 

é apelante Florindo Peroni e apelado Luís Prisco Moreira Júnior: 

 



Acorda, em sessão da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, negar provimento. 

 

Custas pelo apelante. 

 

A desocupação do prédio do réu foi feita mediante notificação judicial para 

construção de outra casa de maior vulto e no regime do dec.-lei n° 6.739, de 26 

de julho de 1944 (art. 8°, d), o qual não investia o locatário do direito de 

imissão de posse para tornar ao prédio caso não se levantasse um novo edifício 

no local. 

 

Foi o atual dec.-lei n° 9.669, de 29 de agôsto de 1946, já vigente ao tempo da 

conclusão das ampliações executadas na casa pelo réu, que, no art. 10, § 2°, 2ª 

alínea, instituiu a imissão de posse em favor do locatário e é êsse dispositivo 

que o autor invoca na inicial. 

 

Mas, o dec.-lei n° 9.669 dá o direito de voltar à casa para hipótese diferente da 

prevista naquele dispositivo do decreto-lei n° 6.739, de 1944. Não fala, como 

êste, em demolição do prédio locado para "dar lugar a edificação de obra de 

vulto". O atual dec.-lei n° 9.669 trata de "reforma substancial". E essa não 

exige necessàriamente a demolição de um edifício para levantamento de outro. 

 

Poder-se-ia concluir daí que houve minoração de exigência e então o autor, que 

desocupou a casa para obra maior, deveria ser admitido com maior razão a 

voltar, como deseja, depois de obra menor, compatibilizando-se, assim, a lei 

anterior com a atual, para o efeito de cabimento da imissão de posse em 

beneficio do locatário, instituída na atual. 

 

Mas acontece que se não pode aplicar a nova lei apenas em parte. 

Expressamente, no art. 29, ela declara revogada a anterior. Logo, o novo 

regime deve imperar como um todo incindível, sistema completo. E êle contém 

preceito que, por circunstância diversa da reforma da casa, investe o locador do 

direito de ocupá-la para si, como está realmente ocupando. É o art. 18, que no 

n° II permite aos locadores rescindirem para uso próprio a locação. 

 

Argumenta o autor-apelante que, nesse caso, deve o locador pleitear, 

judicialmente a locação e não tornar ex proprio Marte a iniciativa de ocupar a 



casa, que é fazer justiça pelas próprias mãos. Admita-se que assim seja na 

hipótese de estar o inquilino na casa. O locador não poderá usar de violência e 

expulsá-lo. 

 

O caso aqui é diverso. Quem tinha posse direta do prédio era o próprio locador. 

Passou a habitar no prédio porque a nova lei lho autoriza. 

 

E porque assim autorizando também ela retira do inquilino o direito de voltar 

ao prédio, violência haveria, ao inverso da alegação, se ao proprietário fôsse 

negado êsse atributo do domínio, anteriormente suspenso, já restituído pela 

nova lei, a faculdade de morar em sua casa. 

 

O Exmo. Sr. desembargador LOPES DA COSTA funda a decisão em que o 

inquilino quer pagar o mesmo antigo aluguel. 

 

Belo Horizonte, 10 de agôsto de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; 

Eduardo de Meneses Filho, relator; Lincoln Prates; Lopes da Costa. 

 

RELATÓRIO 

 

Estão regulares o processo e preparo desta apelação n° 6.180, de Belo 

Horizonte, recebida, em ambos os efeitos. 

 

Interpõe-na Florindo Peroni contra sentença final que decretou improcedência 

de ação possessória movida pelo apelante para que Luís Prisco Moreira Júnior, 

proprietário da casa n° 8 da rua Araxá, esquina da rua Diamantina, desta 

capital, consinta que o apelante volte para essa casa, da qual saíra como 

locatário judicialmente notificado, a fim de que se construísse no mesmo local 

outra obra de vulto já licenciada. 

 

Fundou-se o pedido inicial em que o réu não substituiu a casa locada por outra; 

limitou-se a ampliá-la, aumentando um pavimento, sem alteração substancial 

da parte térrea, que o autor ocupava, e, finda a obra, notificou o autor para 

exercer direito de preferência de aluguel da loja, porém, apenas do cômodo de 

negócio, da frente, e por preço mais elevado, com que o locatário não concorda, 

arbitrado pela Prefeitura. 

 



A desocupação se deu na vigência do dec.-lei n° 6.739, de 26 de julho de 1944, 

morando então o locatário em casa própria e usando da casa do réu para uma 

loja comercial da mulher dêle, locatário, e dos cômodos adjacentes para 

moradia de um filho casado. 

 

Quando foi o autor notificado para exercer a preferência sôbre a loja, estava em 

vigor o dec.-lei n° 9.669, de 29 de agôsto de 1946. 

 

Passo os autos ao Exmo. Sr. desembargador LINCOLN PRATES. 

 

Belo Horizonte, 22 de março de 1950. - Eduardo de Meneses Filho. 

 

* 

 

IMISSÃO DE POSSE - DIVISÃO DE TERRAS VENDIDAS POR 

HERDEIROS - POSSE EM COMUM 

 

- Ação de imissão de posse não se confunde com a de manutenção, ou 

esbulho, porque nesta se questiona sôbre posse turbada, ou esbulhada, e 

naquela o autor não se ampara na própria posse, a cuja obtenção visa em 

função de ser dono da coisa certa. 

 

- Adquiridas, de quem não tinha posse exclusiva, terras em comum com 

outros herdeiros da mesma sucessão, que também venderam a outrem seus 

direitos hereditários, a divisão é a ação adequada para se apurar o que 

cabe a cada condômino, e onde se deve localizar, com igualdade de direitos 

sôbre o imóvel em comum, e não a imissão de posse. 

 

Belarmino Avelino Santana versus Maria do Rosário Domingues 

 

Ap. n° 6.251 - Relator: DESEMBARG. AUTRAN DOURADO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação civil, da comarca de Santa 

Bárbara, entre partes, Belarmino Avelino Santana, apelante, e Maria do Rosário 

Domingues, apelada: 



 

Acordam, em Turma da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, adotando o 

relatório retro como parte integrante dêste, conhecer da apelação, e dão-lhe 

provimento para, cassando a decisão recorrida, julgar a autora carecedora da 

ação proposta, ressalvado, porém, o direito à divisão, que é a ação própria, 

pagas as custas por ela. 

 

Assim decidem, porque é dos autos que D. Olívia Alves Caldeira, viúva de 

Fábio Alves Caldeira, e outros venderam à autora, Maria do Rosário 

Domingues, por escritura, que se vê a fls. 6, devidamente transcrita, "vinte e 

dois hectares e oitenta e três ares de terras, no lugar denominado Fazenda dos 

Coelhos, do distrito de Florália, em comum com os demais herdeiros de José 

Alves Fernandes", e, com a alegação de que a vendedora tinha posse, por mais 

de 20 anos, nos referidos terrenos, posse que lhe foi transmitida pela escritura 

de venda, requereu a citação de Belarmino Avelino Santana para a ação de 

imissão na posse, de que êstes autos nos dão conta, por ter êle se negado a 

entregar uma parte daquelas terras, onde fêz um rancho de sapê e forquilha, 

com a alegação de ter adquirido direitos hereditários de herdeiros de Elisa 

Augusta Caldeira. 

 

Citado o requerido, entrou êste, tempestivamente, com a contestação de fls: 10, 

juntando os documentos de fls. 12, 13 e 14, sendo que, do primeiro, se verifica 

que êle comprou, na data de 12 de julho de 1948 a Dimas José da Fonseca, os 

direitos hereditários aos bens que ficaram por falecimento de D. Elisa Augusta 

Caldeira, "que recaem em terras no lugar denominado Fazenda dos Coelhos, 

distrito de Florália, em comum com os demais herdeiros", e do de fls. 13 consta 

que êle adquiriu, em 5 de julho de 1948, de Afonso Alves Fernandes e sua 

mulher, Sara Augusta de Araújo, os direitos hereditários que recaem em terras 

no lugar denominado Fazenda dos Coelhos, distrito de Florália, em comum. 

 

Prosseguindo o feito, e, depois de ouvir as testemunhas das partes, o Dr. juiz a 

quo, pela sentença de fls. 42, julgando procedente a ação, assim concluiu: 

"Enfim, a autora não pode ser perturbada na sua posse antes que uma ação de 

divisão demonstre que ela está ocupando parte maior do que direito tem, pois 

que o réu deve ser contemplado com a sua parte, dentro da Fazenda dos 

Coelhos, mesmo que ela esteja totalmente ocupada por outros condôminos, 

salvo usucapião. Não encontrei má-fé a punir. Julgo, pois, procedente a 



presente ação, e mando que se expeça mandado de imissão a favor da autora e 

de demissão da posse contra o réu, dentro de 10 dias da data de hoje (se refere a 

2 de janeiro de 1950, que é a data da sentença), sob pena de despejo, se findo o 

prazo não abandonar o imóvel". 

 

Ora, do que fica dito, o que se vê é que o Dr. juiz a quo transformou a ação de 

imissão requerida em uma possessória de manutenção, julgou das posses das 

partes, para concluir com quem estava a melhor, a seu juízo, e ainda, ao invés 

de mandar manutenir, confundiu a ação de imissão como preliminar da de 

despejo, que nada tem a ver com ela, e, sob pena dele, mandou que o réu 

demitisse de si a posse que tinha, e que não teve como de má-fé, esquecendo-se 

de que para a de despejo era necessária a notificação com o prazo de seis 

meses, que é do Cód. Civil, o que não houve. 

 

Mas, tendo-se em vista que ação de imissão na posse não se confunde com a de 

manutenção ou esbulho, porque nestas o que está em jôgo é a posse turbada ou 

esbulhada, e na de imissão. diversamente, o autor não se ampara na própria 

pose, de vez que, em verdade, por meio da ação, visa obtê-la, sob a alegação e 

prova de ser dono da coisa certa. 

 

Mas, se, no caso dos autos, a autora adquiriu terras na Fazenda dos Coelhos em 

comum com outros herdeiros da mesma sucessão dos que venderam seus 

direitos hereditários ao réu, e se da prova testemunhal produzida não ficou 

provada a posse exclusiva da vendedora para transmiti-la à autora, a ação capaz 

de dirimir a controvérsia não era a de imissão, de que a autora lançou mão, e 

que o juiz julgou procedente, mas a de divisão, que é onde os condôminos, com 

igualdade de direitos sôbre o imóvel em comum, têm, onde se apura o que a 

cada um compete e onde, por direito, deve se localizar. Antes, não é possível; 

nem o Dr. juiz a quo, que reconheceu direitos ao réu, ora apelante, nas terras da 

Fazenda dos Coelhos, podia mandar o réu requerer a ação de divisão daquela 

fazenda, porque a autora foi quem veio a juízo pedir que lhe fôsse reconhecido 

o direito às terras que o réu se diz também com direito e está de posse é que 

compete o uso da ação de divisão. 

 

Belo Horizonte, 21 de agôsto de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Autran 

Dourado relator; Costa e Silva, revisor; J. Benício, vogal. 

 



RELATÓRIO 

 

Ao relatório da decisão de fls. 42, que é fiel, acrescento que, julgada procedente 

pela dita sentença a ação de que êstes autos nos dão conta, o vencido, 

tempestivamente, apelou para êste Tribunal, em cujo recurso se observaram as 

prescrições legais. 

 

Ao Exmo. Sr. desembargador COSTA E SILVA, revisor. 

 

Belo Horizonte, 24 de março de 1950. - Autran Dourado. 

 

* 

 

LITISPENDÊNCIA - COISA JULGADA 

 

- Agravo de petição é o recurso cabível da sentença que julga exceção de 

litispendência e de coisa julgada, eis que põe fim ao processo sem lhe 

resolver o mérito. 

 

Maria Augusta de Abreu versus Sebastião Vieira Barradas 

 

Ap. n° 6.387 - Relator: DESEMBARG. NEWTON LUZ 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n° 6.387, da 

comarca de Eugenópolis, em que é apelante Maria Augusta de Abreu e apelado 

Sebastião Vieira Barradas: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, integrado neste o 

relatório, não conhecer da apelação, porque, da decisão recorrida, cabível é o 

agravo de petição, id est, da decisão, como no caso, que põe fim ao processo 

sem lhe resolver o mérito. 

 

Vencido o Exmo. Sr. desembargador J. BENÍCIO. 

 

Custas, na forma da lei, pela apelante. 



 

Belo Horizonte, 26 de junho de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Newton 

Luz, relator ad hoc; Amílcar de Castro; J. Benício, vencido: Conheço da 

apelação como o recurso adequado, pois a decisão que julga procedente a 

exceção de coisa julgada não apenas decide sôbre simples relação processual, 

senão também sôbre uma condição da ação, pondo, portanto, têrmo, assim ao 

processo como à própria lide, e tanto que tal decisão faz coisa julgada em 

sentido material. O recurso adequado é, pois, mesmo, o de apelação, nos têrmos 

do art. 820 do Cód. de Proc. Civil. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação de usucapião que D. Maria Augusta de Abreu moveu na 

comarca de Eugenópolis, a que ofereceram contestação a fls. 20 dos autos 

respectivos Sebastião Vieira Barradas e sua mulher, os quais, ainda 

oportunamente, ofereceram exceções de litispendência e de coisa julgada. 

Estas, processadas em auto separado, foram julgadas, pela sentença de fls. 18, 

improcedente a litispendência e procedente a de coisa julgada, condenada a 

exceta nas custas. Desta sentença a autora exceta foi intimada por carta do 

escrivão registrada em 30 de março, e a exceta dela apelou em 19 de abril 

seguinte, assinalando-se que as frias forenses da semana santa começaram a 2 

de abril e terminaram a 9 imediato, domingo de Ramos. O Dr. juiz admitiu o 

recurso, não obstante entender que cabível no caso seria o de agravo de petição. 

O recurso processou-se regularmente e os autos vieram à Secretaria do 

Tribunal, onde foram preparados no prazo legal. 

 

Assim vistos e relatados, passo-os ao Exmo. Sr. revisor. 

 

Belo Horizonte, 6 de junho de 1950. - J. Benício. 

 

* 

 

SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE LEI - JUIZ - REMUNERAÇÃO 

POR SUBSTITUIÇÃO 

 

- Ao juiz, que permanecer no cargo, cabe remuneração pelas substituições 

que desempenhe em virtude de lei. 



 

Apelantes: Drs. Carlos Resende e Antônio Coelho Antunes 

 

Ap. n° 6.582 - Relator: DESEMBARG. A. VILAS BOAS 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos: 

 

Acordam negar provimento a ambos os recursos, ao oficial e ao do Estado de 

Minas Gerais, para manter a sentença recorrida, a cujos fundamentos acrescem 

o do parecer do Exmo. Sr. Dr. procurador geral. 

 

Fica, pois, mantida esta tese: ao juiz, que permanecer no cargo, cabe 

remuneração pelas substituições que desempenhe em virtude de lei. Da 

presente ação foram autores os Drs. Carlos Resende e Antônio Coelho Antunes. 

 

Custas pelo Estado. 

 

Belo Horizonte, 18 de janeiro d° 1951 - Batista de Oliveira, presidente; A. Vilas 

Boas, relator; Aprígio Ribeiro; Eduardo de Meneses Filho. 

 

Presente. - Onofre Mendes Júnior, procurador geral do Estado. 

 

RELATÓRIO 

 

Os Drs. Carlos Resende e Antônio Coelho Antunes, juízes municipais desta 

capital, sem deixarem o exercício de seus cargos, substituíram colegas seus nos 

períodos mencionados na inicial de fls. O secretário do interior, no despacho de 

fls. 10, contrariando parecer do advogado geral do Estado, lhes negou 

pagamento da remuneração que pleitearam. Propuseram êles, então, contra o 

Estado, a presente ação de cobrança, que foi julgada procedente na sentença de 

fls. 49, que condenou o réu a pagar aos autores os vencimentos dos juízes 

municipais por êles respectivamente substituídos, juros moratórios, nos têrmos 

do dec. n° 22.785, de 1933, e ainda ao pagamento de 20% de honorários. 

Apelaram o juiz e o Estado e o Exmo. Sr. Dr. procurador geral é pelo 

desprovimento dêsses recursos. 



 

À revisão. 

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 1950. - Lincoln Prates. 

 

* 

 

RESPONSABILIDADE DO ATENTADO PRATICADO POR CONTA E 

EM PROVEITO DE ALGUÉM - PROVA CIRCUNSTANCIAL 

 

- A despeito de o réu negar a responsabilidade de atentado, atribuindo a 

outrem a sua autoria, é patente essa responsabilidade, quando o atentado 

foi praticado por sua conta e em seu proveito. 

 

Antônio Alves de Faria Belo versus Pedro Bonaccorsi 

 

Ap. n° 6.653 - Relator: DESEMBARG. J. BENÍCIO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação, procedentes de Formiga, 

onde são apelante e apelado, respectivamente, Antônio Alves de Faria Belo e 

Pedro Bonaccorsi, etc.: 

 

Acordam, em 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, integrado neste o 

relatório retro, negar provimento à apelação e confirmar a sentença apelada, 

pagas as custas pelo apelante. 

 

O réu-apelante nega a responsabilidade do atentado, atribuindo a sua autoria a 

outrem. No entanto, é patente essa responsabilidade, havendo o atentado sido 

praticado por sua conta e em seu proveito. Basta ponderar que os autores 

materiais do atentado foram dois prepostos seus, dos quais um seu sobrinho. 

Estes não agiram, no caso, sem a sua autorização, como, de resto, declarou um 

dêles, logo após o ato ilícito, no inquérito policial. Não precisava dizer. Não é 

fácil vencer a fôrça expansiva da verdade. Bastariam as circunstâncias bem 

apuradas para se descobrir e indicar o responsável. E êsse sòmente pode ser o 

réu, o único interessado no fechamento da estrada. 



 

Is feci cui bono. 

 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 1951. - Batista de Oliveira, presidente; J. 

Benício, relator; Newton Luz; Amílcar de Castro. 

 

RELATÓRIO 

 

Na comarca de Formiga, Pedro Bonaccorsi propôs contra Antônio Alves de 

Faria Belo uma ação da reintegração de quase-posse de servidão de caminho. 

Reintegrado o autor, por mandado judicial initio litis, nessa quase-posse, 

havendo sido reaberto o caminho antes fechado, foi o mesmo em seguida de 

novo fechado por dois empregados do réu. O autor ofereceu, então, artigos de 

atentado, aos quais o réu contestou, negando a responsabilidade do ato ilícito, 

que teria, sido praticado por terceiros estranhos à lide. 

 

Após a audiência de testemunhas e depoimento pessoal do autor, o Dr. juiz de 

direito proferiu sentença julgando procedente o atentado, com a cominação 

legal. O réu interpôs, oportunamente, o recurso de apelação, recebido no efeito 

devolutivo. O apelada ofereceu contra-razões com um documento. 

 

A remessa e apresentação dos autos, assim como o seu preparo nesta instância, 

se fizeram no prazo legal. Aqui foi ouvido o apelante sôbre o documento junto 

pelo apelado às suas razões. 

 

Vistos e relatados, passo os autos ao Exmo. Sr. desembargador revisor. 

 

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 1950. - J. Benício. 

 

* 

 

ATENTADO - CARACTERIZAÇÃO - MAL A OBSTAR - OBRA 

DEMOLIENDA 

 

- Como requisito para caracterização de atentado, a lei exige que a 

inovação seja lesiva para o autor. 

 



- O mal, que o processo de atentado visa a obstar, são os atos que agravem 

os inconvenientes da obra demolienda, ou acrescentem novos danos, cuja 

coibição mereça providências "a latere" da causa principal, como 

suspensão desta. 

 

Antônio José da Silva versus José Ferreira da Silva 

 

Ap. n° 6.660 - Relator: DESEMBARG. MENESES FILHO 

 

. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 6.660, de Caratinga, 

em processo de atentado, sendo apelante Antônio José da Silva e apelado José 

Ferreira da Silva: 

 

Acordam, em sessão da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, negar provimento e condenar o apelante nas custas. 

 

Nos têrmos da própria inicial, o réu terá minorado um alteamento de represa, o 

qual motiva a ação demolitória. 

 

Mas, então, fez cessar o mal que levara o apelante a lhe mover a causa 

principal, cujo autor, assim, foi beneficiado e não prejudicado. 

 

Ora, o art. 733, IV, do Cód. de Proc. Civil exige, como requisito para 

caracterização de atentado, que a inovação seja lesiva para o autor. Pretende o 

apelante que a espécie configura lesão sob a forma de prejuízo processual, 

porque pode resultar em fracasso da ação principal, em vista de só haver sido 

corrigido o represamento para que o perito do autor não encontrasse o mal, e 

daí a aparência de que a causa fôra iniciada sem razão. 

 

Não é êsse o mal que o processo de atentado se destina a obstar, e sim o de atos 

que agravem os inconvenientes da obra demolienda, ou acrescentem novos 

danos cuja coibição mereça providências a latere da causa principal, como 



suspensão desta. Por isso, manda o art. 712, e na inicial de fls. 2 é pedido, que a 

retomada do curso da ação dependa de purgação do atentado. 

 

No caso presente, como vemos e também decorre da inicial, a purgação 

consistiria em restabelecer uma inovação danosa, o que inverte os fins do 

processo acessório, configurando um caso de masoquismo judiciário. 

 

Serão de outra ordem as providências contra qualquer abuso de direito 

praticado para efeitos processuais no curso da demanda, prevista, uma, por 

dispositivos especiais do Cód. de Proc. Civil, art. 63. 

 

Acresce que o réu provou ter feito apenas uma limpeza no rêgo. 

 

Belo Horizonte, 1° de fevereiro de 1951. - Batista de Oliveira, presidente; 

Eduardo de Meneses Filho, relator; Lopes da Costa; A. Vilas Boas. 

 

RELATÓRIO 

 

Antônio José da Silva move ação demolitória contra José Ferreira da Silva. São 

proprietários confinantes. Uma água vinda de terrenos de Antônio move 

pequenos maquinismos agrícolas a jusante, em terras de José, levada em certo 

trecho por um bicame. Antônio se queixa, na demolitória, de que José elevou o 

nível de captação da água por meio de estaqueamento e atêrro para obter maior 

fôrça e com isso causa inundação prejudicial à agricultura a montante no 

imóvel dêle Antônio. 

 

José responde que não levantou o nível do bicame; apenas lhe deu maior 

capacidade. 

 

No curso da causa, Antônio ofereceu os presentes artigos de atentado. 

 

Diz que, depois de visitado o local por perito dele, autor, que constatou o 

represamento, José abriu saída para baixar o nível da água e cessar a inundação, 

de modo que o perito do réu não encontrasse o mal motivador da ação judicial. 

 



Contestando, José sustenta o descabimento do atentado e afirma que apenas 

limpou o córrego sem rebaixar o bicame, e que nem fora crível que o 

inutilizasse. 

 

No correr do processo, como as partes não providenciassem para uma vistoria 

que haviam requerido, o MM. juiz (que a autorizara depois de inquiridas as 

testemunhas) deu por encerradas as provas, conta o que o autor manifestou 

agravo no auto do processo. 

 

Na sentença, julga a ação improcedente, por não encontrar prova de que o réu 

tenha praticado inovação contra direito. 

 

Não encontro o que censurar no processo e preparo da apelação. 

 

Vão os autos à revisão. 

 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1950. - Eduardo de Meneses Filho. 

 

* 

 

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA CAUSA - 

EXTENSÃO 

 

- O benefício da justiça gratuita, concedido no curso da lide, retrotrai ao 

início dela, ficando, com a concessão, o beneficiado dispensado das custas 

passadas, presentes e futuras, salvo, quanto a estas, a modificação das 

condições. 

 

Elói Caetano Vieira versus Ari Goiabeira Correia 

 

Ag. n° 3.572 - Relator: DESEMBARG. AUTRAN DOURADO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo da comarca de Alto do Rio 

Doce, entre partes, Elói Caetano Vieira, agravante, e Ari Goiabeira Correia, 

agravado: 



 

Acordam, em Turma da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, adotando o 

relatório retro como parte integrante deste, conhecer do recurso com o 

fundamento invocado, e dão-lhe provimento para, cassando a decisão recorrida, 

mandar que o benefício da justiça gratuita, concedido, se estenda ao início da 

lide, pagas as custas pelo agravante. 

 

Assim decidem porque, consoante a jurisprudência desta Câmara, o benefício 

da justiça gratuita, concedido no curso da lide, retrotrai ao início dela, ficando, 

com a concessão, o beneficiado dispensado das custas passadas, presentes e 

futuras, salvo, quanto a estas, a modificação das condições (art. 77 do Cód. de 

Proc. Civil). 

 

O Código não faz restrições ao pedido feito no início da lide, como ao que no 

curso dela é requerido. Apenas, quando o juiz não defere de plano e manda 

processá-lo, em separado, que a ação continue, mas, uma vez concedido o 

benefício, o benefício dêle tanto é para os atos passados, pela continuação do 

processo, como pelos que se seguirem. A pobreza é a mesma em tôda a causa. 

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Autran 

Dourado, relator; Costa e Silva, vogal; J. Benício, vogal. 

 

RELATÓRIO 

 

Vistos. etc.: 

 

Na comarca de Alto do Rio Doce, requeridos por Elói Caetano Vieira os 

benefícios da justiça gratuita, no decorrer de um processo de divisão de terras 

mandou o juiz de paz em exercício processá-lo em separado e que os autos 

subissem ao Dr. juiz de direito da comarca de Barbacena, substituto do da 

comarca. 

 

Indo os autos à conclusão do Dr. juiz de direito da comarca de Barbacena, êste, 

pelo despacho trasladado a fls. 2, deferiu, em parte, o benefício. Isentando o 

requerente das despesas dos autos futuros. 

 



Tornando os autos ao juízo de origem, e ciente do despacho Elói Caetano 

Vieira, este, com base no item V do art. 842 do Cód. de Proc. Civil, agravou de 

instrumento, tempestivamente, para êste Tribunal, recurso que, sem contra-

minuta, apesar de intimado o recorrido, foi respondido pelo Dr. juiz de direito 

de Barbacena, a fls. 3 v., onde manteve a sua decisão. 

 

No recurso se observaram as prescrições legais. 

 

Em mesa. 

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 1950. - Autran Dourado. 

 

* 

 

LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANTERIORMENTE OCUPADO - AUMENTO 

DE ALUGUEL SEM ARBITRAMENTO - DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO 

 

- Vagando a casa, o senhorio, que não a tenha pedido, poderá realugar por 

preço mais elevado, só restando ao novo locatário pedir arbitramento de 

acôrdo com a lei, sem ter o direito da exigir que o aluguel cobrado do 

inquilino anterior seja tomado como padrão, se com o senhorio contratou 

preço maior. 

 

José Julião Corgozinho versus Dr. Adelmar de Melo Franco 

 

Ap. n° 6.218 - Relator: DESEMBARG. AMÍLCAR DE CASTRO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação, da comarca de Belo 

Horizonte, entre partes, José Julião Corgozinho, apelante, e Dr. Adelmar de 

Melo Franco, apelado: 

 

Acordam, em 1ª Turma da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, adotando o relatório retro como parte integrante dêste, negar 



provimento à apelação e confirmar a decisão recorrida, por seus próprios 

fundamentos, que são conformes ao Direito e à prova dos autos. 

 

Vagando a casa, o senhorio, que não a tenha pedido, poderá realugá-la por 

preço mais elevado só restando ao novo locatário pedir arbitramento de acordo 

com a lei, sem ter o direito de exigir que o aluguel cobrado do inquilino 

anterior seja tomado como padrão, se com o senhorio contratou preço maior. 

 

Custas, pelo apelante, na forma da lei. 

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Amílcar 

de Castro, relator; Autran Dourado; Costa e Silva. 

 

RELATÓRIO 

 

O Dr. Adelmar de Melo Franco, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Belo 

Horizonte, moveu ação de despejo de prédio urbano contra seu inquilino José 

Julião Corgozinho, por falta de pagamento do aluguel convencionado. 

 

O réu contestou a causa, dizendo que durante algum tempo pagou o aluguel 

convencionado à razão de Cr$ 2.500,00 mensais, mas depois deixou de pagá-lo 

por haver verificado que o prédio anteriormente estivera alugado a Osório 

Antônio Ribeiro à razão de Cr$ 1.000,00 mensais. O autor reconheceu êsse fato 

como verdadeiro, mas acrescentou que a casa se vagou e, tendo saído 

espontâneamente o inquilino, podia alugá-la por preço maior. 

 

Veio o despacho saneador, e o feito foi regularmente processado até a sentença 

definitiva de fls. 36, em que o juiz conclui por julgar procedente a ação, 

reconhecendo que o réu tinha apenas o direito de requerer à autoridade 

competente arbitramento do aluguel e não o direito de alugar o prédio pelo 

mesmo preço par que estêve antes alugado. 

 

Dessa decisão apelou tempestivamente o réu, e a apelação, recebida com efeito 

sòmente devolutivo, foi arrazoada pelo apelado. 

 

No dia 28 de fevereiro, ordenou o juiz a remessa dos autos a esta instância, e o 

escrivão recebeu os autos com êsse despacho no dia 1° de março, e só remeteu 



os autos no dia 13, como se vê da nota do protocolo, devendo-se aqui notar que 

dia 11 foi sábado. 

 

Vistos, e assim relatados, restituo êstes autos à Secretaria, a fim de serem 

conclusos ao revisor. 

 

Belo Horizonte, 3 de abril de 1950. Amílcar de Castro. 

 

* 

 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO - PODERES 

ESPECIAIS PARA VENDA DE IMÓVEIS – CASSAÇÃO 

 

- QUANDO NÃO OCORRE - DÉBEIS MENTAIS E EPILÉPTICOS 

 

- Não havendo interdição, presume-se a capacidade, até prova em 

contrário. 

 

- O atribuir-se apenas a debilidade mental ou epilepsia a alguém não basta 

para concluir-se pela incapacidade. 

 

- Poderes especiais são aquêles que se referem expressa e 

determinadamente ao negócio jurídico para que foram outorgados. 

 

- A intervenção da outorgante, em um dos atos para cuja prática constituiu 

procurador, revoga os poderes para êste ato e não para os demais. 

 

Álvaro Reis e sua mulher versus Boaventura de Morais Vilela e outros 

 

Ap. n° 6.003 – Relator: DESEMBARG. LINCOLN PRATES 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos êstes autos de apelação número 6.003, de Campos Gerais, em que são 

apelantes Álvaro Reis e sua mulher e apelados Boaventura de Morais Vilela e 

outros: 

 



Acordam, em 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, incorporando a êste o 

relatório de fls., em negar provimento à apelação, confirmando, assim, a 

decisão recorrida. 

 

Como D. Maria Júlia, quando vendeu os terrenos, mencionados nas escrituras 

de fls., não estava interditada, a presunção é de que era capaz. A sua 

incapacidade, portanto, devia ser provada pelos autores, que não fizeram essa 

prova. Aos depoimentos de suas testemunhas se opõem os das testemunhas dos 

réus, pessoas qualificadas, entre as quais figuram um padre, dois médicos um 

ex-tabelião e um escrivão de paz. É cesto que o atestado de fls. 107, firmado 

pelo Dr. Alfredo Barbalho Cavalcanti, embora não afirme a incapacidade de D. 

Maria Júlia, assevera que a mesma era "uma anormal oligofrênica, sofrendo de 

psicose epiléptica". 

 

Ainda, porém, que a êsse atestado nada se opusesse nos autos, seria êle 

insuficiente para demonstrar a incapacidade de D. Maria Júlia. Mas a êle se 

contrapõem os depoimentos de dois outros médicos (fls. 144 e 146 v.), um dos 

quais a assistiu durante quatro anos e outro a visitou como facultativo, três 

vêzes. Ambos dizem que nada notaram nela de anormal. Aliás, fôsse D. Maria 

Júlia uma alienada, não teria um dos advogados signatários da inicial aceitado 

procuração sua para promover o inventário do seu marido, Olímpio Ferreira 

Marques, não teria o autor-varão concordado em que ela desempenhasse as 

funções de inventariante e não teria firmado com ela a escritura de divisão 

amigável das terras do espólio. Acresce que as moléstias atribuídas a D. Maria 

Júlia pelos autores são a debilidade mental e a epilepsia. Os débeis mentais, 

escreveu AFRÂNIO PEIXOTO que não é de estranhar vê-los bem situados na 

magistratura, na igreja, na administração, na política e, o que é mais, às vêzes, 

nas letras ("Elementos de Medicina Legal"), ed. de 1910, pág. 68). Quanto aos 

epilépticos, é certo que, como ensina êsse mesmo escritor, a demência pode ser 

o têrmo intelectual dessa neurose, mas epilépticos foram, entre os grandes 

gênios da humanidade, CÉSAR e NAPOLEÃO e, entre nós, a maior glória da 

literatura nacional - MACHADO DE ASSIS. 

 

Na procuração, por instrumento público, em que D. Maria Júlia constituiu seu 

procurador o Dr. Antônio Soares da Silveira, lê-se o seguinte: "Concedo 

também poderes especiais para vender, a quem convier e pelo preço que 

contratar, os imóveis que ela, outorgante, tem pela meação do dito Olímpio 



Ferreira Marques". Alegam, porém, os autores que nesse mandato faltam 

poderes especiais ao mandatário para realizar as veredas aludidas. Mas a 

procuração, como se viu, expressa e especialmente se refere a essas vendas, 

designando as coisas que deviam ser alienadas. Que mais se pode exigir, se 

poderes especiais, como ensina CLÓVIS, são aquêles que, como no caso em 

exame, se referem expressa e determinadamente ao negócio jurídico para que 

foram outorgados? Não falecia, pois, ao mandatário, os poderes indispensáveis 

à prática dos atos que realizou. 

 

Como se vê a fls. 26 dos autos, foram conferidos ao Dr. Antônio Soares da 

Silveira poderes para a prática, de vários atos, entre os quais os de "requerer a 

divisão amigável ou judicial, quer por escritura pública, quer por qualquer 

processo em juízo, dos bens do dito espólio". Acontece que a divisão das terras 

do espólio se fêz por escritura pública, assinada pessoalmente por D. Maria 

Júlia. Daí o que se pode concluir é que só nesse ponto foram revogados os 

poderes do mandatário, porque dêsse ato de D. Maria Júlia não se pode inferir o 

propósito de extingui-los completamente, porque nenhum ato ela praticou que 

implicasse a mudança de sua vontade de ter o Dr. Silveira como seu 

procurador, para a prática dos demais atos constantes da procuração. 

 

Belo Horizonte, 13 de abril de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Lincoln 

Prates, relator; Lopes da Costa; A. Vilas Boas, vencedor: Confirmei a sentença, 

por seus fundamentos. 

 

RELATÓRIO 

 

Maria Júlia de Morais, por intermédio do seu procurador, Dr. Antônio Soares 

da Silveira, vendeu os imóveis referidos nas escrituras de fls. 8 a 12 dos autos 

entre 5 e 8 de maio de 1942. Falecida Maria Júlia em 20 de março de 1949, o 

seu genro, Álvaro Reis, casado com a filha única de Maria Júlia, propõe, com a 

mulher, em 12 de maio, a presente ação de nulidade das mencionadas escrituras 

de compra e venda e conseqüente reivindicação dos imóveis alienados, sob os 

seguintes fundamentos alternativos: a) incapacidade da vendedora, por estar 

incluída na categoria dos loucos de todo o gênero; b) ou falta de poderes 

especiais na procuração conferida ao Dr. Antônio Soares da Silveira; c) ou 

cassação dêsse mandato, por haver a mandante assinado pessoalmente, em 20 



de abril de 1942, a escritura de partilha e divisão dos bens do espólio de seu 

marido, Olímpio Ferreira Marques. 

 

Na contestação de fls. 50, alegam os réus, preliminarmente, que a ação está 

prescrita, pois já decorreram sete anos desde a venda dos imóveis e o prazo de 

prescrição é de quatro anos, conforme o art. 178, § 9°, n° V, do Cód. Civil. 

 

No mérito, sustentam, em síntese, que Maria Júlia tinha completa lucidez de 

espírito e que o mandato por ela outorgado ao Dr. Antônio Soares da Silveira é 

válido e não foi revogado na parte que concede poderes para a venda dos 

imóveis. A sentença de fls. 168, desprezando a alegada prescrição, julgou a 

ação improcedente, condenando os autores nas custas. Apelaram os vencidos, 

cujo recurso se processou regularmente. 

 

Ao Exmo. Sr. desembargador LOPES DA COSTA. 

 

Belo Horizonte, 12 de março de 1950. - Lincoln Prates. 

 

* 

 

CUSTAS - PAGAMENTO EM DÉCUPLO - QUANDO DEVE 

OCORRER 

 

- Quando tôda a movimentação dada ao feito pelo autor-apelante é uma 

contínua fraude, impõe-se sua condenação em décuplo de custas, pedida na 

contestação e não atendida pelo juiz "a quo", embora apelante seja o 

autor. Pune-se de ofício, a bem dos interêsses da Justiça, porque a pena é 

instituída a benefício dela e não em atenção apenas à parte contrária. 

 

União Furquinense Foot-Ball Club versus Teófilo Simão do Carmo e outro 

 

Ap. n° 6.214 - Relator: DESEMBARG. MENESES FILHO 

 

ACÓRDÃO 

 



Vistos e relatados êstes autos de apelação n° 6.214, de Mariana, em que é 

apelante a União Furquinense Foot-Ball Club e são apelados Teófilo Simão do 

Carmo e outro: 

 

Acordam, em sessão da 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, negar provimento, mas solucionar a hesitação do dispositivo da 

sentença para decretar a improcedência da ação. 

 

Pagará o apelante o décuplo das custas, pena que lhe impõem ex officio pelo 

dolo com que procedeu (Cód. de Proc. Civil, art. 63, § 2°). 

 

Existia no povoado de Furquim, da comarca de Mariana, um clube de football, 

que começou há cêrca de 25 anos suas atividades com a denominação de 

Furquim Foot-Ball Club. 

 

Em 1944, o nome foi mudado para União Furquinense Foot-Ball Club, sob o 

qual a sociedade adquiriu, em 11 de abril de 1945 (fls. 4 e 23), um terreno para 

campo, onde realizava suas atividades desportivas. 

 

Por volta de 1949, existia na mesma localidade uma outra sociedade ou time de 

foot-ball, denominado Cruzeiro Foot-Ball Club (fls. 94 v., 103, 104 v., 105 v., 

106 v. e 107), a qual desejou obter daquela União Furquinense permissão para 

usar do campo desta em seus treinos e jogo (fls. 29, 30, 31 e 32). 

 

E como não lograsse deferimento, reuniram-se os interessados na pretensão e 

resolveram usurpar o terreno. 

 

Para isso, serviram-se da circunstância de não estarem registrados os estatutos 

da União e nem os do Cruzeiro, e deram por fundado um clube novo com a 

mesma denominação da União (fls. 101 v.), declarando nos estatutos (fls. 70 v.) 

que ao clube assim fundado pertencia o terreno que, com o mesmo nome dêle, 

fôra comprado por outrem em 1945. 

 

O golpe foi executado com presteza. Fêz-se o extrato dos estatutos. O "Minas 

Gerais" o publicou em 26 de março de 1949. No mesmo dia, em Mariana, 

houve o registro da nova sociedade (fls. 69 e 71), com imediato protesto da 

antiga União (fls. 33). 



 

E daí a nove dias, em 4 de abril, a nova sociedade entrava em juízo com o 

presente pedido de interdito proibitório, em que se coloca em posição de antiga 

proprietária e possuidora de um campo de foot-ball, ao qual estaria agora com o 

acesso obstado à fôrça por um subdelegado de polícia e um agente dos 

Correios, ambos péssimos elementos do meio social. 

 

Consta nos autos, através de perícia realizada (fls. 80, 81, 84 e 85), que a antiga 

União Furquinense teve contínua vida, manifestada nas atas de suas reuniões, 

tôdas lançadas nos livros a elas destinados. 

 

Bem andou, portanto, o MM. juiz reconhecendo que dela, é a posse merecedora 

de proteção judicial, e foi para isso que ela compareceu espontâneamente no 

pleito como assistente dos réus, os quais foram chamados pela autora a 

responder como réus por simples jôgo de aparência, com ocultação da verdade, 

que é a de estar o terreno sob a posse da antiga União Furquinense. 

 

Em conseqüência, tôda a movimentação dada ao presente feito pelo autor-

apelante é uma contínua fraude, pela qual se impõe a condenação em décuplo 

de custas, aliás pedida na contestação (fls. 20 v.). Embora apelante seja o autor, 

punem de ofício, a bem dos interêsses da Justiça, porque a pena é instituída a 

benefício dela e não em atenção apenas à parte contrária. 

 

Não condenam em honorários de advogado porque é assunto a considerar 

sòmente em ação especial para pleitear indenização, a qual tanto pode ter por 

objeto a remuneração de advogado como outros prejuízos. 

 

A conclusão da veneranda sentença hesita entre carência e improcedência da 

ação. O caso é de improcedência. Haveria carência por ilegitimidade ativa se 

desde logo pudesse ser julgada para todos os gerais efeitos a constituição da 

nova União Furquinense. Mas é matéria que envolve outros interêsses não 

representados e nem discutidos no feito. Enquanto não fôr decretada a nulidade, 

a nova União subsistirá e, portanto, poderá mover ações possessórias, em que 

fracassará por improcedência do pedido, se se apresentar em juízo com 

pretensões da ordem da que manifesta neste feito. 

 



Acordam também convocar a atenção do Exmo. Sr. Dr. procurador geral para 

êste feito. As partes mantêm nos autos atitude de vilipêndio recíproco, 

servindo-se da Justiça para trocar insultos. S. Exª verificará se deve representar 

a respeito ao Poder competente, fiscal que é do cumprimento da lei. A antiga 

União Furquinense adquiriu um terreno, em que havia condomínio de menores, 

mediante alvará judicial, que autorizou o negócio por Cr$ 1.000 00 (fls. 2, 24 v. 

e 26), sendo Cr$ 500,00 a parte dos menores. Vê-se, no entanto, pela prova (fls. 

97, 98 v., 99 e 101) que o negócio se fêz em realidade por Cr$ 3.000,00, 

dissimulada a sonegação com a alegação de si mesma comprometedora de que 

a diferença é representada por benfeitorias. Isto é, construções. 

 

Êsse fato envolve também interêsse da Fazenda, e por isso o levam ao 

conhecimento do Sr. advogado geral do Estado. 

 

Julgando o feito contra o autor, prejudicado fica o agravo no auto do processo. 

 

Belo Horizonte, 27 de abril de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Eduardo 

de Meneses Filho, relator; Lincoln Prates; Lopes da Costa. 

 

RELATÓRIO 

 

Não descubro irregularidade no processo e preparo desta apelação n° 6.214, de 

Mariana, interposta por União Furquinense Foot-Ball Club contra sentença 

final que julgou ação de interdito proibitório, em que são réus Teófilo Simão do 

Carmo e Francisco Marciano Coelho, a cujo lado compareceu como assistente 

José Prudente Franco, como presidente de uma sociedade anônima daquela 

União Furquinense Foot-Ball Club. 

 

A conclusão a que chegou a sentença está a fls. 119 v. Foi proferida a decisão 

pelo MM. juiz de direito de Ouro Prêto, em substituição. 

 

Há um agravo no auto do processo contra seqüestro que o MM. juiz ordenou 

(fls. 59), em meio da ação, atendendo à representação de um delegado de 

polícia (fls. 56), pondo assim têrmo a uma concessão de mandado liminar feita 

ao autor. 

 

Passo os autos ao Exmo. Sr. desembargador LINCOLN PRATES. 



 

Belo Horizonte, 6 de abril de 1950. - Eduardo de Meneses Filho. 

 

* 

 

ADJUDICAÇÃO - PAGAMENTO DE DÍVIDA DO ESPÓLIO 

 

- Os bens separados para pagamento a dívidas do espólio podem ser 

adjudicados, sem a formalidade da hasta pública, de conformidade com o 

artigo 495, § 2°, do Cód. de Proc. Civil mesmo havendo menores, mas se 

sob pátrio poder e não sob tutela. 

 

Agravante: Ezequiel Pereira de Almeida 

 

Ag. n° 3.483 - Relator: DESEMBARG. AUTRAN DOURADO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo da comarca de Oliveira, 

entre partes, Ezequiel Pereira de Almeida, agravante, e o Juízo de Direito, 

agravado: 

 

Acordam, em Turma da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, adotando o 

relatório retro como parte integrante dêste, conhecer do agravo com o 

fundamento invocado, e dão-lhe provimento para, cassando a decisão recorrida, 

mandar que o juiz a quo defira a adjudicação requerida, observadas as 

prescrições legais; pagas as custas na forma da lei. 

 

Assim decidem porque, consoante a jurisprudência desta Câmara, nos julgados 

transcritos pelo agravante a fls. 2, as vendas de bens separados para o 

pagamento de dívidas em inventário, mandados em hasta pública, podem ser 

adjudicados, desde logo, sem essa formalidade, nos têrmos do art. 495, § 2°, do 

Cód. de Proc. Civil, mesmo tendo menores sob o pátrio poder. Isto porque, só 

na venda de bens para pagamento de impostos e custas, tendo menores sob 

tutela, é que a hasta pública é obrigatória, nos precisos têrmos do art. 498, 

parág. único, do Código dito. 

 



No caso dos autos, acresce que a única menor existente, tendo 18 anos 

cumpridos, não é representada por seu pai, e, sim, assistida (art. 6° do Cód. 

Civil), e, no caso em tela, ela deu poderes expressos ao procurador para 

concordar com a adjudicação, o que fêz assistida por seu pai. Acresce que, se o 

Dr. juiz de direito não nomeou um curador à menor púbere para assisti-la, por 

ter sido a adjudicação requerida pelo pai, é porque não viu necessidade da 

medida, pois, do contrário, o teria feito. E, ainda mais, a desnecessidade da 

hasta pública se manifesta no caso dos autos, por se tratar de adjudicação de 

bens, já avaliados e de pequena importância, para pagamento de uma dívida de 

Cr$ 1.325,00, referente às despesas de médico, farmácia e funeral, que devem 

sair do monte e não da meação da inventariante (art. 1.797 do Cód. Civil), que 

a hasta aumentaria as despesas, e com a adjudicação concordaram todos os 

interessados, inclusive o Dr. promotor de justiça (fls. 19). 

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Autran 

Dourado, relator; J. Benício, vogal; Newton Luz, vogal: O § 2° do art. 495 do 

Cód. de Proc. Civil é reprodução do § 2° do artigo 992 do Cód. de Proc. Civil 

de Minas Gerais, que foi substituído pelo art. 10 da lei n° 910, de 1925, nestes 

têrmos: 

 

"Convindo, por petição e têrmos nos autos, todos os interessados, bem como o 

curador à lide, nomeado ao menor, no caso do n° 1 do art. 67 do Cód. de Proc. 

Civil, deverá o juiz adjudicar logo aos credores bens separados para pagamento 

dêles salvo se se tratar de espólio em que haja interessado menor sob tutela". 

 

Ora, no caso, não há menor sob tutela e sim, apenas, sob o pátrio poder, e todos 

os interessados concordaram com a adjudicação, inclusive o representante do 

Ministério Público. 

 

Logo, não há razão para o escrúpulo manifestado pelo juiz, na assertiva de que 

o pai, exercendo ascendência sôbre os herdeiros, poderia influir no sentido de 

obter o acôrdo para a adjudicação. Louvável, sem dúvida, o escrúpulo, mas sem 

razão. 

 

Dou, pois, provimento ao agravo. 

 

RELATÓRIO 



 

Na comarca de Oliveira, perante o Dr. juiz de direito, se processa o inventário 

dos bens deixados por D. Manuela Belo de Almeida, e, estando o feito em vias 

de partilha (fls. 8), requereu o inventariante, cônjuge, adjudicação de bens a 

serem separados para o pagamento da importância de Cr$ 1.325,00. 

 

Determinada a audiência de todos os interessados; os herdeiros e os Srs. 

promotor de justiça e coletor estadual concordaram com a'adjudicação, mas o 

Dr. juiz de direito, afinal, indeferiu a adjudicação, sob o fundamento de que, no 

espólio, existia uma menor púbere, por despacho deste teor: "Indefiro a petição 

de fls. 23. Havendo menores interessados no inventário, não obstante o acórdão 

citado pelo patrono dos interessados e relatado pelo douto desembargador 

AMÍLCAR DE CASTRO, sou de opinião, com apoio em outros arestos dos 

Tribunais do Distrito Federal e de São Paulo, que os bens para pagamento do 

débito do espólio devem ser levados à praça, não se admitindo a adjudicação 

requerida. Intime-se. Ao Sr. partidor para esboçar a partilha, da qual constará a 

separação de bens para pagamento do passivo do espólio. A menor Efigênia de 

Almeida deverá receber em pagamento "terras de cultura" (fls. 8). 

 

Inconforme com o indeferimento da adjudicação, o inventariante-meeiro, por 

seu advogado, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, com base 

no item XI do Cód. de Proc. Civil, recurso que foi respondido pelo juiz a fls. 

16, onde, mantendo o seu despacho, entre outros motivos que o levaram a 

assim proceder, disse: 

 

"Penso que o inventariante, sendo pai de todos os herdeiros, exerce uma 

ascendência sôbre os mesmos. Dessa forma, pode influir na obtenção do acôrdo 

para a adjudicação requerida. Se o credor do espólio fôsse um terceiro, não se 

poderia prever tal ascendência" (fls. 16). 

 

No recurso se observaram as prescrições legais. 

 

Em mesa. 

 

Belo Horizonte, 15 de maio de 1950. - Autran Dourado. 

 

* 



 

AVAL - CAMBIAL EMITIDA POR UM SÓCIO E POR ELE MESMO 

AVALIZADA EM NOME DA SOCIEDADE - CONTRATO CONSIGO 

MESMO - CARÊNCIA DE AÇÃO - APELAÇÃO 

 

- Não é eficaz a representação quando há oposição de interêsses entre 

representante e representado: seria o contrato consigo mesmo, 

desconhecido em nosso direito, e no aval essa oposição aparece, sem 

maiores pesquisas. 

 

- É de apelação o recurso de decisão que julga o mérito de causa, sem 

embargo de haver a sentença falado em carência de ação. 

 

Joaquim Silvino da Silva versus Abras & Cia. 

 

Ap. n° 6.069 - Relator: DESEMBARG. LOPES DA COSTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação n° 6.069, de Belo 

Horizonte, apelante Joaquim Silvino da Silva, apeladas Abras & Cia.: 

 

Acordam os juízes do Tribunal de Justiça, em Turma da 1ª Câmara Civil, 

incorporando a esta decisão o relatório de fls. 94, para servir-lhe de parte 

expositiva, negar, por unanimidade, provimento ao recurso, pagas as custas 

pelo apelante. 

 

Rejeitam a preliminar de não conhecer do recurso, pois êste, na espécie, devia 

ser mesmo o de apelação, eis que o juiz julgou o mérito da causa, sem embargo 

de haver falado da carência de ação. 

 

Quanto ao mérito, dispõe o art. 316 do Cód. Comercial: 

 

"Nas sociedades em nome coletivo, a firma social assinada por qualquer dos 

sócios-gerentes, que no instrumento do contrato fôr autorizado a usar dela, 

obriga a todos os sócios solidàriamente para com terceiros e êstes para com a 

sociedade, ainda mesmo que seja em negócio particular seu ou de terceiro, com 



exceção apenas dos casos em que a firma social fôr empregada em transações 

estranhas ao negócio designado no contrato". 

 

A lei, assim, presume o conhecimento do contrato, que, de resto, é submetido a 

registro público. 

 

Ora, o contrato social que se encontra junto a êstes autos proíbe a qualquer 

sócio obrigar a firma por fiança ou por aval. 

 

Além disso, há oposição de interêsses entre o representado, a firma-ré e o 

representante. Aquela, como avalista; êste, como emitente da promissória 

ajuizada. 

 

Não é eficaz a representação, quando há oposição de interêsses entre 

representante e representado. Nemo potest esse auctor in rem suam 

(WHITAKER. "Letra de Câmbio", 74). 

 

Seria, o contrato consigo mesmo desconhecido em nosso direito. 

 

Mesmo que admitíssemos essa figura, mesmo no direito italiano (Cód. Civil. 

art. 1.395), não se permite ali o contrato consigo mesmo, quando não esteja 

excluída a possibilidade de conflito de interêsses entre o representante e o 

representado (MESSINEO, "Dottrina generale del contratto", 165). 

 

Nas cambiais, onde sempre permanece oculta a relação fundamental, nem 

sempre é fácil descobrir aquela oposição. 

 

No aval, entretanto, ela aparece, sem maiores pesquisas, primo ictu oculi. 

 

"A figura do aval e da intervenção supõe uma relação de garantia por débito 

alheio. Assim, se o representante, em tal qualidade, firma a cambial como 

avalista ou interveniente, a favor de sua própria firma, bem pode o representado 

sustentar, face ao portador, a invalidade da obrigação" (BONELLI, "La 

cambiale" nos comentários de BENSA e outros ao Cód. Comercial italiano, 

vol. III, n° 58). 

 



Acresce que os autos abalam a presunção de boa-fé do apelante. Pela prova 

feita se vê que, freqüentando a casa de tavolagem onde se firmou a promissória, 

explorava o vício, descontando a preço vil os títulos emitidos pelos jogadores 

infelizes. 

 

Belo Horizonte, 30 de março de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Lopes 

da Costa, relator; A. Vilas Boas; Aprígio Ribeiro. 

 

RELATÓRIO 

 

Joaquim Silvino da Silva, na comarca de Belo Horizonte, propôs contra a 

sociedade em liquidação Abras & Cia. ação executiva cambial, em cobrança de 

uma promissória, emitida pelo sócio José Necésio do Carmo e por êle mesmo 

avalizada em nome da firma. 

 

A ré embargou a penhora, alegando a nulidade do aval, cujo uso, de modo 

absoluto, o contrato social proibia aos sócios (fls. 8 v., cláusula VII). 

 

A sentença final declarou o autor carecedor da ação. 

 

O autor apelou a tempo e a tempo preparou o recurso, que foi regularmente 

processado. 

 

Os apelados levantam a preliminar de ser incabível a apelação, de vez que a 

sentença concluiu pela carência da ação. 

 

Ao Exmo. Sr. desembargador VILAS BOAS, para revisão. 

 

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 1950. - Lopes da Costa. 

 

* 

 

CONCURSO DE CREDORES - PROTESTO - INSTAURAÇÃO - 

CONDIÇÕES 

 

- Para o protesto por concurso de credores basta o título de dívida líquida 

e certa, ou outro título com igual fôrça, sendo desnecessário vir 



acompanhado de prova de insolvência, por ser certo que a insuficiência de 

bens do devedor se presume quando contra êle esteja correndo execução, 

ficando a prova para desfazer esta presunção para o concurso a ser 

instaurado. 

 

Francisco de Moura Filho versus João Lopes da Silva e outros 

 

Ag. n° 3.589 - Relator: DESEMBARG. AUTRAN DOURADO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistes, relatados e discutidos êstes autos de agravo da comarca de 

Camanducaia, entre partes, Francisco de Moura Filho, agravante e João Lopes 

da Silva e outros, agravados: 

 

Acordam, em Turma da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, adotando o 

relatório retro como parte integrante dêste, conhecer do agravo, mas para lhe 

negar provimento, não que o Dr. Juiz a quo tenha andado certo, quando, 

liminarmente, indeferiu o protesto que o agravante fêz por concurso de 

credores, por não vir acompanhado da prova de insolvência, aliás como êle 

mesmo confessa que errou na sua resposta de fls. 16, por ser certo que a 

insuficiência de bens do devedor se presume, quando contra ele esteja correndo 

execução (parág. único do art. 1.019 do Cód. de Proc. Civil), ficando a prova 

para desfazer esta presunção para o concurso a ser instaurado, e, no caso dos 

autos, contra o executado corriam duas penhoras pelo mesmo juízo, que foram 

apensadas para os fins da lei. Vale dizer, para o protesto basta o título de dívida 

líquida e certa, ou outro título com igual fôrça. 

 

Mas, se a presunção de insolvência cede à prova em contrário, se o fim do 

Código é de economia de tempo e de despesas, e se a juntada do protesto aos 

autos da execução traz prejuízo aos exeqüentes, que ficarão impedidos de 

levantar o preço dia arrematação, até que se julgue o concurso, é evidente que, 

estando provado pelos agravados, com as certidões do fisco e do registro 

imobiliário da comarca, que o executado possui no mesmo local três prédios, 

livres de penhora, contra êsses deve o agravante exercitar o seu direito, e, 

sòmente depois de avaliados os bens que tiver penhorado e provada a 

insuficiência dêles para o seu integral pagamento, deve pedir anexação de seu 



processo aos dois já em juízo, ingressando no concurso que, porventura, estiver 

instaurado, ou providenciando a sua instauração. 

 

E se, como diz o desembargador AMÍLCAR DE CASTRO, "... havendo uma 

lide pendente inter alios, não pode um terceiro estranho nela intervir, 

interrompendo o curso do processo, sem dar logo prova de que essa lide o 

prejudicará se na mesma não intervier, deve o juiz rejeitar o protesto, negando 

inscrição ao credor, se êste não se apresentar com título apontado na lei como 

suficiente para lhe garantir aquela intervenção" ("Comentários ao Código de 

Processo Civil", vol. X, n° 519, págs. 468-469), é evidente que, no caso dos 

autos, não porque o agravante tenha deixado de apresentar o título capaz de dar 

lugar ao protesto e a sua pretensão de instaurá-lo, mas por estar provado que a 

lide em que quis intervir não lhe prejudicará, por existirem outros bens do 

executado, é que mantém o despacho agravado, com o desprovimento do 

recurso, ressalvando, porém, ao agravante o direito de, se entender se os bens 

livres não derem, apurado o fato na forma já dita, inscrever-se no concurso por 

acaso instaurado, ou instaurá-lo. 

 

Custas pelo agravante. 

 

Belo Horizonte, 29 de maio de 1950. - Batista de Oliveira, presidente; Autran 

Dourado, relator; Costa e Silva, vogal; J. Benício, vogal. 

 

RELATÓRIO 

 

Na comarca de Camanducaia, perante o Dr. juiz de direito, nas execuções 

movidas por João Lopes da Silva e outro, que foram apensadas, Francisco de 

Moura Filho, credor do executado por um título do valor de Cr$ 41.350,00, 

devidamente formalizado, protestou por concurso de credores (fls. 8), cujo 

protesto foi indeferido, pelo despacho dêste teor, transladado a fls. 8 v.: 

"Indefiro o pedido abaixo, porque só não encontrando bens penhoráveis é que o 

credor pode protestar por concurso e instaurá-lo em ocasião oportuna. No caso, 

não há prova de que todos os bens foram penhorados". 

 

Ciente dêsse despacho e inconforme com êle, o credor agravou, 

tempestivamente, para êste Tribunal, com base no item XIII do art. 842 do Cód. 

de Proc. Civil, recurso que foi contra-minutado a fls. 12, onde os exeqüentes 



anexaram duas certidões, para provar que o executado possui naquela cidade e 

comarca três imóveis capazes de fazer face ao direto do agravante, certidões 

essas passadas, uma pela Prefeitura Municipal e a outra pelo oficial de registro 

de imóveis da comarca (fls. 13 e 14). Afinal, o Dr. juiz a quo respondeu ao 

recurso, reconhecendo que havia errado dando o despacho agravado, mas, 

diante da prova dos autos, reafirmou-o, mandando subir o recurso a êste 

Tribunal. 

 

No recurso se observaram as prescrições legais. 

 

Em mesa. 

 

Belo Horizonte, 29 de maio de 1950. - Autran Dourado. 

 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

 

DUPLICATA - COBRANÇA 

 

- A circunstância de se acharem as duplicatas, não quitadas, em poder do 

devedor não gera a presunção de estarem elas pagas. 

 

Auto Mecânica Limitada versus Arlindo Marques 

 

Ap. n° 7.157 - Relator: DESEMBARG. NEI WIEDEMANN 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos os autos, etc.: 

 

I. Auto Mecânica Limitada, sociedade comercial sediada em Caxias do Sul, 

ajuizou nesse fôro ação ordinária para haver de Arlindo Marques pagamento de 

dívidas, contraídas por êste em negociações com a autora, instruindo a inicial 

com triplicatas, protestadas por se encontrarem as duplicatas retidas pelo réu, 

que se recusara a devolvê-las e pagá-las. Contestou o réu, apresentando as 

duplicatas, nas quais não consta quitação, afirmando se encontrarem elas em 

seu poder por lhe haverem sido devolvidas por Vasco Remigio Peretti, gerente 

da firma autora, a quem o réu entregara Cr$ 10.000,00 em pagamento. Explica 



o réu que estava devendo à autora o montante de nove duplicatas, cada uma na 

importância de Cr$ 1.000,00, com os juros respectivos (resto a pagar do preço 

de um caminhão avaliado em Cr$ 24.000,00), quando se propôs comprar de 

Vasco Remigio Peretti, pelo preço de Cr$ 30.000,00, um terreno, dando o réu 

em pagamento, desde logo, a quantia de Cr$ 10.000,00 em moeda corrente, o 

caminhão aludido que representaria Cr$ 10.000,00, e, dentro em um ano, os 

restantes Cr$ 10.000,00. Nesta ocasião, Vasco lhe entregou as duplicatas, que 

ora exibe. Entretanto, não convindo a Vasco efetivar a venda do terreno, 

conseguiu êle se apoderar do contrato onde aquelas condições estavam 

consignadas, e rasgou-o. Ante a reação do réu, Vasco concordou em lhe 

devolver o caminhão e afirmou que os Cr$ 10.000,00 ficariam em pagamento 

do saldo devedor para com a firma. Estando, assim, saldada a dívida em 

cobrança, articulou o réu reconvenção, pedindo a aplicação da penalidade 

prevista no art. 1.531 do Cód. Civil. Impugnando a reconvenção, disse a autora 

que a compra e venda referida não ultrapassara a fase das conversações 

preliminares; que o réu jamais estêve despojado da posse e domínio do 

caminhão; que as duas duplicatas foram maliciosamente retidas, devendo ser 

pagas; que ocorreu alteração intencional da verdade. Na instrução do feito, 

além das declarações de Vasco Remigio Peretti e do réu, foi colhida prova 

exclusivamente testemunhal. 

 

II. A decisão de primeira instância; partindo da asserção de haver presunção de 

pagamento quando o título cambiário, ainda que sem a quitação, se encontra em 

poder do devedor, e que essa presunção sòmente desaparece quando o credor 

provar que essa posse foi adquirida por fraude, dolo ou qualquer outro meio 

ilícito, constatou que a comprovação do apossamento ilícito não foi dada pela 

autora, e que, ao contrário, o réu estabeleceu como se processou o pagamento 

das duplicatas. Em conseqüência, julgou improcedente a ação, e procedente a 

reconvenção, por se revelarem, nos autos, a malícia e a má-fé da autora. Apelou 

a autora, pleiteando a reforma da sentença, para que se julgue procedente a 

ação e se repila a reconvenção. O réu-apelado contra-arrazoou o recurso. 

 

III. Examinada a espécie, ponderada a prova, e atendendo à solução dada às 

pretensões das partes, verifica-se que a decisão apelada se esteia em dois 

elementos: a) a circunstância de se acharem as duplicatas em poder do devedor, 

ainda que sem a quitação, o que gera a presunção de pagamento integral, e b) 

aqueloutra de não haver o credor destruído esta presunção de pagamento, e, 



antes, ter o réu trazido ao processo a prova de entrega da importância de Cr$ 

10.000,00 ao gerente da firma autora, Vasco Remigio Peretti, para pagamento 

dessas duplicatas. 

 

IV. Entretanto, é mister notar que a presunção de pagamento - porque os títulos 

se encontrem em poder do devedor, ainda que não quitados, se bem ocorra em 

relação aos títulos cambiários, - não tem cabida quando se trata de duplicatas, 

como acentuou o voto do Sr. desembargador LOURENÇO MÁRIO PRUNES. 

Na verdade, é situação perfeitamente normal esta de serem as duplicatas postas 

em poder do devedor, sem a quitação e o encaminhamento legalmente 

ordenado para a integração dos elementos da duplicata. São têrmos da lei n° 

187, de 15 de janeiro de 1936, no art. 1°: 

 

"Nas vendas mercantis a prazo entre vendedor e comprador domiciliados no 

território brasileiro, aquêle é obrigado a emitir e entregar ou remeter a êste a 

fatura ou conta de venda e respectiva duplicata, que êste lhe devolverá, depois 

de assiná-la, ficando com aquela." 

 

Rezam os arts. 10 e 11 desta mesma lei n° 187: 

 

"A remessa da duplicata poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou por seus 

representantes, por intermédio de bancos, procuradores ou correspondentes, 

que se incumbam de apresentá-la ao comprador, na praça ou lugar de seu 

estabelecimento, podendo os intermediários devolvê-la depois de assinada, ou 

conservá-la em seu poder até o momento do resgate, segundo as instruções de 

quem lhes cometeu o encargo." 

 

"A duplicata, quando não fôr à vista, deverá ser devolvida pelo comprador, 

devidamente assinada, de modo a estar em poder do vendedor ou portador 

dentro do prazo do respectivo vencimento, não podendo a devolução, 

entretanto, exceder aos seguintes prazos: 

 

a) de 30 dias, quando o comprador fôr estabelecido na mesma praça do 

vendedor", etc. 

 

Precisamente por ser êste o sistema legal, a quitação deve existir sempre, 

dispondo providamente a respeito o art. 16, e seu parág. único, da lei n° 187: 



 

"Ao comprador é lícito resgatar a duplicata antes de assiná-la, nos prazos aqui 

estabelecidos, devolvendo-a, acompanhada da respectiva importância ao 

vendedor ou ao portador, que nela passará o recibo competente. 

 

Parág. único. Se o dinheiro fôr enviado sem a duplicata, o vendedor ou o 

portador passará recibo em separado, com referência expressa à mesma 

duplicata, para todos os efeitos legais". 

 

Conseguintemente, quanto ao primeiro fundamento da decisão apelada, 

constata-se que a presunção gerada é contrária àquela ali consignada: ante a 

espécie dos títulos em cobrança, cabe presumir que o devedor não os devolveu, 

quando lhe vieram às mãos para serem assinados. Tão-sòmente, pois, que é ao 

devedor que incumbe provar que as duplicatas não quitadas se encontram em 

seu poder por havê-las pago, e não por ter deixado de devolvê-las. 

 

V. Êste pagamento, aliás, o réu pretendeu comprovar tê-lo realizado, e a 

decisão apelada acolheu a alegação, considerando existir prova suficiente da 

entrega dos Cr$ 10.000,00 ao gerente da firme, autora. 

 

Entretanto, foi deficientíssimo o arrimo oferecido pelo réu àquela asserção. 

Ainda que se admita a convenção de compra e venda, referida por êle, de 

acôrdo com a qual iria entregar o caminhão e dinheiro, no total de Cr$ 

44.000,00, por um terreno, avaliado em Cr$ 30.000,00; ainda que se admita 

esta negociação, que seria efetuada entre Vasco Peretti, "proprietário do 

terreno", e Arlindo Marques, e não entre Auto Mecânica Limitada, "credora", e 

o réu, "devedor", ainda assim mostram os autos que não há elemento que 

conforte a afirmação de haver sido efetuada aquela entrega. Não geram 

convicção as informações do réu, nem os dizeres das testemunhas. 

 

a) Investigando as informações do réu, encontra-se: 1°) no prov. 7°, a fôlhas 30 

v., êle informa ter Vasco Remigio Peretti lhe "devolvido" as duplicatas quando 

recebeu os Cr$ 10.000,00, - prestação inicial da compra do terreno, - sem haver 

testemunhas. Não explica o réu a razão pela qual essas duplicatas - entrosadas 

em negócio da firma - lhe foram "devolvidas" naquele momento; mas, no prov. 

11, quando narra haver Vasco rasgado o documento referente à promessa de 

compra e venda do terreno, informa que, neste momento, Vasco lhe assegurara 



que aquela importância "ficaria em pagamento do saldo devedor para com a 

firma"; 2°) em suas declarações, a fls. 58, disse o réu que entregara aquela 

importância a Vasco, algum momento depois de lavrada a promessa de compra 

e venda, "na presença de seu pai (já falecido) e de Marcos Pereira", e que, neste 

momento, recebeu as duplicatas. A fls. 58 v., porém, afirma ter recebido o 

contrato e as duplicatas quando entregou o dinheiro. Mas a testemunha 

indicada, Marcos Pereira, informa que estava perto "quando o contrato foi 

rasgado", e que foi nessa ocasião que Peretti entregou a Arlindo as duplicatas", 

sabendo da entrega do dinheiro por informação do réu. 

 

Ou seja, resumindo: o réu entregou o dinheiro na ausência de testemunhas; mas 

havia testemunhas quando êle o entregou; mas a pessoa, então presente, não se 

encontrava ali e não viu essa entrega. Ou, também: o réu recebeu as duplicatas 

no escritório, sem razão alguma, na ausência de testemunhas; mas foi perante 

testemunhas que êle as recebeu no escritório, sem razão alguma; sendo certo 

que elas lhe foram entregues, em outro momento e em outro lugar, como 

contra-prestação dos Cr$ 10.000,00, que ele dera como pagamento inicial do 

terreno. Apesar de tudo, dentro nessas esgueiriças informações, uma 

circunstância ressalta: o réu, que se indignou ante o proceder (como êle o 

descreve) inescrupuloso de Vasco e que ameaçara de levar êste perante a 

autoridade policial, não tomou a elementar precaução de fazer lavrar quitação 

regular nos títulos que lhe teriam sido entregues ou "devolvidos" como 

saldados. O que tudo leva a rejeitar essas informações como subsídios 

probatórios. 

 

b) Não se colhe elemento algum nos depoimentos das testemunhas oferecidas 

pelo réu. Declaram elas ter ouvido do réu a informação sôbre a entrega daquela 

importância a Vasco (a de fls. 63, a quem o réu leu o contrato); ou lido êsse 

contrato, onde a assinatura de Vasco - desconhecida delas - se encontrava (fls. 

66 e 66 v.), sendo que êsse contrato não tinha assinaturas, mas sòmente as 

condições do negócio (fls. 65 v.). Ou nada sabem (fls. 63 v., 64 v. e 71). 

 

VI. Em face do exposto, acordam, em 1ª Câmara Cível, considerando que a 

intenção da autora se encontra devidamente amparada, pois que o réu não nega 

a efetivação do negócio que deu origem às duplicatas, e não provou que as 

tivesse pago, dar provimento à apelação, interposta por Auto Mecânica 

Limitada, para: 1°) julgar procedente a ação ordinária por ela instaurada contra 



Arlindo Marques, condenando êste ao pagamento do pedido, juros de mora, 

honorários de advogado e custas do processo, e 2°) julgar improcedente a 

reconvenção, por ser incabível o pedido ali formulado. 

 

Custas pelo apelado. 

 

Pôrto Alegre, 23 de outubro de 1951. - Homero Martins Batista, presidente; 

Nei Wiedemann, relator; Lourenço Mário Prunes. 

 

* 

 

COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS - REQUISITOS 

 

- Só produzem efeitos "erga omnes" os contratos de compra e venda de 

automóveis, qualquer que seja a forma de que se revistam, quando 

transcritos no Registro de Títulos e Documentos. 

 

Reinaldo Berwaldt versus Pedro Edwino Hillesheim 

 

Ag. n° 4.101 - Relator: DESEMBARG. NEI WIEDEMANN 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, etc.: 

 

Acordam, em 1ª Câmara Cível, dar provimento ao recurso, para reformar a 

decisão agravada e julgar improcedentes os embargos de terceiro senhor e 

possuidor, opostos por Pedro Edwino Hillesheim na ação de reintegração de 

posse que Reinaldo Berwaldt instaurou contra Florentino Pereira de Meneses, 

no fôro de São Luís Gonzaga. 

 

Admitindo o pressuposto de serem os "embargos de terceiro" oponíveis pelo 

"senhor e possuidor, mero senhor ou só possuidor" (como foi alegado a fls. 16 

verso), e aceitando que "a lei não indica solenidade alguma para a aquisição de 

veículos automotores, de sorte que todo o gênero de provas, inclusive 

presunções, constitui meio para o reconhecimento da alienação e propriedade 

dêles" (como foi asseverado a fls. 4 v.), a decisão recorrida assentou que o 



terceiro embargante dera "prova bastante e cabal de propriedade e posse 

conseqüente" (fls. 19) do caminhão Chevrolet Gigante reforçado, modêlo 1947, 

motor n° EEA-202784, e demais característicos assinalados nos autos, passim. 

Mas, na verdade, nem uma nem outra destas qualidades - de senhor e de 

possuidor - é atribuída ao terceiro embargante pela prova trazida a êste 

instrumento. 

 

Quanto à qualidade de proprietário, que o embargante se arroga, não na 

fundamenta êle em título oponível a terceiros, capaz de produzir efeitos erga 

omnes: êste efeito somente o adquirem os contratos de compra e venda de 

automóveis, qualquer que seja a forma de que se revistam, se transcritos no 

Registro de Títulos e Documentos; e êste efeito se manifesta ex tunc se o 

registro se efetuar dentro no prazo de 60 dias, contados da data da assinatura 

pelas partes (arts. 136, n° 7, e 139 do dec. n° 4.857, de 9 de novembro de 1939, 

alterado pelo decreto n° 5.318, de 29 de fevereiro de 1940). Não efetuado êste 

registro, procede a sintética lição de SERPA LOPES: é um imperativo da lei, 

de modo que, sem a publicidade do registro, nenhum interessado, fora das 

partes contratantes, pode suportar-lhe os efeitos ("Tratado dos Registros 

Públicos", vol. 3 °, 1940, página 521; vol. 2°, 2ª ed., pág. 78; Supremo Tribunal 

Federal, rec. ext. n° 17.661, em 11 de setembro de 1950, in "Rev. de Direito 

Mercantil", vol. 2°, págs. 114-116). Entretanto, o recibo, passado a favor do 

terceiro embargante por Florentino Pereira de Meneses em 26 de fevereiro de 

1950, ut fls. 12 v., foi apresentado na Delegacia de Polícia de Santo Ângelo tal 

como teria saído das mãos do vendedor - em 9 de agôsto de 1950 (fls. 13), e, 

conservando os mesmos característicos, dêle se trouxe notícia ao juízo em 14 

de setembro de 1950. Verifica-se, portanto, que, na espécie sub judice, qualquer 

discussão sôbre a propriedade é inútil, uma vez que tanto o terceiro embargante 

como qualquer dos outros interessados não se apresenta legitimado como 

proprietário, apesar de pretender cada qual opor esta qualidade a terceiros. 

 

Em relação à posse, alegada pelo embargante, nada se encontra que lha 

assegure, nos elementos trazidos a esta instância. Não há subsídio algum que 

ateste haver o embargante, em algum momento, tido de fato o exercício, pleno 

ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade, para que 

fôsse êle considerado possuidor, nos têrmos do art. 435 do Cód. Civil. A posse 

pretendida sòmente se revelaria como decorrência da propriedade; mas, desta 

propriedade o terceiro embargante não apresenta título oponível ao embargado. 



 

Inexistindo, portanto, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, não 

subsiste ela, e, conseguintemente, afastado o terceiro embargante, deve a ação 

possessória prosseguir nos trâmites legais. 

 

Custas pelo agravado. 

 

Pôrto Alegre, 6 de novembro de 1951. - Homero Martins Batista, presidente; 

Nei Wiedemann, relator; Lourenço Mário Prunes. 

 

* 

 

ANULAÇÃO DE CASAMENTO – ÊRRO ESSENCIAL 

 

- A coitofobia invencível, de parte de um dos cônjuges, constitui êrro 

essencial e autoriza a anulação do casamento. 

 

(Omitidos os nomes das partes) 

 

Ap. n° 7.736 - Relator: DESEMBARG. DARCI PINTO 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, examinados e discutidos os autos: 

 

Acordam em 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, negar provimento à 

apelação de ofício, interposta pelo MM. juiz de direito da comarca de Alegrete, 

da sentença que anulou o casamento de... 

 

Adotam, como razão de decidir, os fundamentos e as conclusões da bem 

elaborada sentença de fls. 29-33. 

 

Pôrto Alegre, 17 de abril de 1952. – Loureiro Lima, presidente; Darci Pinto, 

relator; Décio Pelegrini. 

 

Fui presente. - Álvaro de Moura e Silva 

 



SENTENÇA RECORRIDA 

 

Vistos, etc.: 

 

1...., brasileiro, casado, protético, residente nesta cidade, alegando ter casado, 

no dia 3 de julho do corrente ano, com..., brasileira, doméstica, maior, também 

residente nesta cidade, propôs a presente ação de nulidade de casamento, com 

base nos arts. 218 e 219, incisos I e II, do Cód. Civil, alegando que laborou, ao 

contrair matrimônio, em êrro essencial, quanto à pessoa da nubente, pois que 

não sòmente soube após o casamento, por intermédio de fontes insuspeitas, 

desfrutar a cônjuge de péssima fama, como ainda se revelou inepta para a vida 

conjugal, eis que, casados há 23 dias, não mantiveram relações sexuais, por 

repelir, veementemente, a mulher a possibilidade de tais atos, dizendo-se auto-

suficiente. 

 

Feita a citação inicial e não contestada a ação, nem pela ré, nem pelo 

representante do Ministério Público, nomeei um curador, na forma do art. 222 

do Código Civil, o qual, depois de compromissado, apresentou as jurídicas 

alegações de fls. 10, cujos fundamentos serão apreciados no decorrer desta 

sentença. 

 

Considerado saneado o processo, os peritos, indicados pelas partes, 

apresentaram o laudo de fls. 21 a 23. Na audiência de instrução e julgamento, 

um dêles prestou esclarecimentos e a ré foi inquirida longamente. Por ocasião 

dos debates orais, o Dr. procurador do autor e o Dr. curador reportaram-se ao 

que já haviam aduzido e o representante do Ministério Público pediu justiça. 

 

Tudo examinado. 

 

2. No desate desta questão, há duas balizas à vista. De um lado, o princípio da 

indissolubilidade do vínculo matrimonial, consagrado na Constituição federal, a 

fazer que o juiz não favoreça, como muito bem ponderou o Dr. curador, as 

uniões irrefletidas, concedendo com facilidade anulações de casamento. De 

outro, o sábio princípio de hermenêutica, estabelecido na Lei de Introdução ao 

Código Civil, segundo o qual, "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". Inspira-se o 

primeiro na formação cristã do direito pátrio, que vê na família, monogâmica e 



indissolúvel, a célula básica da sociedade. Assinala o segundo a 

incompatibilidade do juiz fora da vida, do juiz-máquina, do frio e cego 

aplicador da lei, com a ordem jurídica em vigor. O juiz, na festejada lição do 

eminente professor EDUARDO J. COUTURE, não é um lógico que se limite a 

fabricar silogismos, é uma partícula de substância humana que vive e se move 

dentro do processo ("Introdução ao Estudo do Processo Civil", pág. 86)  

 

O casamento, na exata definição de CLÓVIS, é um contrato bilateral e solene, 

pelo qual um homem e uma mulher se unem indissolùvelmente, legalizando por 

êle suas relações sexuais, estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e de 

interêsses, e comprometendo-se a criar e educar a prole que de ambos nascer 

("Direito da Família", pág. 36). 

 

É bem de notar, portanto, que o caso dos autos não retrata um casamento no 

sentido do conceito transcrito. Autor e ré, casados no dia 3 de julho último (fls. 

4), já a 26 do mesmo mês o primeiro batia às portas do pretório, dizendo que 

sua consorte se negara a manter relações sexuais e que, além disso, gozava da 

má fama. 

 

Se é verdade que esta alegação não pode ser levada a sério, porque neste 

particular a inicial é inepta, de vez que não articula fato de que a desonra se 

depreenda (ac. da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in 

"REVISTA FORENSE", vol. 134, pág. 134), a outra deve ser cuidadosamente 

examinada, eis que encontra amplo e incontestado apoio nos autos. 

 

Não me refiro - é lógico - à falta de contestação por parte da ré. Constitui tese 

pacífica, na doutrina e na jurisprudência, que "a revelia do cônjuge-réu não 

dispensa ao autor a prova do fato apontado como base da ação, visto que esta é 

promovida com a assistência do curador ao vínculo matrimonial, cuja 

intervenção nos autos tem por fim, justamente, evitar um possível conluio entre 

os cônjuges para obter a anulação do casamento que, de outra forma, seria 

indissolúvel" (ac. das Câmaras Cíveis Reunidas do Trib. de Justiça do Distrito 

Federal, in "REVISTA FORENSE", vol. 105, pág. 78). 

 

Refiro-me ao laudo de fls. 21, elaborado por dois distintos e conhecidos 

clínicos locais, sendo que um dêles, o doutor Celso Xavier Paim, é médico-

legista da Repartição Central de Polícia, comprobatório de que a ré é virgem e 



que, em face de seu temperamento esquizóide. tem invencível aversão pelo ato 

sexual, o qual, pela primeira vez, presenciou com a idade de oito anos, entre 

empregados de seu pai. Desde essa época, atestam os peritos, vem-se formando 

um complexo em seu espírito, que, em grande parte, parece ser o responsável 

pelo seu drama íntimo e pela sua conduta psíquica. 

 

Depondo em Juízo, explica que se negou a manter relações sexuais, porque 

chega o momento e lhe domina a razão, de sorte que fica inibida de dar 

expansão aos instintos e a entregar-se. Confessa que já desmanchou cinco 

noivados, porque se sentia incapaz para o casamento, o que comunicou ao 

autor, mas êste sempre a encorajava, dizendo que tinha muita prática... Fala na 

sua maneira de vida contemplativa, dedicada quase que exclusivamente, desde 

os 14 anos, à leitura, a princípio, de livros sexuais e, depois, ao estudo de outros 

assuntos, tendo, sem o menor método, sistema ou orientação, eis que os seus 

familiares não têm cultura nenhuma, lido Schepenhauer, Nietzsche, Goethe e 

uma infinidade de outros autores. Conta as várias tentativas que o espôso fêz 

para possuí-la. Daqui viajaram em lua de mel para Bagé. Lá chegados e 

hospedados no Hotel do Comércio, ela se negou a coabitar com êle, 

prometendo-lhe entregar-se em Pôrto Alegre. Viajaram então até a capital. E aí, 

mais uma vez, ela não conseguiu entregar-se. Retornaram a esta cidade, onde, 

após outras tentativas frustradas, resolveram anular o casamento e separaram-se 

definitivamente, passando o autor, logo depois de ajuizada a ação, a residir em 

Bagé ou em Santa Maria (fls. 26 a 27). 

 

Cabe aqui um parêntese: a separação dos cônjuges, referida acima e que é 

notória nesta cidade, fêz que eu não determinasse a prévia separação de corpos, 

em obediência e na forma do art. 223 do Cód. Civil, pois que, como ensina 

CLÓVIS, é claro que, se os cônjuges não mais residem no mesmo lar, essa 

providência perde sua razão de ser. Não tem por fim homologar uma separação 

de fato (in "Código Civil", vol. II, pág. 97). 

 

Trata-se, pois, de um caso de impotência coeundi, de fundo neuro-psíquico, que 

NÉRIO ROJAS denomina impotência fisiopática. Atualmente, escreve êsse 

tratadista, "comienza ya a aplirarse mi clasificación, más clara y acorde con el 

critério de la jurisprudencia. Esta ha fijado a los términos legales la sequiente 

acepción, encaminada a disolver el matrimonio, a pesar del diagnóstico de 

"impotencia psíquica", con possibilidad de coito extraconyugal. En esos juicios 



se aceptó que la impotencia era "manifesta", pues persistia la virgindad de la 

esposa: era "absoluta", pues el marido no consiguió efectuar el coito en el 

matrimonio, aunque lo pudiera fuera de él, ya que aquél es el único aceptado 

por la ley, e y era "anterior" al cosamiento, pues se manifestó desde la noche 

de bodas" (in "Medicina Legal", tomo I, pág. 283). 

 

Na espécie, foi a ré quem não conseguiu entregar-se, apesar dos esforços do 

autor. Não há dúvida de que êste nunca acreditou, antes da casar, nos temores 

daquela, caso contrário não teria reagido, como reagiu; julgou, como é natural, 

que tudo não passasse de simples pudor de moça solteira... Enganava-se, no 

entanto, visto que estava diante de um temperamento esquizóide, prejudicado 

por um recalquer sexual, que a torna incapaz para a vida conjugal. 

 

Um dos peritos, respondendo a uma oportuna pergunta do Dr. curador, acha 

que a ré, mediante um tratamento psico-analítico, poderá, depois de algum 

tempo, ficar boa. Entretanto, nada afirma. 

 

O hoje desembargador LOURENÇO MÁRIO PRUNES, na sua monografia "O 

Êrro Essencial no Casamento", escreve: "Quanto à remediabilidade da 

impotência, há quem pretenda distinção entre a perpétua que pode ser extinta 

por meio de um tratamento, cirúrgico ou não, e a que não permite de forma 

alguma tal intervenção. Em primeiro lugar ninguém pode garantir a eficiência 

do tratamento. Em segundo, não é possível obrigar que pessoa alguma a êle se 

submeta. Se há recusa, a anulação é o único remédio" (pág. 112). 

 

A 7ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal esposa 

essa mesma tese: "A impossibilidade da complementação do congresso sexual, 

por motivo de psico-neurose sexual, é forma de impotência coeundi, 

participante da natureza de defeito físico irremediável, ainda que curável, 

quando o enfêrmo se recusa ao necessário tratamento" (in "REVISTA 

FORENSE", vol. 129, pág. 466). 

 

A esquizoidia, na lição de JOSÉ ALVES GARCIA, é o primeiro grau 

Ontológico ou normal, mas indica já a orientação das reações da personalidade, 

que nos elos fronteiriços é esquizopática e nos extremos mórbidos realiza a 

esquizofrenia. E acentua o mestre: "Nas questões de matrimônio, pleiteada a 

nulidade do contrato, dentro da lei atual, não há outra doença em virtude da 



qual seja mais fácil de demonstrar-se a impossibilidade da comunhão espiritual 

dos esposos" (in "Psicopatologia Forense", ed. "REVISTA FORENSE", págs. 

334 a 343). 

 

É verdade que os peritos opinam que a ré é de um temperamento esquizóide. 

Não obstante, é bem sabida a dificuldade de distinguir onde finda êsse 

temperamento e começa a esquizofrenia propriamente dita. O comportamento 

de todo extravagante e anormal dela está a indicar que se situa muito próximo 

da esquizopatia, se não atingiu os elos da esquizofrenia. É aceitável que possa 

obter uma cura. Entanto, nenhum propósito tendo revelado, por ocasião de seu 

interrogatório, no sentido de suavizar a vida do casal, implicitamente se recusa 

a qualquer tratamento. 

 

"E o mal suscetível de cura, que não é curado, é mal incurável" (in "REVISTA 

FORENSE", vol. 129, pág. 466). 

 

Dar pela nulidade de tal casamento, que aliás nem se consumou, não é dissolver 

uma família, mas, muito ao contrário, é ensejar a que o autor, homem normal, 

no atestar dos peritos (fls. 22), possa construir um verdadeiro lar à semelhança 

de tantos outros, em cujo bem-estar e felicidade repousa a própria perpetuação 

da nacionalidade. E se a ré, em face de outros estímulos, resolva, algum dia, 

submeter-se a um tratamento e consiga curar-se, isso em nada alterará a 

impotência coeundi, ora reconhecida, no que esta bem pode estar ligada à 

pessoa do autor e sòmente em relação a êle ser irremediável. E assim se estará, 

permissa venia, atendendo aos fins sociais a que se dirige o dogma 

constitucional da indissolubilidade do vínculo conjugal e às exigências do bem 

comum. 

 

3. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para anular, como 

efetivamente anulo, o casamento de que dá notícia a certidão de fls. 4, o que 

faço nos têrmos dos arts. 218 e 219, inc. III, do Cód. Civil. 

 

Custas pela ré. 

 

Recorro de ofício para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 

 

Publicada em audiência. 



 

Alegrete, 7 de dezembro de 1951. - Pedro Soares Muñoz, juiz de direito. 

 

* 

 

RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRAZO PARA 

DESOCUPAÇÃO 

 

- Improcedente esta, o prazo para desocupação do prédio é de seis meses, 

mais tantos meses, em prorrogação, quantos forem os anos em que o 

locatário, por si e seus antecessores, houver ocupado o imóvel, não 

podendo esta prorrogação ultrapassar de 12 meses. 

 

- Aplicação dos arts. 19 da lei n° 1.300 e 3° do dec. n° 24.150. 

 

Zacie Miguel versus Dr. Donato Di Donato 

 

Embs. n° 6.881 - Relator: DESEMBARG. HOMERO BATISTA 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de embargos infringentes, entre partes, 

embargante Zacie Miguel, e embargado Dr. Donato Di Donato: 

 

Acordam as Câmaras Cíveis Reunidas, por maioria de votos, prover os 

embargos, em parte, para, modificando o acórdão recorrido, fixar em 12 meses 

o prazo para a desocupação e entrega do imóvel. 

 

Trata-se de ação renovatória da locação, com fundamento no fundo de 

comércio. Julgou-a improcedente, a sentença de primeira instância, ante a 

necessidade do locador de retomar o prédio para uso próprio, fixando em 30 

dias o praza para a desocupação. Em grau de apelação, e por maioria de votos, 

êsse prazo foi alargado para 10 meses. O voto vencido o fixou em 12 meses. 

 

Baseado nessa divergência, em embargos infringentes reclama o locatário que 

aos seis meses do prazo do art. 361 do Cód. de Proc. Civil, em prorrogação, nos 

têrmos do art. 19, e do seu parág. único, da lei n° 1.300, de 28-12-1950, sejam 



acrescidos 12 meses, pois que a ocupação do imóvel por êle e seus antecessores 

data de mais de 20 anos. 

 

Está em causa, ao que se vê, a interpretação do art. 19 da citada lei n° 1.300, e 

seu parág. único. Consoante êsses dispositivos, "nas locações de imóveis 

destinados a fins comerciais ou industriais, o prazo estabelecido no art. 360 do 

Código de Proc. Civil, para o locatário desocupar o prédio, ficará prorrogado de 

tantos meses quantos forem os anos em que estiver ocupado o imóvel, cujo 

contrato não se renovar", não podendo, todavia, essa prorrogação, em nenhum 

caso, exceder de um ano. 

 

A maioria da Câmara, dando aplicação a êsse dispositivo, computou apenas a 

ocupação exercida pelo locatário, embargante, pessoalmente, de quatro anos, 

acrescentando quatro meses de prorrogação ao prazo de seis meses do art. 360 

do Cód. de Proc. Civil, concedendo o prazo total de 10 meses. 

 

O voto vencido levou em consideração, também, a ocupação exercida pelos 

antecessores do embargante; e, como ela some, com a dêste, 22 anos de 

ocupação do prédio com o mesmo gênero de comércio, fixou em 12 meses o 

prazo para entrega do imóvel. 

 

O art. 19 e seu parág. único da lei n° 1.300 citada, conquanto incluídos nessa lei 

do inquilinato, são integrantes de matéria disciplinada pela chamada "Lei de 

Luvas" (dec. n° 24.150, de 20 de abril de 1934) que, atendendo ao valor do 

fundo de comércio, assegurou aos locatários, seus titulares, o direito de 

preferência, à renovação da locação dos imóveis por êles ocupados para fins 

comerciais ou industriais. O Cód. de Proc. Civil dispôs sôbre a mesma matéria 

sem, no entanto, alterar a substância da primitiva lei. 

 

Assim sucedendo, na interpretação dêsses dispositivos legais, certo como é que 

não poderão ser entendidos isoladamente, e sim em harmonia com os demais 

dispositivos da lei a que realmente pertencem, dever-se-ão ter em consideração 

os princípios fundamentais da Lei de Luvas. Ora, nessa lei é expresso que o 

direito de preferência, que ela assegura aos locatários, poderá ser exercido 

também pelos seus cessionários ou sucessores. Em consonância com êste 

princípio básico, do sistema legal em referência, deverá, portanto, ser entendida 

a norma do art. 19 da lei n° 1.300 quando, sôbre manter o prazo estabelecido 



pelo art. 360 do Cód. de Proc. Civil, de seis meses, para a desocupação do 

prédio, assegura ao locatário, em prorrogação dêsse prazo, mais tantos meses 

quantos forem os anos que estiver ocupando o imóvel, cujo contrato não se 

renovar. Refere-se o dispositivo à ocupação do prédio pelo locatário, sem 

restringi-la à sua qualidade de atual ocupante, e sem afetar os direitos que lhe 

tenham sido transmitidos pelo seu antecessor, relacionados com o fundo de 

comércio. Não há, assim, que se limitar dita ocupação à exercida pessoalmente 

pelo locatário embargante, e sim que se levar em consideração a ocupação dos 

seus antecessores, como fêz o voto vencido. É jurídica e com tôda pertinência à 

espécie ora versada a lição de AGOSTINHO ALVIM, de que o art. 19 refere-se 

à ocupação do prédio pelo locatário, e pode ter havido sucessão do mesmo, 

inter vivos ou causa mortis, de sorte que o atual esteja no prédio há pouco 

tempo. Esta circunstância, porém, não influirá, porque o sucessor sucede em 

todos os direitos, e é como se a locação continuasse com o primeiro" 

("Comentários à Lei do Inquilinato", página 71, n° 131). 

 

O conhecimento dos embargos e, conseqüentemente, sua decisão, são restritos 

à matéria sôbre a qual houve divergência entre os juízes da apelação. E esta 

divergência se situa entre a fixação do prazo para entrega do imóvel, em 10 

meses, segundo o voto da maioria, e em 12 meses, conforme o voto 

discrepante, que ensejou os embargos. Houve, assim, conformidade quanto a 

não se poder fixar o aludido prazo além de 12 meses para a desocupação do 

imóvel. Esta conformidade obsta ao conhecimento integral dos embargos. 

 

Custas, em proporção, pelo embargado e embargante. 

 

Pôrto Alegre, 14 de dezembro de 1951. - Samuel Silva, presidente; Homero 

Martins Batista, relator; Erasto Correia; Loureiro Lima; Décio Pelegrini; João 

Climaco de Melo Filho, vencido; Maurílio Alves Daielo, vencido; Nei 

Wiedemann; Darci Pinto; Lourenço Mário Prunes. 

 

JURISPRUDÊNCIA RESUMIDA 

 

POSSE - AGREGADO - ESBULHO 

 

- O agregado não exerce a posse em nome próprio e pratica esbulho ao 

pretender transformá-la em posse própria. 



 

Antônio Barbo versus Luís de Barros Sabóia 

 

Ap. n° 7.906 - Relator: DESEMBARGADOR HOMERO BATISTA - Ac. 

unânime da 1ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 2 de 

setembro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.351) 

 

* 

 

ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE ADVOGADO DO 

AUTOR – DEBATES ORAIS 

 

- Se a audiência se destina tão-só a debates orais, não acarreta absolvição de 

instância a ausência do advogado do autor. 

 

Vitorina Franke Mauch versus Emílio Mauch 

 

Ag. n° 4.196 - Relator: DESEMBARGADOR DÉCIO PELEGRINI - Ac. 

unânime da 3ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 5 de 

junho de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.352) 

 

* 

 

RAZÕES - RECURSO 

 

- A falta de razões não impede o conhecimento do recurso. 

 

Estado do Rio Grande do Sul versus Maria Delfina Batista da Silva 

 

Ap. n° 7.830 - Relator: DESEMBARGADOR ERASTO CORREIA - Ac. 

unânime da 2ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 11 de 

junho de 1952. 

 



(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.353) 

 

* 

 

LOCAÇÃO - SUBLOCAÇÃO - DESTINAÇÃO DA COISA 

 

- Não há sublocação quando o locatário apenas admite pessoas de sua família 

no prédio locado. 

 

- Não há mudança de destinação da coisa locada pela exploração de pequena 

indústria em garagem, separada do prédio residencial. 

 

Henrique Paccini versus Cândida Bohrer 

 

Ap. n° 7.876 - Relator: DESEMBARGADOR LOUREIRO LIMA - Ac. 

unânime da 3ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 29 de 

maio de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Civ. 8.354) 

 

* 

 

DESPEJO - RETOMADA - PERIGO 

 

- O proprietário que reside em prédio próprio pode promover a retomada de 

outro prédio para alojar-se, em face do perigo que ofereça sua residência atual. 

 

Dr. Boaventura Leite versus Oto Bernhart Ernest Poetsch 

 

Ap. n° 7.806 - Relator: DESEMBARGADOR NEI WIEDEMANN - Ac. 

unânime da 1ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 9 de 

setembro de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.355) 

 

* 

 



APELAÇÃO - PRAZO - PUBLICAÇÃO - AUDIÊNCIA 

 

- Publicada a sentença por intimação do seu conteúdo às partes, daí se conta o 

prazo para a apelação e não da audiência supèrfluamente realizada 

posteriormente para êsse fim. 

 

José Merino Bailon versus Ana Amália Gautério 

 

Ap. n° 7.658 - Relator: DESEMBARGADOR HOMERO BATISTA - Ac. 

unânime da 1ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 6 de 

maio de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Civ. 8.356) 

 

* 

 

IMISSÃO DE POSSE - ADQUIRENTE 

 

- Não há lugar para ação de imissão de posse por parte do adquirente já imitido 

nela. 

 

Eugênio Lopes versus Joaquim Gonçalves Dias 

 

AP. n° 7.758 - Relator: DESEMBARGADOR LOUREIRO LIMA - Ac. 

unânime da 3ª Câmara Civil do Trib. de Just. do Rio Grande do Sul, em 29 de 

maio de 1952. 

 

(Arq. da "REVISTA FORENSE" - Cív. 8.357) 

 

Tribunal de Justiça da Paraíba 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE TERCEIRO - 

AUTOMÓVEL CONFIADO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

 

- O proprietário do automóvel não responde pelo dano causado por 

terceiro, a êle estranho, a quem o veículo foi entregue, pela pessoa a quem 

o carro estava confiado, para exploração comercial. 



 

Artur Freire de Figueiredo versus João da Costa Pinto 

 

Ap. n° 2.106 (embs.) - Relator: DESEMB. BRÁS BARACUHY 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de embargos de nulidade e 

infringentes n° 140, na apelação cível n° 2.106, da comarca de Campina 

Grande, entre partes, como embargante Artur Freire de Figueiredo, sendo 

embargado João da Costa Pinto; e, 

 

Considerando que o embargo propôs contra o embargante e Luís Alves de 

Paiva e Inácio de Meneses Meira ação ordinária, para, como solidàriamente 

responsáveis, lhe indenizarem a importância de Cr$ 54.770,00, valor dos 

prejuízos causados por violenta colisão do caminhão placa 37-30-1947-P.B., de 

propriedade do embargante, com a casa de residência do embargado, à rua, 

Vidal de Negreiros, na cidade de Campina Grande, evento danoso ocorrido em 

10 de abril de 1948 e devidamente constatado em vistoria ad perpetuam rei 

memoriam (fls. 20-22); 

 

Considerando que, havido como procedente o pedido inicial, com a condenação 

dos réus à reparação dos prejuízos, além dos juros, custas e honorários de 

advogado, a sentença, que assim decidiu, foi confirmada, por maioria, em grau 

de apelação, pelo acórdão de fls. 190 v.-193; 

 

Considerando que o réu Artur Freire de Figueiredo - único que se defendeu não 

se conformando com o julgado, ofereceu a êste os embargos de fls. 204-218, 

em que pede a reforma do acórdão para julgar-se improcedente a ação de 

indenização, visto não ter nenhuma responsabilidade na eclosão do evento 

danoso; e, se assim não acontecer, o quantum da indenização deve restringir-se 

aos bens que forem de propriedade do autor-embargado; efetivamente, 

 

Considerando que da leitura atenta dos autos, do exame meticuloso e prudente 

das provas, chega-se à iniludível conclusão de que o embargante não 

concorreu, direta ou indiretamente, para o fato danoso. O Cód. Civil, em seus 

arts. 159 e 1.523, consagrou o princípio clássico da responsabilidade civil 



baseada na culpa. Só é obrigado a reparar o dano aquêle que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 

prejuízo a outrem; e, por outro lado, com a exceção, que a própria lei 

estabelece, só serão responsáveis as pessoas enumeradas nos arts. 1.521 e 1.522 

do citado Cód. Civil, provando-se que elas concorram para o dano por culpa, ou 

negligência de sua parte. A culpa é, por conseguinte, condição fundamental da 

responsabilidade civil. 

 

Ora, no caso em debate, o embargaste seria o responsável (art. 1.521, inciso III, 

do Cód. Civil) porque o réu Luís Alves de Paiva, sendo seu empregado ou 

preposto, entregara o caminhão ao réu Inácio de Meneses Meira, funcionário da 

Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, que, conduzindo-o 

desastradamente, causara os danos, a que se refere a inicial, na moradia do 

embargado. O embargante, segundo a decisão embargada, teria a guarda 

jurídica da coisa e, daí, o seu dever de indenizar, mesmo que o guardião 

material da coisa fôsse outrem. 

 

Mas não ficou demonstrado dos autos, de modo algum, qualquer nexo de 

preposição entre o embargante e os demais réus da ação. Não havia entre 

aquêle e êstes relação de patrão e empregados, ou preponente e preposto. Bem 

ao contrário, o que refere a inicial, em seu segundo item, é que "o caminhão em 

referência pertence ao Sr. Artur Freire de Figueiredo, casado, comerciante, 

residente nesta cidade (doc. 2) que o entregara ao Sr. Luís Alves de Paiva, 

brasileiro, casado residente em lugar ignorado (doe. 1, fls. 9) para explorar 

comercialmente o referido veiculo"; 

 

Considerando que, como bem salienta o voto vencido, o fato da entrega de seu 

caminhão a alguém para explorá-lo, não implica, por si só, em estabelecimento 

de relações de patrão e empregado. E da simples guarda jurídica da coisa não 

decorre uma presunção de responsabilidade, porque, nesse caso, o proprietário 

seria o responsável pelo dano que o ladrão, guardião material da coisa, viesse 

a causar a terceiro; 

 

Considerando que, por outro lato, quando mesmo provada estivesse a 

responsabilidade indireta do embargante, e, neste caso, sujeito ao ressarcimento 

dos danos a que se refere o pedido inicial, ainda assim era de restringir-se o 

quantum da indenização exclusivamente aos prejuízos causados ao patrimônio 



do autor-embargante. Conceder-se-lhe uma indenização pelos prejuízos de 

terceiros seria admitir um enriquecimento sem causa, o que a lei não permite. 

 

Ora, a sentença, confirmada pelo acórdão embargado, mandou ressarcir ao 

autor o valor de todos os bens danificados naquele grave acidente; mas, nem 

todos êsses bens, inclusive o imóvel, eram do embargado que, em realidade, 

bem poucos prejuízos veio a sofrer. A casa não era sua e sim alugada a D. 

Eunice Agra: e o material existente em sua oficina - máquinas, móveis, 

utensílios diversos, inclusive uma estação de rádio que ali se encontrava para 

ser montada - eram objetos de terceiros. 

 

É de ver-se, pois, que a indenização do embargante, se obrigado estivesse a 

fazê-la, deveria circunscrever-se ao valor dos danos sofridos pelo embargado, 

nas coisas ou objetos de seu patrimônio. 

 

A vista do exposto: 

 

Acordam os juízes que constituem o Tribunal de Justiça da Paraíba em dar pela 

procedência dos embargos para, reformando o acórdão embargado, julgar, 

quanto ao embargante, improcedente a ação. 

 

Custas na forma da lei. 

 

João Pessoa; 20 de abril de 1952. - Manuel Maia, presidente; Brás Baracuhy, 

relator; Paulo Bezerril; Antônio Gabínio; Flodoardo da Silveira; Agripino 

Barros; J. Flósculo, vencido: Como juiz, sinto-me em tôdas as hipóteses um 

funcionário da ordem jurídica, de modo que, na eventualidade de uma ruptura 

desta, vejo-me na obrigação de lutar pelo seu reequilíbrio, de empenhar-me a 

fundo pela reintegração da paz e segurança ameaçadas. É natural, assim, que 

me ponha de preferência ao lado das vítimas, das que sofrem o pêso das 

injustiças sociais e me esforce para ampará-las, procurando nas leis os meios de 

minorar-lhes a sobrecarga de infortúnios, que lhes toca na contingência das 

desigualdades humanas. Sei de experiência própria que não é isso tarefa 

simples e agradável e que infinitamente mais fácil é proceder como a maioria, 

aceitando as coisas como são, e pensando que a injustiça, como a morte, as 

doenças, são fatos naturais e, que, portanto, o melhor é conformar-se... Nada 

custa ajeitar as leis a essa compreensão simplista, que, por um lado, economiza 



esforços e, por outro, não contradiz a rotina nem perturba o comodismo dos que 

preferem viver à sombra, de janelas fechadas, com receio da luz e do ar livre. 

 

Mas, a adotar êsse conformismo fácil, não ficaria em paz comigo mesmo, não 

teria a consciência de estar cumprindo o meu dever de juiz. Porque, no mero 

sentir, nem o silêncio, ou a omissão, ou o atraso das leis, podem justificar êsse 

fatalismo dos juízes, essa passividade em face da vida, êsse empêrro em 

emparelhar-se ao ritmo dos novos tempos; a própria lei lhes dá o par de asas 

para acompanhar o surto do progresso e elevar-se à altura dos princípios (arts. 

3°, 4° e 5° da Lei de Introdução ao Cód. Civil). 

 

No caso, tem-se, de um lado um industrial, dono de uma frota de caminhões de 

transporte, e, de outro, um pequeno artífice, um eletricista, cuja residência e 

oficina foram de todo destruídas por um daqueles caminhões. A sentença de 

primeira instância condenou o réu, sob o fundamento de que o veículo era de 

sua propriedade, estava sob a direção de um seu preposto e o acidente resultara 

de manifesta culpa ou negligência dêste. Essa decisão, confirmada pelo acórdão 

embargado, foi reformada pelo acórdão supra, que decidiu não se ter feito 

qualquer prova de proposição entre o réu e o motorista e, assim, não existir 

culpa direta ou indireta daquele, na causação do desastre. 

 

Os fatos, porém, falam por si, em sua muda eloqüência. O réu como confessou, 

explora a indústria de transportes, tem, para isso, uma frota de caminhões e, 

como é natural, entrega a direção dêsses veículos a motoristas, prepostos seus. 

E da ordem natural das coisas, que um caminhão em serviço esteia sob a 

direção de um motorista que, quando não é o próprio dono, é preposto do dono 

do veículo. No caso, o caminhão é, fora de tôda dúvida, de propriedade do réu e 

estava sob a direção de um chofer profissional, que o levara para receber carga 

numa usina beneficiadora de algodão. A conclusão que naturalmente se impõe 

é que êsse chofer era empregado, preposto do réu. O réu é industrial, explora os 

transportes utilizando caminhões para isso; como é natural, emprega motoristas 

para a direção dêsses veículos; dêsse modo, quem quer que encontre um 

veículo do réu em serviço, pode concluir, com absoluta segurança, que a pessoa 

que o dirige o faz por ordem do réu, é empregado, preposto dêle. 

 

A não ser isso, como explicar estivesse o motorista a dirigir o veículo do réu? 

Por empréstimo, favor, esporte, experiência, ou na ignorância do réu? Qualquer 



dessas hipóteses é tão pouco verossímil na vida comercial, tão fora da ordem 

natural das coisas, que só ante provas incontestáveis se poderia admitir. 

Demais, um caminhão não é coisa desprezível, sem valor, sem importância, que 

se possa esquecer em poder de terceiro, deixar rolando em mãos alheias, sem 

que o dono saiba, ou se preocupe; notadamente na hipótese, quando o dono é 

um particular, que utiliza o seu veículo em interêsse próprio, para ganhar 

dinheiro. A ordem normal, comum, para o veículo, em tal caso, é estar sempre 

a serviço do dono, em seu poder, ou no de alguém que o represente. Tanto isso 

é verdadeiro, que quem vê um automóvel ou caminhão, sabe logo à primeira 

vista, que o chofer é empregado do dono, se não é o próprio dono: é conclusão 

tão natural, tão lógica, tão dentro da ordem comum dos fatos que o mais 

elementar bom-senso o reconhece. 

 

Dir-se-á como se disse, que isso é simples presunção e que não é possível uma 

decisão judicial baseada simplesmente em presunção. A objeção é tão 

desarrazoada, que não valeria mesmo a pena de refutar. Basta apontar os arts. 

136 do Cód. Civil e 208 e 251 e segs. do Cód. de Proc. Civil. Se um meio de 

prova reconhecido na lei e, portanto, tão legítimo como qualquer outro, não 

pode servir de base a uma decisão, em que se poderiam basear as decisões 

judiciais? Em objeções dêsse jaez? 

 

A hipótese de ter o réu entregue o caminhão ao motorista, para explora-lo 

comercialmente, em nada altera a situação. Haveria, então, uma sociedade de 

fato entre ambos, pois não é crível que o réu fôsse entregar um caminhão ao 

motorista, sem nenhum intuito de ganho, sem tirar disso qualquer proveito: 

liberalidade dessa espécie não se vê na vida comercial, não é coisa normal, ou 

comum, que se possa admitir na ausência de provas. E, em conseqüência, o réu, 

como o motorista, estariam vinculados à reparação dos danos decorrentes da 

atividade social. 

 

A ausência de prova escrita da proposição não autoriza a conclusão do acórdão, 

uma vez que nenhuma lei exige tal prova. Na vida do comércio e indústria, 

onde quase tudo se processa em têrmos de fato, sem preocupações de 

formalidades, êsses atos de preposição quase só se provam "de fato" por 

indícios, presunções, etc. É por isso que a doutrina e a jurisprudência se 

contentam com a situação de fato considerando como preposto, empregado, a 

pessoa que se encontra de fato em situação correspondente à de empregado, ou 



preposto: donde considerar como chofer do dono do veículo o indivíduo que se 

encontra dirigindo em público o mesmo veículo (JOSSERAND, "Evolutions et 

Actualités", pág. 43). 

 

Quanto à culpa do réu, isso se acha comprovado de maneira a afastar qualquer 

dúvida razoável. Não vale alegar falta de culpa direta, de ato próprio, 

reavivando-se o antigo debate sôbre a exata compreensão do art. 1.523 do Cód. 

Civil. A jurisprudência do Supremo Tribunal liquidou a controvérsia, firmando 

em definitivo a interpretação do preceito legal, no sentido de que a culpa do 

preposto acarreta automàticamente a do patrão; as decisões a êsse respeito se 

sucedem sem discrepância, como qualquer um pode verificar, abrindo qualquer 

repertório de julgados. Trata-se, pois, de matéria vencida, de questão superada, 

sôbre que seria ocioso insistir. 

 

Por seu lado, a culpa do motorista, chofer do réu, é de todo evidente, de uma 

evidência de doer nos olhos. Não há necessidade de voltar à análise dos fatos, 

repisando tudo que se disse no acórdão embargado. 

 

Importa salientar que dito acórdão não se fundou na doutrina do risco, ou da 

responsabilidade sem culpa, como se afirmou com tanto estardalhaço e tão 

pouca compreensão. O exame detido que fêz o acórdão dos fatos e 

circunstâncias, para enquadrar-se a hipótese dentro do art. 159 do Cód. Civil, 

bem demonstra a preocupação de ajustar-se à ortodoxia doutrinária. A 

referência ao risco surge em segundo plano; é secundária, visando apenas 

mostrar que, mesmo na ausência da culpa direta, ainda era possível vincular o 

motorista e seu patrão à responsabilidade pelo dano causado. 

 

Demais o risco é ainda culpa; quem o cria pratica um ato possível de causar 

danos a terceiros; e quem, prevendo as possibilidades danosas do ato, não 

obstante o pratica, incorre em culpa, pois esta consista precisamente nisso - em 

prever o mal e não o evitar. Daí, ser hoje corrente na jurisprudência, em matéria 

de acidentes de tráfego, que a explosão do tanque de combustível, a quebra do 

cardan, ou da barra de direção, a ruptura de pneumático, a derrapagem, etc., 

nada exime da responsabilidade, pois tudo isso está dentro da previsão normal e 

constitui risco inerente ao automóvel; quem dirige o veículo pode e deve prover 

essas eventualidades e, assim, não pode alegar fortuito, ou força maior. É por 

isso que as companhias e os proprietários conscienciosos de veículos 



automóveis procuram garantir-se dêsses riscos com o seguro, e hoje em 

nenhum país civilizado, com a exceção infeliz do Brasil, ninguém pode utilizar 

um automóvel sem essa garantia do seguro contra acidente. 

 

Por último, cabe salientar que a doutrina da guarda da coisa nada tem de 

revolucionária, ou inovador; as suas raízes estão no direito romano e nos 

decretalistas medievais, como o provaram as investigações de SAVATIER; e 

como norma jurídica, encontra-se há mais de século no Código de Napoleão e 

há quase meio século no nosso Cód. Civil. arts. 1.527 a 1.529. É doutrina 

rigorosamente ortodoxa, fiel à tradição clássica do direito romano; o guarda 

responde pela coisa, por negligência no dever de guardá-la. Essa 

responsabilidade prevalece, mesma sem a posse material, bastando que o dono 

se possa filiar à negligência do dever de guardar; por exemplo, se o animal 

fugiu, por descuido do dono, se o automóvel foi furtado, por não ter sido 

guardado com a segurança devida, ou, no caso do art. 1.528 do Código Civil, se 

o prédio desaba, por falta de reparos, sendo indiferente que esteja, ou não, em 

poder do proprietário. 

 

É nisso que consiste a guarda jurídica, noção que tanto assombro causou no 

embargante. Só por um lapso se pode dizer que é doutrina anacrônica, 

esquecida, repudiada, e que jamais nenhum juiz ou tribunal a consagrou em 

decisão RIPERT, um dos seus maiores adversários, reconhece que a doutrina 

avança e triunfa em todos os setores, no direito civil, industrial, aéreo, mineiro 

e no próprio direito público. Na 2ª edição, datada de 1948, do seu livro "L'état 

democratique et le droit civil moderne" mantém a mesma opinião, sem dar 

grande importância ao acórdão da Cour de Cassation, de 1942, tão citado pelo 

embargante, como pouca importância dera ao arrêt solennal de 1930, 

comentado por JOSSERAND RIPERT, grande jurista e homem de grande 

probidade intelectual, não procura fugir à verdade, que sabe não depender de 

decisões judiciais, meros reflexos de maiorias ocasionais. Tampouco H. 

MAZEAUD, outro grande adversário da doutrina, na conferência citada pelo 

embargante, procura sofismar a sua crescente importância, reconhecendo que 

as novas idéias avançam, apesar da corrente reacionária, chefiada por 

CAPITANT, que contra elas "tem lutado em vão". Êle chega a afirmar 

expressamente que "a responsabilidade pelo fato das coisas (é) hoje 

incontestada", que "a prova da ausência da culpa não libera o guarda pois se 

trata de uma responsabilidade fundada em presunção de culpa, não 



responsabilidade sem culpa ou baseada no risco" ("REVISTA FORENSE", vol. 

83, págs. 398-399). No entanto, se pretende ver em MAZEAUD um argumento 

decisivo contra a doutrina! 

 

Quanto a nós, basta citar a obra magistral de AGUIAR DIAS, hoje a nossa 

maior autoridade em doutrina da responsabilidade civil; é necessário não tê-lo 

lido, para afirmar com tanta ênfase a decadência da responsabilidade pela 

guarda da coisa ("Da Responsabilidade Civil" volume II). Também só quem 

não compulsou ainda um repertório de jurisprudência pode fazer a leviana 

afirmação de que nenhum juiz, ou tribunal, jamais decidiu com fundamento em 

tal doutrina. Basta ver as recentes decisões dos tribunais do Distrito Federal, 

São Paulo e Minas, na "REVISTA FORENSE", vol. 134, págs. 129 e 172, vol. 

131, pág. 477, vol. 122, pág. 189, vol. 113, pág. 158, vol. 92, pág. 722, vol. 95, 

pág. 359. 

 

Fui presente. - Renato Lima. 

 

ACÓRDÃO EMBARGADO 

 

I. O apelado teve a parte fronteira de sua residência destruída por um 

autocaminhão do apelante, ficando igualmente destruído todo o material de 

uma rádio-emissora instalada no prédio. Para indenização dos prejuízos, 

avaliados em cinqüenta e quatro mil cruzeiros e fração moveu a presente ação 

contra o apelante e dois outros co-réus, um em poder de quem se encontrava o 

veículo, e outro, que no momento o dirigia. Julgada afinal procedente a ação, o 

primeiro co-réu, que foi o único a contestá-la, apelou, alegando, como 

fundamento da defesa: 1° que o autocaminhão não mais lhe pertencia, por 

ocasião do desastre, pois o vendera, dias antes, ao segundo co-réu: 2°, que os 

dois outros co-réus não eram seus propostos, não estando a êle vinculados por 

qualquer relação; 3°, que o desastre ocorreu por fato de todo fortuito e 

inevitável, como fôsse a quebra de uma peça do mecanismo de direção do 

veículo. 

 

II. A alegada venda do veículo é confirmada pelas testemunhas do apelante, 

havendo algumas que afirmam ter assistido ao pagamento do preço pelo 

comprador. O recibo referente a êsse pagamento, com a firma reconhecida em 

data anterior ao desastre, não deixa dúvida a respeito. Todavia, em relação ao 



apeado, a venda só começou a existir posteriormente. pois só foi transcrita no 

registro público sete dias após o desastre (Regulamento dos Registros Públicos, 

art. 134, n° 7, modificado pelo dec. n° 5.318, de 29 de novembro de 1940). 

 

Pretende-se, com apoio em SERPA LOPES, que, tendo-se feito o registro nos 

60 dias determinados no art. 139 do citado regulamento, os seus efeitos 

retroagem ao dia do contrato. O argumento, porém, é insustentável, em face do 

art. 533 do Cód. Civil, segundo o qual os atos sujeitos a transcrição só 

produzem efeitos a partir da data em que forem transcritos. Êsse preceito é 

tradicional em nosso direito e já figurava no antigo Regulamento Hipotecário 

(dec. n° 370, de 1890, art. 233). Os nossos maiores tratadistas sempre 

ensinaram que a data da transferência é a data de transcrição (LAFAYETTE, 

"Direito das Coisas", § 48; LACERDA DE ALMEIDA, "Direito das Coisas", § 

33; SÁ PEREIRA, "Manual do Código Civil", volume VIII, n° 46); até antes 

desta a coisa permanece no patrimônio do alienante, pode ser por êle alienada, 

podendo também ser executada por dívidas dele, penhorada, arrematada, etc. 

Ora, nada disso seria possível, se a transcrição retroagisse sempre à data do 

contrato. 

 

Demais, o art. 535 do Cód. Civil fornece argumento decisivo contra a doutrina 

invocada; porque, a ser verdadeira esta, aquêle dispositivo não teria razão de 

ser, seria uma superfetação. A única retroatividade que a lei admite, é essa, à 

data da prenotação do título, como exceção à regra geral do art. 533. 

 

III. É assim incontestável que, à data do abalroamento, a venda do auto-

caminhão não se consumara em relação ao apelado, permanecendo a 

propriedade no patrimônio do apelante. No entanto, segundo evidenciam os 

autos, o veículo, por ocasião do sinistro, se encontrava em poder do segundo 

co-réu, que o cedeu por instantes ao terceiro, responsável direto pelo desastre. 

Como explicar que o segundo co-réu, sem ter comprado, ou arrendado o 

caminhão do apelante, o mantivesse em seu poder e o viesse utilizando no 

transporte? Duas únicas hipóteses são possíveis: ou o fazia como chofer do 

apelante, ou como seu sócio na exploração do veículo. 

 

A primeira hipótese é a mais razoável: se êsse co-réu, chofer profissional, vinha 

dirigindo um auto do apelante, é de presumir que o fazia como empregado 

dêste. Isso, porém, não foi alegado pelo apelado; o que êle alega na inicial e em 



seu depoimento, é que o co-réu era sócio de fato do apelante, que lhe entregara 

o caminhão para explorar nos transportes e repartir os lucros. É explicação bem 

razoável, pois é fato notório que os donos de automóveis e caminhões 

procedem geralmente desse modo, pondo o veículo "na praça", sob direção de 

um motorista profissional, com quem partilham os lucros. E as testemunhas 

fazem referências à hipótese (fls. 77 v. e 86 v.). 

 

Como quer que seja, ou como patrão, ou como sócio de fato, o apelante se acha 

vinculado à reparação dos danos ocasionados por ato culposo do seu preposto, 

ou sócio, provado, como se acha, que o ato foi praticado no exercício da função 

que ao último competia. O proprietário que confia o seu automóvel a terceiro, a 

qualquer título, responde in solidum pela culpa dêste; é isto, hoje, um postulado 

universal de direito, como se poderá ver em qualquer bom sôbre o assunto 

(AGUIAR DIAS, "Da Responsabilidade Civil", vol. II, tít. IV, cap. II; 

JOSSERAND, "Evolutions et Actualités", págs. 52 e segs.). 

 

IV. Pretende-se que não houve culpa de quem quer que fôsse, no evento, que 

tudo ocorreu por ter-se quebrado a capa do cardan do caminhão, no momento 

em que êste subia uma rua ladeirosa; ficando, em conseqüência, inteiramente 

desgovernado, teria sido de todo impossível evitar que o veículo retrocedesse 

pelo declive e fôsse se chocar com a residência do apelado, ao pé da ladeira. 

 

Não se provou, porém, que a quebra tivesse lugar antes do desastre, tudo ao 

contrário levando a concluir que ocorreu em conseqüência do mesmo, com o 

choque do carro contra o edifício. Porque os motoristas, ouvidos nos autos, são 

unânimes em afirmar que, com a quebra do cardan, o carro ficaria de todo sem 

contrôle e o chofer não poderia imprimir-lhe direção, nem evitar que resvalasse 

pela ladeira abaixo, até chocar-se com algum obstáculo, ou perder a velocidade 

adquirida. No entanto, segundo referem testemunhas de vistas (fls. 78 e 94 v.), 

o caminhão, ao recuar pela ladeira abaixo, vinha obedecendo ao contrôle, tendo 

mesmo feito uma larga curva, para evitar o choque com um prédio, num ângulo 

da rua, parecendo a êles que o chofer pretendia entrar num beco lateral, onde o 

carro poderia ter parado sem perigo. É fora de dúvida que um carro 

inteiramente desgovernado não poderia ser conduzido dessa maneira. 

 

Como, pois, explicar a colisão com a residência do apelado, a não ser pela 

imperícia do chofer? A culpa dêste é afirmada pelas testemunhas do apelado, 



que o acusam de êrro na mudança da marcha e na direção um chofer menos 

"cangueiro", dizem, teria evitado tudo, deixando que o carro se dirigisse para 

uma praça contígua, onde perderia a velocidade adquirida, sem perigo para 

ninguém. 

 

A quebra da capa do cardan não foi, evidentemente, a causa do sinistro, mas 

sua conseqüência. 

 

V. Mesmo admitindo a ausência de culpa, na hipótese, ainda assim não haveria 

isenção de responsabilidade para o apelante e co-réus. É que, em casos 

semelhantes, a obrigação de indenizar não decorre da culpa, mas do chamado 

"fato das coisas". Já há mais de um século, o Code de Napoléon prescrevia que 

cada um era responsável pelos danos resultantes das coisas sob sua guarda (art. 

1.384). E a tendência do direito moderno se afirma cada vez mais nesse sentido, 

de secularizar a responsabilidade, de depurá-la dos preceitos subjetivistas e 

erigi-la num mero dever social de reparar o prejuízo causado. Somos 

responsáveis, não apenas por nossos atos, mas também pelos dos nossos filhos, 

empregados, clientes, moradores, hóspedes, bem como pelos dos nossos 

animais. Ainda não é tudo; a eqüidade exige mais - impõe a nossa 

responsabilidade pelas próprias coisas a nosso serviço, pelas máquinas, 

construções, materiais, em suma - por tudo quanto possa acarretar uma 

agravação de perigo para a vida e propriedade alheia. 

 

O princípio aqui dominante é que o risco deve pesar sôbre quem o criou, ou 

dêle tira proveito; devemos responder por qualquer agravação de perigo criada 

por nossa atividade lucrativa. Êsse ideal de justiça não logrou vencer a crosta 

de inércia, o espírito retardatário do nosso direito; o Cód. Civil deixou-o 

timidamente à margem, acolhendo apenas as suas formas menos pronunciadas 

e, ainda assim, de madeira tateante e confusa. Mas nenhuma consciência bem 

formada pode furtar-se à sedução dessas idéias generosas, que, como dizia o 

nosso grande JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA, nos levam a nos sentir 

responsáveis por tôdas as injustiças sociais dos nossos tempos. 

 

Embora não consagrada em nossas leis, essa doutrina da responsabilidade pelo 

fato das coisas é já hoje uma conquista da nossa cultura, incorporada à massa 

da nossa experiência jurídica. E o direito não está apenas nas leis, mas, 

também, na tradição, no costume, nos princípios gerais, nas exigências do bem 



comum. Não basta dizer que nenhuma lei proíbe entre nós a adoção de tais 

idéias; é necessário ter em vista que a omissão da lei não exime o juiz de 

sentenciar, e que, para cumprir êsse dever de julgar, êle terá, em casos 

semelhantes, de socorrer-se daqueles princípios gerais, como fonte subsidiária 

do direito (Lei de Introdução ao Cód. Civil, arts. 4° e 5°). Negar-se a fazê-lo, é 

faltar a dever prescrito na lei. 

 

O fundamento da responsabilidade é aqui o dever de guarda de coisa; e por tal 

se deve entender, não a vigilância, a guarda material, mas a guarda jurídica, que 

é nem mais nem menos que a obrigação de responder pelos riscos inerentes à 

coisa (RIPERT, "Le regime democratique", n° 174). E como os riscos devem 

pesar contra quem os cria, é natural que a guarda da coisa caiba em regra geral 

ao proprietário, mesmo quando não esteja em sua posse ou tenha sido roubada 

(AGUIAR DIAS, "Da Responsabilidade Civil", vol. II, ns. 161 e segs.); sendo 

de notar que se consideram prepostos do proprietário não apenas os que o são 

de direito, como também os de fato, que detêm, ou usam a coisa por permissão 

do proprietário (JOSSERAND, "Evolutions et Actualités", página 43). 

 

VI. Em conclusão, em face das razões expostas, 

 

Acorda, por maioria, a 1ª Câmara do Tribunal de Justiça negar provimento ao 

recurso. 

 

Custas de lei. 

 

João Pessoa, 15 de outubro de 1951. - Paulo Bezerril, presidente; J. Flósculo, 

relator para o acórdão; Severino Montenegro; Flodoardo da Silveira vencido: 

João da Costa Pinto propôs, contra Artur Freire de Figueiredo, Luís Alves de 

Paiva e Inácio de Meneses Meira, uma ação ordinária para se ressarcir dos 

danos que teria sofrido em conseqüência da colisão do caminhão placa 37-30 - 

1947 - P. B. contra a casa em que residia, à rua Vidal de Negreiros n° 68, em 

Campina Grande, colisão de que teria resultado não só desmoronamento da 

parede frontal da casa e rachaduras nas laterais, como danificação de material 

que se encontrava em sua oficina de rádio-técnica, instalada aí. 

 



A sentença de primeira instância condenou os réus ao pagamento, ao autor, da 

quantia de Cr$ 54.770,00, enquanto foram os danos avaliadas em vistoria ad 

perpetuam rei memoriam. 

 

Cabe, logo aqui, observar desacêrto da sentença na fixação dessa quantia. O 

autor não podia ser indenizado de prejuízos que, na verdade, não são seus. A 

casa danificada não era de sua propriedade, mas de D. Eunice Agra, como se 

refere às fls. 36 v., sem nenhuma impugnação no curso da demanda, à qual não 

se trouxe prova de que o autor fôsse mesmo dono da casa. E sôbre o material 

existente em sua oficina, é êle mesmo quem declara que eram "objetos de 

terceiros (máquinas, móveis e utensílios, inclusive uma estação de rádio, a 

Rádio Cariri, que ali se encontrava para ser montada) e bens pertencentes ao 

suplicante" (petição, fls. 5). Assim, no dizer do próprio autor, a maioria dos 

objetos danificados, aquêles de mais alto valor, como se vê da vistoria, eram 

coisa alheia. 

 

Entretanto, a sentença mandou pagar ao autor o valor de todos êsses bens, 

inclusive o dano no imóvel. 

 

Evidentemente, o autor não teria direto a essa indenização. A composição de 

prejuízos que coubesse, seria aos que os suportaram. Êstes, porém, não a 

pediram e ninguém afirmará que o autor seja, perante êles, responsável pelos 

danos que suas coisas sofreram, pois para êles não concorreu, missiva nem 

comissivamente. Nas relações do autor com a proprietária da casa que ocupava 

e com seus clientes, dos quais recebia aparelhos de rádio para consertar, o 

acidente aparece como caso fortuito, fato absolutamente imprevisível, pelo 

qual, evidentemente, o autor não responde. 

 

Assim, para ser justa, a sentença que julgou a ação procedente devia reduzir a 

condenação à indenização de dano efetivamente sofrido pelo autor nas coisas 

de sua propriedade. 

 

Feito êsse reparo, passamos ao exame da procedência da ação, em que toca ao 

apelante. Figura êste como réu, na qualidade de proprietário do caminhão 

causador do acidente. Teria entregado o veículo ao réu Luís Alves de Paiva e 

êste o cedera ao réu Inácio de Meneses Meira, que ia a uma farmácia tomar 

uma injeção. No caminho, verificou-se a colisão. A sentença condenou os três, 



como solidàriamente responsáveis pela indenização. Apelou sòmente o réu 

Artur Freire de Figueiredo, dado como dono do caminhão. 

 

Na verdade, e sem embargo do recibo constante da certidão de fls. 35, o 

apelante era, na data do acidente e em relação ao autor apelado, o dono do 

caminhão. 

 

Por êsse recibo, de 4 de março de 1948, o apelante vendeu a Luís Alves de 

Paiva, por Cr$ 60.000,00, o caminhão placa 37-30 - P.B., mas só a 17 de abril 

seguinte foi êsse recibo registrado no Registro de Títulos e Documentos, ou 

seja, depois do acidente, que se verificou a 10 do mesmo mês de abril. 

 

Não é possível opor a terceiro, como o apelado, essa venda, senão depois de 

seu registro, pois, segundo dispõe o art. 136 do dec. n° 4.857, de 9 de 

novembro de 1939, regulador dos Registros Públicos, 

 

"Estão sujeitos a transcrição, no Registro de Títulos e Documentos, para 

valerem contra terceiros: 

 

................................................................................................................................

....................... 

 

7°, os contratos de compra e venda de automóveis, bem como o de penhor dos 

mesmos, qualquer que seja a forma de que se revistam". 

 

Acrescenta o art. 139: 

 

"Dentro do prazo de 60 dias da data da assinatura pelas partes todos os atos 

enumerados nos arts. 134 a 138 (a compra e venda de automóveis é um dêles) 

serão registrados no domicílio das partes contratantes, e, quando residam estas 

em circunscrições territoriais diversas, o registro se fará em tôdas elas". 

 

No caso, o registro se fêz dentro dêsse prazo. Por isso e com apoio em SERPA 

LOPES, pretende-se que retroaja a data do ato. 

 

Não se pode, porém, dar ao registro êsse efeito retroativo. A validade do ato, 

contra terceiros, vem da publicidade que o registro lhe dá, donde não se lhe 



poder atribuir efeito contra êsses terceiros, antes que a efetividade do registro, 

tornando-o público, lhes dê conhecimento de sua existência. 

 

O Cód. Civil não admite que a instrumento particular opere contra terceiro 

antes do registro. Di-lo o art. 135: 

 

"O instrumento particular, feito e assinado, ou sòmente assinado por quem 

esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por 

duas testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas 

os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros 

antes de transcrito no registro público". 

 

E o próprio dec. n° 4.857, citado, prescreve no art. 170: 

 

"O título, documento ou papel, não compreendido nos arts. 134 a 138, poderá 

ser registrado, em resumo, ou integralmente, em qualquer tempo, para produzir 

efeito contra terceiros, salvo se não tiver sido atendido o disposto no art. 135 do 

Cód. Civil". 

 

Se o documento não compreendido nos arts. 134 a 138 pode ser registrado em 

qualquer tempo, é claro que os incluídos nesses artigos só podem ser levados a 

registro naquele prazo de 60 dias. 

 

O prazo é, pois, extintivo do direito de registrar. E, assim, não se pode admitir, 

como pretende o apelante, que, registrado o documento no prazo, retroaja o 

registro a sua data e que, registrado depois de extinto o prazo, só da data do 

registro decorram efeitos contra terceiros. 

 

O registro há de ser feito dentro do prazo e só depois dêsse registro vale o ato 

contra terceiros. Extinto o prazo, já não é possível registro, diz a lei 

expressamente. 

 

JOSSERAND, citado por SERPA LOPES, afirma: 

 

"É impossível a transcrição de um ato ex tempora, da mesma maneira como se 

o ato houvesse sido levado a registro dentro do prazo, pois declarar que uma 

formalidade deve ser levada a efeito dentro dos prazos determinados e 



prefixados, é estabelecer que não pode ser efetuada após a expiração dos prazos 

legais" ("Tratado dos Registros Públicos", vol. III, pág. 533). 

 

De tudo isso se conclui que, quando se deu o acidente, o apelante era, em 

relação ao autor, terceiro, o dono do caminhão, porque a venda, mesmo que não 

seja simulada, como se alega, não estava registrada. 

 

Ocorre, ainda, que, na Delegacia de Trânsito e Vigilância, o caminhão estava 

anotado como pertencente ao apelante. 

 

A despeito disso, a ação não procedia contra êste. Funda-se ela, como é 

expresso na inicial nos arts. 159 e 1.521 do Código Civil. O primeiro estabelece 

a obrigação de reparar o dano para aquêle que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, 

regulando-se a verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade pelo 

disposto nos arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553. 

 

O art. 1.521 prescreve que, entre outras disposições impertinentes, são 

responsáveis pela reparação civil: 

 

"O patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e propostos, no 

exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dêle". 

 

O apelante seria, portanto, responsável, nos têrmos em que a ação foi proposta, 

por ser Luís Alves de Paiva seu empregado ou proposto. 

 

Não se provou, porém, que fôssem essas as relações entre o apelante e Luís 

Alves de Paiva, o detentor do caminhão. 

 

As testemunhas produzidas pelo autor se limitam a dizer que o carro era do 

apelante. A única que aborda aquêle detalhe é para dizer que ouviu Luís Alves 

de Paiva, aflito, logo depois da colisão, indagar o que iria fazer, pois o 

caminhão era de Artur Freire de Figueiredo, que lho entregara para exploração 

do serviço de transporte, com divisão dos lucros (3ª testemunha). 

 

A referência, além de não ser confirmada pelo referido, nem por outro ouvinte, 

evidentemente não basta para prova da sociedade, cuja existência não é, sequer, 



alegada pelo autor que, como vimos, firma seu pedido, quanto ao apelante, no 

fato de ser êste patrão e não sócio de Luís Alves de Paiva. 

 

As testemunhas arroladas pelo apelante também não se referem ao assunto, 

porque asseguram, tôdas, que o caminhão fôra vendido a Luís Alves de Paiva, a 

quem consideram legítimo dono do veículo. 

 

Mas, não há necessidade de maior indagação a esse respeito, pois nem mesmo 

o autor afirma que Luís Alves de Paiva fôsse preposto, empregado do apelante. 

O que refere na inicial é que "o caminhão em referência pertence ao Sr. Artur 

Freire de Figueiredo, casado, comerciante, residente nesta cidade, que o 

entregara ao Sr. Luís Alves de Paiva brasileiro, casado, residente em lugar 

ignorado, para explorar comercialmente o referido veículo" (item 2°). 

 

Apenas, na afirmação do próprio autor, o apelante entregara o caminhão a Luís 

Paiva, para o explorar comercialmente. Não há nisso, evidentemente, relação de 

patrão e empregado, preponente e preposto. 

 

Segundo AGUIAR DIAS, preposto ou empregado é "o dependente que receber 

ordem, sob o poder de direção de outrem que sôbre ele exerce vigilância, a 

título mais ou menos permanente" ("Da Responsabilidade Civil", vol. II, pág. 

124). 

 

Não se provou que fôsse essa a situação de Luís Alves de Paiva para com o 

apelante. E a prova do laço de preposição compete a quem o alega 

(CARVALHO SANTOS, "Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. 20, pág. 

228). 

 

Entretanto, o autor não alega, sequer, que Luís Alves de Paiva fôsse preposto, 

empregado, do apelante. Nem que fôsse seu sócio na exploração do caminhão. 

Essa sociedade não aparece provada nos autos, nem podia aparecer, desde que 

não foi alegada por nenhuma das partes: para o autor, o apelante entregara o 

carro a Luís Alves de Paiva para o explorar; segundo o apelante, o caminhão 

pertence a Luís Alves de Paiva, por compra. 

 



O fato da existência da sociedade é absolutamente alheio aos autos, tanto que, 

para admiti-la, o acórdão a presumiu. Não me pareceu, porém, que se pudesse 

firmar responsabilidade em mera presunção. 

 

E se o fato da entrega de um caminhão a alguém, para explorá-lo, não implica, 

por si só, em estabelecimento de relação de patrão e empregado, fundamento 

único da ação, esta improcede, quanto ao apelante, sem necessidade de verificar 

se o acidente ocorreu por culpa de quem, no momento, dirigia o veículo. É êsse 

um detalhe sem interêsse para o motivo por que dou provimento à apelação, 

para julgar a ação improcedente quanto ao apelante: não ser êle, segundo os 

próprios têrmos da inicial, patrão de Luís Alves de Paiva, e, assim, não lhe 

caber a responsabilidade prevista pelo artigo 1.521, III, do Cód. Civil, invocado 

como fundamento da ação. 

 

Fui presente. - Renato Lima. 

 

_________________ 

 

Nota: 

 

COMENTÁRIO 

 

Tese de singular fascinação é a tratada nos acórdãos acima. Ocorrido um 

acidente de trânsito, verifica-se: a) que o causador do desastre não é nem dono 

nem motorista habitual do automóvel, embora estivesse na sua direção, na 

ocasião do evento; b) que o dono do veículo o confiara a outro, para 

exploração comercial, e êste o cedera eventualmente ao desastrado condutor. 

 

O Tribunal paraibano assentou por maioria, perfilhando voto do ilustre 

desembargador BARACUHY, que se reportou a voto anterior do não menos 

douto desembargador FLODOARDO DA SILVEIRA, que o dono do veículo 

não era responsável pelo dano. Relator do acórdão embargado, ficou vencido o 

eminente desembargador FLÓSCULO. 

 

É difícil ao comentador pronunciar-se entre as duas correntes, não só pelo 

brilho com que fundamentaram suas opiniões, mas, também, pela ausência de 

um perfeito conhecimento dos fatos da causa. Tudo estaria facilitado se se 



tivesse esclarecido o caráter da relação realmente existente entre o dono do 

caminhão e o condutor. 

 

Nossa inclinação doutrinária, não obstante, pende para o ilustrado voto do 

desembargador J. FLÓSCULO. Com efeito, é comum, no interior, e, menos 

freqüentemente, nas grandes cidades, a entrega de veículos a motor a 

profissionais, para exploração, à base de sociedade ou de percentagem. 

Conforme seja a margem de autonomia que o dono do veículo deixe ao 

condutor, assim variará a sua responsabilidade pelo dano a que o segundo dê 

causa. A doutrina da responsabilidade pela guarda jurídica, a que ANDRÉ 

BESSON deu tanto relêvo, explica essa espécie de responsabilidade. Nada de 

estranho, pois, que o proprietário responda pelo dano causado pelo ladrão, 

desde que não consiga provar a verificação de escusativa, como a 

caracterização do furto como caso fortuito ou de fôrça maior, o que não 

sucedera se a subtração não puder ser tida como fato imprevisível ou inevitável 

ou, caso mais simples, quando a negligência do dono ou detentor tenha 

ensejado o furto. Como essa prova, tratando-se, como se trata, de escusativa, 

cabe ao responsável aparente, estamos com o voto do Sr. desembargador J. 

FLÓSCULO. A presunção contra êle se legitima na circunstância da 

propriedade. Caber-lhe-ia a demonstração em contrário, em nossa opinião, 

difícil, não, porém, impossível, por via da exata elucidação do caráter da 

convenção entre êle e o motorista-explorador do veículo. Como quer que seja, 

temos satisfação em apontar à atenção dos estudiosos êsse notável julgado do 

Tribunal da Paraíba, capaz de evidenciar, aos que ainda não conhecem os seus 

juízes, o alto teor de sua cultura jurídica. 

 

José de Aguiar Dias, juiz no Distrito Federal. 

 

PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SALVADOR, ESTADO DA 

BAHIA 

 

CONTESTAÇÃO DE PATERNIDADE - IMPOSSIBILIDADE FÍSICA 

 



- O conceito de impossibilidade física de coabitação, para efeito da ação de 

negação de paternidade, constitui questão de fato a cargo da apreciação do 

julgado. 

 

(Omitidos os nomes das partes) 

 

SENTENÇA 

 

Vistos, etc.: 

 

F. J. propôs a presente ação de contestação de legitimidade contra a menor M., 

filha de sua espôsa W., visando ser a dita menor declarada filha adulterina 

daquela. 

 

Na inicial alega que se consorciara com W. em 28 de março de 1938, advindo 

do casal dois filhos, N. e L., nascidos, respectivamente, em 24 de dezembro de 

1938 e 11 de outubro de 1940. Que, em 22 de outubro do ano passado, sua 

consorte deu à luz a uma criança do sexo feminino, a quem foi dado o prenome 

de M. O nascimento dessa criança veio confirmar, ao autor, as suas suspeitas de 

adultério da espôsa porquanto, não tendo tido relações com esta na época da 

concepção, por isso mesmo, não pode ser o progenitor da aludida menor. Que 

logo após o nascimento de M. obteve documentos suficientemente 

comprobatórios da infidelidade de sua espôsa, a qual mantinha, há mais de um 

ano, relações adulterinas com o senhor de nome O. C. N., de quem recebeu, em 

8 de janeiro, o retrato, e, em datas outras, os bilhetes juntos à presente, através 

dos quais se constata existência inequívoca de adultério. Entre os documentos 

encontrados pelo autor há um bilhete no qual o aludido O. refere-se à filha (a 

menor M.), bem como escrito de W., ainda que sem assinatura, no qual 

confirma a origem adulterina da criança. 

 

Ante os fatos expostos, conclui, nenhuma dúvida pode pairar quanto à 

adulterinidade da filha de sua consorte, nascida, entretanto, há menos de dois 

meses. 

 

Recebida a inicial e nomeado um tutor ad hoc, na forma legal, para defender os 

interêsses da menor M., com êle correu a ação, tendo sido apresentada a 

contestação de fls., depois de assinado o respectivo compromisso. 



 

Nessa peça, depois de impugnar a prova documental produzida com a inicial e 

a perícia genética ali também requerida, por impróprias aos fundamentos da 

ação, insistiu S. S. pela apresentação dos demais documentos comprobatórios 

que alega o autor possuir e que se relacionem com os de ns. 1 e 2 do art. 340 do 

Código Civil, pedindo, por fim, o depoimento pessoal de W. 

 

Deferidas as provas requeridas, iniciou-se a instrução da causa, sendo tomados 

os depoimentos de três testemunhas arroladas pelo autor e o pessoal de sua 

consorte, realizando-se, ainda, as perícias de reconhecimento dos grupos 

sanguíneos e a prosopológica, oficiando, em seguida, às partes no debate oral. 

 

Isto pôsto: 

 

I. É princípio basilar da nossa lei civil que sòmente em dois casos se pode 

cogitar da contestação da legitimidade do filho nascido na constância do 

casamento: a) quando ocorra impossibilidade física do marido em coabitar com 

a mulher, tomando-se o têrmo coabitar no sentido restrito, de relações sexuais, 

nos 121 dias, ou mais, dos 300 que houverem precedido o nascimento do filho; 

b) ou a êsse tempo estavam os cônjuges legalmente separados (Cód. Civil, art. 

340). 

 

Fora dessas duas hipóteses, não admite o Código nenhum motivo outro que 

autorize a contestação. Há de se provar a impossibilidade física de coabitação, 

ou a separação legal dos cônjuges. 

 

Todavia, a lei não definiu, nem mesmo estabeleceu os contornos ou traços 

fisionômicos dessa impossibilidade física, de maneira que ao julgador 

estivessem firmadas precisas referências por onde se pautar na decisão dos 

casos concretos. Êsse mister ficou reservado à doutrina, que esclareceu seu 

sentido, configurando as várias hipóteses em que se pode verificar essa 

impossibilidade. 

 

Assim, ela resultará: 

 



a) Do apartamento ou afastamento dos cônjuges, em lugares distantes, devendo 

ser tal que qualquer reunião, mesmo momentânea, entre os dois esposos, nesse 

intervalo, seria materialmente impossível. 

 

O essencial, como observam PLANIOL ET RIPERT, é que prove o marido não 

haver, durante o período legal dos 121 dias, quebrado êsse isolamento para com 

a espôsa, mantendo o afastamento, vez que o fator distância sofra hoje redução 

sensível, tornando-se, mesmo, motivo raro, em decorrência da rapidez dos 

meios de comunicação (cf. "Trat. Prat. Der. Civ.", trad. esp., vol. II, n° 800). 

 

b) Acidente pessoal ocorrido ao marido, que torne impossível da parte dêle a 

coabitação: moléstia interna ou externa que não permita a coabitação, a 

impotência generandi devidamente provada (cf. CARVALHO SANTOS, 

"Código Civil Interpretado", vol. V, págs. 348-349; ESTÊVÃO DE 

ALMEIDA, "Manual do Código Civil", ed. 1925, vol. VI, n° 51; PONTES DE 

MIRANDA, "Tratado de Direito de Família", 3ª ed., vol. III, ns. 10 a 12). 

 

De qualquer sorte, porém, está assentado, essa impossibilidade física, para os 

efeitos legais, será uma questão de fato, que cabe, ao julgador decidir se se 

verificou na espécie (cf. CARVALHO SANTOS, ob. e vol. cits., pág. 349; 

ESTEVÃO DE ALMEIDA, ob. e vol. cits., página 51). 

 

II. No caso sub judice, o autor, fundamentando o pedido, arrola um conjunto de 

circunstâncias como indicativas da sua convicção de não ser pai da menor M. 

São elas: separação de fato da espôsa, em época anterior à concepção da menor; 

adultério da consorte, justamente nesse período; seu afastamento do lar 

conjugal, para o Rio de Janeiro, no período precedente dos 121 dias. 

 

No correr da ação, o adultério resultou não só dos documentos juntos, da prova 

testemunhal, como, ainda, da confissão da própria espôsa, no depoimento 

pessoal prestado. 

 

Mas, não foi só. Dessa confissão ainda consta a afirmativa de não ser a menor 

M. filha do autor, atribuindo-se sua paternidade a pessoa certa, cuja identidade 

foi nomeada e a quem a espôsa empresta a qualidade de seu amante. 

 



Malgrado isso, tão-só a verificação do adultério da espôsa, com quem o marido 

vivia, não basta para elidir a presunção legal da legitimidade da prole, nem a 

simples confissão materna, ainda que, como na hipótese, judicial, será 

suficiente para excluir a paternidade. 

 

São disposições expressas da nossa lei civil, arts. 343 e 346 do Código. 

 

A primeira, porque coabitando com o marido milita a presunção possa ser êle o 

pai da criança, presunção que só por um fato certo e convincente cederá, sendo 

apenas destruída por um dos casos previstos no art. 340, visto como uma 

simples suposição gerará, no muito, a dúvida sôbre a paternidade, e na 

incerteza, como opina RUGGIERO, deve favorecer-se a legitimidade do filho 

(cf. "Inst. Dir. Civ. Ita", trad. port., vol. II, pág. 184; CARVALHO SANTOS, 

ob. e vol. cits., página 359). 

 

A segunda, porque a confissão materna do adultério deve sempre ser havida por 

suspeita, desde que o adultério, principalmente confessado, revela falta de 

senso da mulher e ainda porque a presunção de legitimidade, estatuída em favor 

do filho, não pode ficar à mercê de uma declaração contrária de quem quer que 

seja (cf. ESTÊVÃO DE ALMEIDA, ob. e vol. cits., n° 61). 

 

Por essa razão, a ação só pode ser exercida pelo marido, não sendo jamais 

conferida à mulher, ainda que concorressem todos os requisitos para que o pai a 

exercesse (cf. RUGGIERO, ob. e volume cits., nota à pág. 182). 

 

BEUDANT, nesse ponto, é incisivo: 

 

"Qui dit que l'aveu est libre? S'il est libre, qui dit qu'il est sincere? Il faut, en 

ces matières, prendre garde de se laisser entrainer par les apparences; les 

dissimulations sont toujours à redouter" ("Droit Civ. Fran.", vol. II, pág. 173). 

 

III. O estudo dos autos mostra-nos (quer do depoimento pessoal da espôsa do 

autor, quer numa projeção da prova testemunhal) que cêrca de um ano antes já 

havia completa separação de leito e quarto entre os dois esposos. 

 



O fato resultou da inimizade nascida entre ambos, cada vez crescente, e a que a 

esposa atribui conseqüência de profunda desinteligência, culminada em maus 

tratos e até sevícias, por parte do marido. 

 

A circunstância aproxima-se, talvez, do quadro da impossibilidade moral, 

hipótese, porém, repelida pela legislação pátria como fundamento da ação de 

contestação. 

 

Examinada, no entanto, em suas facêtas, demonstra o seu potencial volitivo, na 

determinação daquela separação, assumindo, assim, o caráter de causa mediata 

da própria impossibilidade física dela resultante. 

 

Nesse sentido, vale notar que PONTES DE MIRANDA, na recente edição do 

seu citado "Tratado de Direito de Família", ainda inclui como causa 

justificativa da impossibilidade física a simples resolução, ou fatos, cuja prova 

evidencie esta impossibilidade (cf. ob. e vol. cits., n° 10). 

 

Por sua vez, CARVALHO SANTOS, embora advirta ser doutrina discutível, 

cita, contudo, dentre as hipóteses de impossibilidade, a de dois esposos terem 

vivido em estado de separação, habitando, todavia, cidades próximas, se ficar, 

porém, provado existir entre êles inimizade profunda, cuja causa seja anterior à 

época da concepção (ob. e vol. cits., pág. 350). 

 

Mas, se não basta a confissão ou prova do adultério para fundamentar a 

contestação de paternidade, não quer isso dizer sejam despiciendas essas 

circunstâncias e nenhuma influência exerçam no ânimo do julgador. A melhor 

doutrina, nacional e estrangeira, ensina que tal prova vale como complementar 

e corrobora ou alicerça a que é produzida em tôrno das condições legais 

exigidas para fundamento da ação (CARVALHO SANTOS, ob. e vol. cits., 

págs. 359-371; CLÓVIS BEVILÁQUA, "Código Civil Comentado", 6ª ed., 

vol. II, pág. 308; RUGGIERO, ob. e vol. cits., pág. 184; PLANIOL ET 

RIPERT, ob. e vol. cits., n° 805). 

 

Aplica-se, inteiramente, aos autos a hipótese formulada por BEVILÁQUA, do 

marido ausente nos 121 dias anteriores ao nascimento da criança, quando a 

mulher praticou o adultério. 

 



Da prova testemunhal se colhe, justamente no período em que se ausentara o 

autor para o Rio, que maiores foram as intimidades de sua espôsa com o 

amante, com encontros até no próprio lar conjugal (vide fls. 85, 86 e 86 v.). 

 

Êsses depoimentos vêm mesmo reforçar as declarações prestadas em Juízo pela 

esposa do autor e onde confessa o adultério, inclusive pelo reconhecimento que 

fêz do bilhete da fls. 8, cuja autoria não nega, afirmando-o seu e, bem assim, do 

documento de fls. 10, que disse ser do seu amante O., convindo notar que 

nesses bilhetes há repetidas referências a um filho de ambos. Ora, o filho mais 

moço do casal (N.) contava já àquele tempo a idade de nove anos e, portanto, a 

referência não podia ser ao mesmo. 

 

Mas o fato, em si, decorre exuberante de tôda a documentação junta, inclusive 

das fotografias, com dedicatórias, de "Caldas do Cipó". 

 

O retrato de fls. 9 traz data bem significativa, pois, se ponderarmos que a 

menor M. nascera a 22 de outubro de 1947, verificaremos ser aquela data, de 8 

de janeiro, do mesmo ano. 

 

Já a essa época existia franca intimidade amorosa entre O. e a consorte do 

autor. Disso é flagrante atestado a própria dedicatória. 

 

IV. No curso do processo foram realizadas, a requerimento do autor, duas 

perícias, a prova genética do reconhecimento dos grupos sanguíneos e a 

prosopológica. 

 

Sofreram ambas forte restrição por pare do jovem e estudioso causídico, 

nomeado tutor da menor M., no sentido de que, pairando no domínio apenas da 

probabilidade, nenhum elemento de certeza traziam à Justiça, sendo, antes, 

deficientes, senão precárias, além de não satisfazerem os requisitos 

fundamentais da ação, compreendidos nos ns. 1 e 2 do art. 340 do Cód. Civil. 

 

Não pensamos assim, e, por isso, pedimos vênia ao ilustre e dedicado defensor 

da menor para a discordância. 

 

Prima facie, a prova genética assenta em dados de caráter científico, aferidos 

através de critério experimental. Se, em rigor, ainda não é uma prova afirmativa 



da paternidade, age, contudo, com muita segurança nas hipóteses de exclusão, 

permitindo, assim, o esclarecimento de grande número de casos, que cedem, 

por essa exclusão, à dúvida primitiva que os envolvia. 

 

Ninguém nega hoje a herança dos caracteres sexuais, dos gens. A 

hereditariedade, - escrevemos em sentença de investigação, prolatada nesta 

Vara Cível, - na lição de WEISMANN, é fenômeno de continuidade biológica. 

O plasma germinativo, ou gens, elemento fundamental dos órgãos da 

procriação, é a corrente de substância viva que ata uma geração às outras. 

 

Baseados na percentagem dos grupos sanguíneos dos filhos em relação às 

combinações dos tipos paternos, tem os geneticistas estabelecido quadros de 

probabilidade da paternidade, fora, mesmo, das hipóteses de simples exclusão. 

 

Tudo isto mostra a importância e relêvo da prova genética. 

 

Por outro lado, se doutrina e jurisprudência não mais relutam em aceitar essa 

prova na declaração judicial da paternidade, por que relegá-la na ação de 

contestação, que tem idêntica conexão em seus fundamentos jurídicos, e 

quando, ainda, pela exclusão, poderá afirmar, de maneira categórica, aquilo que 

se busca, o objetivo da própria ação? 

 

Quanto à prova dos caracteres fisionômicos, tem inteira procedência a 

observação do douto perito, vez que se não oferece ela uma certeza calcada em 

dados científicos, não se pode, todavia, desprezá-la, valendo seus resultados 

como elementos probantes subsidiários. 

 

A crítica que lhe é feita pelos geneticistas e baseada na existência dos sósias é, 

antes, produto de ortodoxismo científico. O próprio artigo do Prof. ANDRÉ 

DREYFUS, um dos luminares da Biologia nacional, citado no laudo e 

publicado nos "Arquivos da Polícia Civil de São Paulo", vol. XII, segundo 

semestre, 1946, página 59, sob o título "A Perícia da Paternidade à Luz da 

Genética", não refoge a essa tendência, tanto que o ilustre cientista declara que 

"procurar, em 1945, esclarecer um problema de hereditariedade sem levar em 

conta a genética, é o mesmo que tentar explicar fenômenos astronômicos 

baseado em astrologia, ou fenômenos químicos baseado em alquimia". 

 



Mas os sósias, como também as próprias mutações genéticas, são hipóteses 

raras, de difícil verificação, simples exceções e como tal não podendo, 

lògicamente, servir de argumento a contrário, porque, em última análise, 

confirmam a regra. Daí a inteira procedência do laudo, a justificar que "nesse 

ponto chegam a exageros evidentes, que ferem de cheio uma observação que 

diàriamente nos entra pelos olhos e se impõe, válida, ao nosso juízo de 

realidade". 

 

V. O laudo apresentado, embora não tenha concluído pela afirmativa da 

paternidade, visto não ter sido possível estabelecer pela exclusão dos grupos 

sanguíneos essa certeza, é, todavia, cuidadoso e minudente em arrolar dados de 

probabilidade, sendo, mesmo, peça de alto estudo prosopológico e 

prosopométrico, pelo exame detalhado que fêz dos caracteres fisionômicos, a 

merecer, portanto, de nossa parte a melhor acolhida e análise. 

 

Divide-se êle em duas partes, relativa uma à prova genética, enquanto refere-se 

a outra ao exame prosopológico. O estudo, em ambas as provas, foi feito 

tomando-se em referência as pessoas não só do autor, de sua consorte, da 

menor M., do indigitado amante daquela, bem assim, como elemento de 

comparação, dos filhos conhecidos do casal. 

 

Na prova genética não foi possível estabelecer-se uma afirmativa pela exclusão, 

em vista de apresentarem os supostos pai; de M., isto é, o autor e O., amante 

conhecido de sua espôsa, iguais possibilidades. 

 

A situação esclarece-se, entretanto, se considerarmos não poderão os filhos ter 

no sangue aglutinógenos que não existam em um ou em ambos os pais. Nisso 

reside o ponto nevrálgico da prova genética. 

 

Ora, o quadro de fls. 61 mostra-nos que F. e O. pertencem aos grupos O e A, 

respectivamente, enquanto W. também é incluída no grupo A. Da combinação 

dêsses grupos podem resultar filhos tanto do grupo O, como do grupo A. M. 

pertence a êste último. 

 

Da mesma forma, no que diz respeito ao fator M, de grande relevância na 

determinação genética da paternidade, pois pais do grupo M só terão filhos do 

mesmo grupo. 



 

Ainda aqui não foi possível a exclusão, porque o tríptico, os supostos pais e a 

mãe de M., pertenciam ao mesmo grupo M. 

 

VI. O aspecto do problema transmuta-se, entretanto, se analisarmos os 

resultados do exame prosopológico, apesar das naturais reservas com que se 

aceite o valor probante desta perícia. 

 

Tais as semelhanças constatadas entre O. e a menor M., tão acentuadas e 

repetidas, tal a proficiência e cuidado empregados nesta prova, que a atitude 

mais cética em aceitar os seus resultados ficará abalada ante as conclusões da 

sua apreciação de conjunto. 

 

O estudo comparativo entre F., O., W. e M., no que diz respeito à forma geral 

do rosto, nariz (de frente, de perfil e ponta), espaço naso-labial, lábios, cabelos 

e característicos raciais, inclusive pilosidade, deixa-nos uma impressão muito 

forte dessa semelhança apontada. 

 

Há, porém, no laudo duas circunstâncias que atuaram profundamente no 

espírito do culto perito, para quase afirmar, categòricamente, a pretendida 

paternidade de O. E o que é mais, e por isso mesmo não deixando também de 

influir no nosso ânimo de julgador, ambas estribadas em bases genéticas. 

 

Efetivamente, os caracteres hereditários podem identificar pais, filhos, tôda 

uma geração ou linhagem. A côr dos olhos foi um dos primeiros estudos de 

GALTON. Pais de olhos azuis não podem ter filhos senão de íris dessa côr. Só 

uma exceção se abre: quando se verifica estado de impureza genética de um 

indivíduo, em relação a um ou a vários caracteres. A côr da pele não é menos 

importante. A forma do cabelo e o timbre vocal não são circunstâncias para 

desprezar. 

 

A primeira dessas circunstâncias refere-se à tabela percentual das 

possibilidades, firmada nos resultados colhidos do exame dos grupos 

sanguíneos. Aplicada a tabela de LATTES, diz-nos o laudo, poderá O. ser pai 

de M. numa percentagem de 82% (combinação do grupo A de O. com o grupo 

A de W.); enquanto a paternidade de F. poderia ser atestada numa média de 

50% (combinação do grupo A de W. com o grupo O de F.). Já pelo quadro de 



HIRSZFELD, a diferença não é tão forte, pois, enquanto a paternidade de O. se 

afirmaria através do percentual de 56,9% (combinação A x A, dando filhos A), 

a possível paternidade de F. seria positivada numa escala de 50% (combinação 

O x A, dando filhos A). 

 

De qualquer sorte, porém, a percentagem de probabilidades é sempre maior de 

referência a O. 

 

A segunda circunstância prende-se ao caráter mestiçagem, evidente e gritante 

em M., a denunciar, quiçá, a sua origem. A êsse respeito o laudo chega a ser 

afirmativo em suas conclusões. Ouçamos o perito: "O Sr. J., D. W. e seus dois 

filhos, N. e L., são de côr branca (leucodermos), o que se evidencia pela 

inspeção de conjunto e, analìticamente, pela côr da pele e pelo tipo de cabelos, 

lisos e finos nos pais e em ambos os filhos (lisótricos); êstes últimos os têm até 

um pouco alourados. O Sr. O. é, nitidamente, mulato, o que se põe de manifesto 

não só à visão de conjunto, como à verificação dos seus cabelos, que são duros, 

espessos, com ondulações do tipo ulótrico; sua pele é parda (hiperpigmentação 

mestiça). 

 

"A menor M. também é mulata, de pele clara; o anelado dos seus cabelos é do 

tipo ulótrico. A simples inspeção do seu retrato, em visão de conjunto, 

evidencia-se a mestiçagem". 

 

E continua, comentando: "De acordo com os dados genéticos, nesse ponto de 

inteiro acôrdo com a observação popular, dois indivíduos brancos com 

ascendentes - pelo menos até o 4° grau da mesma cor, dão sempre filhos 

brancos; se um dos progenitores é branco, com ascendentes brancos, e o outro 

mulato, os filhos resultantes são brancos ou mulatos, neste caso podendo variar 

bastante o grau de mestiçagem, por vêzes até mais carregado que o do 

ascendente mulato. Pondo em aplicação, no caso em aprêço, os dois princípios 

acima estabelecidos e partindo do pressuposto de que o Sr. J. e D. W. não têm 

ascendentes mulatos, temos que admitir que seus filhos sejam todos brancos 

(ver retratos e os outros dados do exame morfológico). 

 

"A côr branca de seus dois filhos, N. e L., reforçam a presunção de que não 

haja ascendentes próximos mestiços. À base dessa pressuposição, segue-se que 

a menor M. não pode ser filha do casal F. W. 



 

"Por outro lado, conhecidas as relações de intimidade entre D. W. (branca) e o 

Sr. O. (mulato) e nascendo da primeira um filho mulato (a menor M.), é 

coerente atribuir-se sua paternidade ao Sr. O." (vide fls. 56). 

 

VII. Mas, dir-se-á que tôdas essas hipóteses examinadas nenhuma conexão têm 

com a prova legal exigida nos ns. 1 e 2 do art. 340 do Cód. Civil. 

 

Repetimos o já afirmado anteriormente. Não vemos por que recusarmos tais 

provas, ao menos em refôrço da que se faça da impossibilidade física, como um 

adminículo, se repousam em dados científicos, se aceitas na ação de declaração 

judicial da paternidade e, sobretudo, se acordantes com as demais provas 

produzidas. 

 

Aliás, a hipótese não estaria tão fora de cogitação jurídica. Ao menos, no 

direito italiano, já fôra objeto de estudo por parte do Prof. MAZZONI. 

 

Ao comentar o art. 105 do Código italiano, que prevê um dos casos de 

exercício da ação de desconhecimento da paternidade, e que se efetiva pelo 

adultério da mulher, acompanhado da impossibilidade do marido com ela 

coabitar e conjugado com a ocultação do nascimento do filho, escrevia êle: "Se 

una donna bianca maritata a un bianco, partorisse un mulatto, potrebbe 

sperimentarsi l'azione di disconoscimento della paternitá? La legge non ha 

prezisto questo caso. Innunzi tutto dimandiamo, da due coniugi bianchi 

possono nascere mulatti o creoli? Se la risposta fosse afermativa, la decisione 

rimarrebbe necessariamente subordinata al principii generali. In caso 

contrario, reputiamo che in base all'articolo 3 delle. Disposizioni preliminari, 

il marito possa impugnare la paternità dei figlio partorito da sua moglie; 

perciochè l'illegittimità di lui è, diremo quasi, impressa sul colore della sua 

pelle, lo che va meglio almeno della quarta causa" (cf. "Istituzioni Dir. Civ. 

Ita.", vol. VII, nota à pág. 251). 

 

É, precisamente, o caso dos autos. O caráter de mestiçagem, uma vez 

demonstrado, vem determinar uma presunção capaz de autorizar o 

reconhecimento da ação de contestação. 

 



Vale notar, todavia, que o conceito emitido por MAZZONI foi escrito em 1894, 

quando a ciência médico-legal ainda não dispunha dos elementos fornecidos 

pela prova genética para positivação da hipótese. 

 

VIII. Por fim, a prova especifica da impossibilidade física exsurge dos 

depoimentos das 1ª e 3ª testemunhas do autor. Por elas, chega-se à conclusão, 

estivera F. ausente do lar conjugal, em viagem ao Rio, por tempo superior ao 

prazo legal mínimo, estatuído no citado art. 340, e a partir de janeiro de 1947. 

 

Tôdas as testemunhas ouvidas atestam essa viagem e a 3ª, enfermeiro chamado 

pelo autor para aplicar injeções em seus filhos, no próprio domicílio, iniciara as 

aplicações nos primeiros dias de janeiro, justamente quando aquêle se ausentara 

para o Rio. Suas visitas se repetiram até o fim de fevereiro e somente algum 

tempo depois, quando do regresso do autor do Rio, é que veio receber seus 

honorários. De igual sorte a 1ª testemunha, por muito tempo empregada do 

casal. 

 

Êsses depoimentos completam e reforçam as declarações prestadas em Juízo 

pela consorte do autor e que lhe atribuiu uma ausência ininterrupta de cinco 

meses. Estão êles, aliás, nos moldes da lição já exposta da doutrina, de que, não 

bastando a confissão do adultério para elidir a paternidade, será ela, entretanto, 

objeto ponderável de apreciação do juiz da causa, se de acôrdo, e, assim, com 

motivo plausível de credibilidade, com a prova da impossibilidade física 

produzida. 

 

Todos êsses fundamentos vieram pesar profundamente na nossa convicção, 

vencendo a natural resistência que, em casos tais, domina o espírito do 

julgador, ante a repercussão social de sua decisão e os graves efeitos que se 

refletirão, in futuro, sôbre o destino do menor, mas trazendo-nos, afinal, o 

convencimento de não ser o autor pai de M. 

 

Resta, apenas, considerar que a ação foi proposta em tempo hábil, estando o 

despacho da inicial dentro do prazo estabelecido no art. 178, § 3°, do Cód. 

Civil, vez que o nascimento de M. ocorreu a 22 de outubro de 1947 e a 

instância foi instaurada a 20 de dezembro do mesmo ano. 

 



Por sua vez, o documento de fls. 5 certifica a legitimidade ad causam do autor 

e que lhe autorizou o exercício efetivo da ação intentada. 

 

Ex positis: 

 

Julgo procedente a ação proposta, para declarar a menor M. filha adulterina de 

W. J. 

 

Custas na forma da lei. 

 

Salvador, 15 de setembro de 1948. - Aderbal C. Gonçalves. 

 


