DA
ESTADOS tJNIDOS DO BRASIL
·(DCl'ret.1 11. 16.86], de 27 de mar{;C' de 1925, combinade> com
e decreto n. 16.874.

o art. 1.200 do decreto

de S de abril de

ll.

,

16.7G2, de U de dezembro 111) 1924,

19~ií)

-'

TERÇA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 1932

ANO VIl

A.VISOS
POl' convcniencia ímpI'Cscindh-c!
fi bôa marcha dos seniços da Im~
llrensa NacIOnal e dos órgãos ofi·
ciais, o SI'. diretor geral só atenderá ás pessl)us cxtrallhas á l'Cl'íWtição, dial'iamente, das 16 ás r;
hOl'as.

O "Diario da JustÍf'a" encontrn-:;f~
Ú

"elula nesla l'cpm:ti~ão até ás :20

horas.

Octavio, Eduardo Espinola, Plínio Casado e Carvalho Mourão.
Foi lida e aprovada a ata da se~são
antel'iOl' e despachado todo o expediente
sohre a mesa.
Decidiu o 81'. presidC'ntc·. dr. acôrclo
C0111 os yotos dos 81';;. ministros Can'alho Mourão, Firmipr, \Yhitakrl' Filho,
Al'lhue Rilwil'o r Hermpnegildo dr Rarl'O~. (,011\"oca1' lIma i:'f'~são extraordinaria
fiara qllinla-frira. 28 do c01'1·C'nlr. par:t
jlllgamenlll ela!" ra'.Jsa~ rh-ri;;: apelaç:iif'f-,
cin'ü~ c embargos. recur".n~ exll'aordinarios r respprfiyo" embargos. pela Ol'dem
estJ'ita dr antiguidade, contra a proposta
feita pela ~r·. ministro Cardoso HihC'iro
e acompanhada pelos SI'S. ministT'os Ro~
drigo OctaYÍo, Plinio Ca~ado c Sorimlll
de ~Ollz[\, que entendiam ql1e (if'via se
('~golar
a pauta con,lant(· da última

AdUim~se á n·uda. na tesoma ..
ria desta l'epal'ti{;'ão, as coleções
das leis de 1930, contendo os a'tes
da J~;ntu GO\'el'ilatinl e os t!o ("fI- 8e::;~ão.
,,<,"no PI'OViSOl'io da Republica dos
o SI'. lif'('~idente COllHJ("OU urna <;f'~~
Est.ado 1..'nidos do Brasil.
:;uo rxfr'i.lOl"llinaria para all1anltií. ~G(I(I

De Ol'dem do SI'. dh'rtOl' gemI;

fica prorrogado até ús 20 ltON\S, diariamente, o recebimento de llubH{'ac:ões dependentes de pagamenttl.
Por (;ünn'ui('I1(:!a de serviço. tH"
dos os m'iginais, a SeI'em 1mblieados
no "Diario da .Justiça"" den~l11 sel'
dirigidos diretamente á redar ão
dêstc oi'gão.

SUPREMO TRidUNAL
FEDERAL
l\llC\.\ SEst'lo Jo:'\l

2;:;
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Pj'esidenci,a do SI'. ministro EdmlOul(l
. L'ins - Pl'ocumdol' ge1'al drr flp.yública, (I SI'. ministro Bento de }'w'ia .Sub-secl'ctáriu, o Sr. 111'. Tl/roll lt ilo
Go.ntalvl's Pc. n :'il'u

A's treze e meia horas nhriu-se a ~e~~
$ão., arhando-se p]"esent.es 0.3 ::-\rs. ministl'OS Hel'llwTI('giltlo de Bar'ros, Arthur RiDeiJ'o, Sol'iano di' Rouza, Cardoso Ribeil,:o~Firmino ~yhitakl'l= J'ilho,. R(l~l'Ígo

l'(HTPl1tP, panl jnlgaTtlpnlo df' fl'ilo~ cl'iminais.
Proposta que df'yia ~r1' ft'ita prlo sf'~
nhor ministro A. Rilwil'o. na srs!'ãn anterior, e que foi lida ltojf':
Atendendo a que. com o IwOpo~ito ('le~
yado de nwíhor servil' os intel't':::sr.s superion'" ela justiça, o cminrtlte f'I·. mini~t ro \Vhitaker. na ses~ão r)a~sada, pr(opoz e o 'l'rilmnal aprOYOIl que Sfl consagrassrm as ultimas ~e~"õe~ deste mês
aos .iulg'amento5 de Iwbras-cO)'pus, reCHl'OS ('1'iminais, conf!ito~ de jurisdir1ío.
':lprlaçi'ip" cI'iminais e l'f'visiirs cdnünais:
Ateudr.ndo, porém. a ql1e si merecem
todos os sacrificios o~ inlrl'f's~es deos
l'PUS, que, privados da lih(~rdarlr, aguardam a decisão dos sem l'Pf"lll'SOS, é mais
razoavrl que tais sacrificios sejam antes da nossa comodidad(> pegRoal do que
dos direitos das partr~, que tamhem esperam a solução da;:; suas lides. por tempo dilatado, algumas, por mais dr duas
ctecadas;
Atendendo a qllf', flOl' outl'O lado, se4
gundo o Regimento do Tribunal, as revisões {'riminais não têm preferencia
sôbr.e os agravos e carta;1 test~munha~
yeis, que são feÍlos dr. Fegunda elasse,
ao liasso quI' aR rf'.vi~j'i(:" são dI' quinta
(art,. ?7J.!. ,.- .
.---

.N. 20
Proponho que as sessões de srxta~
feira continuem reservadas para a muteria civel (apelações, agravos e embal'·
gos). sendo convocadas sessões eX[l'aorninarias para os dois ultimos sabad(H
deste lflPS, e destinadas fi materia a qU(
sp referin o Sr. minislro "ThitHkf'l', er..
b'Ht pT"OIlo~ta jfl aproyad".

Hab('a,~-c()rJj1ls

N. 2 Li 28 - Distrito Federal - Relato!', o SI'. ministro Pirmino \Vhitalwr
Filho; juizes da turma, os 81'.3. ministt-os E;dnardo }~spinola. Plinio Casado,
Carvalho Mourão (' IIermellegildll ctn
Barro&; llaciente, l\TOY8PS Tsak SchUfkr.;
i1l111pLranfr, Romri!.'o Netto. - Negaram.
ti or(lrTn impetrada. unanirnementr..
N. 2L41g - Distrito :Federal - Rr:latel !", o Sr. ministro Plinio Casado; .il1j~
:l.P~ da turma. os Ses. ministros Cal'valho l\1ourão, Hermellegildo de EaI'l'Ob,
Artllll1' Riheil'o r. 8orial1o de Souza; pu
cif'ntp, Joiío Rihci.en Nmws; im{Jf'trantes. Carlos Guimarãos Pinto de Alrrwicl(;
e outro. - Nf'g:l1'arn a oedem impetra(Ia, contr'a o voto do RI'. ministro Plil:i(,
r.asD.do quC' a COllcrdia.
N. 24.415 - Distrito .l;'cc1errll - 1ltila1.o!', o 81'. mini!'1h'o Firmino Whitaker
Io'ilho: ;iuize,. da turma, os 81'S. mini5~
tm" Rodrigo Oetavio, EduUl'do Espillola,
PUnio Casado (' Carvalho Mourão; pn·
ciente. Pedro Carlos Noronha da Silva.
N. '21. 4H - São Paulo - Relator, (I
St·. ministro Roclrigo OcLavio; .juizes da
turma, os 81'S. ministroR Eduardo Espinola. Plinio Casado, Carvalho Mourão c
Hermenegildo' de Barros; paciente, Juvenal Yaz de Lima; impetrante, Mario
ROdl'igur.s Torrrs. - Nf'garam a ordem
impetrada. unan imemente.
.
N. 24. '!75 - Di~trito PedrraJ - R(: ..
lator, o S1'. ministro Eduardo Espinola;
jnizeg da turma, OR 81's. ministros Pli~
nio Ca~ado, Caryalho Mourão, Hermene~
gildo de Barros e Arthl1l' Ribeil'O; recol'~
remte, Alfredo da Costa Campos; recOl'"
ri da a Primeira Camara da Côrle de
Apelação. - Negaram provin1.ento no
recurso, unanimemenle.
.
N. 21.4'77 - Pará - Relafnr, h si',';
~~ !?1!gistr.2ç:a~valh2 Mourão; jniz~~

