DA
ESTADOS UNIDOS' DO BRASIL
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QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1934
EXFEDIENTB

Assi:ilàturas
I
Particulares e ofic1ais:
Ano ........ ~:1:1'. to. o
Semestre .•••••••.••.
funcionários públicos:
I)

Interior Exterior

18" SESSÃO, EM HDE ABRIL DE 1934

60$000
30$000

I"

96$000
48$000

78$~OO
48$000
~. .no .•:'."1 .... lo o o to • • o.,
39$UOO
24$000
Seme.stre ..• O. o
$300
Número do dia: .. ti. o.
e
$400
Númel'O atrasado ••••••••••••••,
e mais 100 'réis 'por exercício.
, 'Os' assinantes particulares e oficiais,
bem como os funcionários públicos, devem apresentar ou comunicar o pedido
de renovação .dás assinaturas anualmente ate 10 dias antes do respectivo vencim~nto sob pena de ser a remessa suspensa 'uma 'vez ve"Jido o.prazo úm curso;
As assillatúras não pagas ou cujas consignações não forem comunicadas d~ntro
dos primeiros 15 dias do novo penodo,
serão canceladas e procedida a cobrança
do respecti vo preço.
fi; "

ti

C!I . . . . .

to . . . . . . 1:1

fi.

As assinaturas para funcionários públicos, que descontem enl fôlha de ~a.ga.
menta devem ser :::1Ualmente requlsItadas p~las respectivas repartiçõ9s pagadôras. .
Os preços fíxados para os funcionários
públic?s ~ão extensivos aos estaduais .6
municlpals, desde que, provada a, quahdade, façam\ o pagamento adiantadamente.
Os 'cónhecim~ntos das assinaturas to·
madas por intermédio das coletorias federais, mesas de rendas e alfândegas, poderão ser encaminhadas diretamente à
Imprensa N acioual sem interferência das
delegacias fiscais

_ Jurisprudoncia do Supremo Tribuna!
Federal, do Supremo Tribunal Militar,
da Côrte de Apelação do Distrito Federal,

óa

e111 :fascículos
justiça~ nos dias

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

apensos ao .. Diarw
10

i!

25 de cada rues

PRESlDENClA DO
SR. MI~ISTRO EDMU?\'DO
LI~S PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, O SR. MINISTRO BEKTO DE FARIA SUB-SECRETÁRIO, o SR. DR. TEÓFILO GO:"\ÇALVES PEREIRA

Ás doze horas e trinta' minutos, abriuse a sessão, achando-se presentes os senhores m.inistros Hermenegildo de Barros,
Artur Ribeiro. Eduardo Espínola. Plínio
Casado, Carvalho Mourão, Laudo de Camargo, Costa Manso, otávio KeIly e
Ataulfo de Paiva.
Foi lida e aprovada a ata da' sessão
anterior e despachado todo o expediente
sôbre a mesa.
.
o. Sr. ministro Costa Manso, após a leitura da ata e Slla aprovação, apresentou
a seguinte indicação: "Indicação" - O
Supremo Tribunal proferiu o:empre os
seus julgámentos com o concurso de
todos os ministros. O decreto n. 19.656,
de 3 de fevereiro de 1931, determinou,
porém, nos arts. 2 e 3°, o seguinte: "Artigo 2. o Os feitos da competência do Supremo Tribunal Federal, que não envolvam questão constitucional, serão, até
a organização definitiva do mesmo Tribunal, decididos, em primeiro julgamento, por turmas de cinco juízes.:. "
"Art. 3. Nos 'feitos que envolvam
questão constitucional, a turma julgadOra, nos casos a que se refere o art. 2°,
será de mais dois juízes .•. "
Primeiro julgamento é o que pode ser
seguidO de outro, que será o segundo.
Sé te em primeiro julgamento, pois, os
feitos que comportam, embargos ao acórdão. Nos outros feitos, o julgamento é
único, e o que é único não pode receber
designação ordinal. Havendo embargos,
a decisão é, primeiramente, proferida por
uma das turmas. Depois, querendo-o o
intere3sado, manifesta-se O' Tribunal
plend. Nos outros' casos, queira ou 'não o
interessado, o' Tribunal decide logo a
questão; definitivamente . Competindo o
julgamento às turmas, jámais' se manifestaria o Tribunal pleno, contràriamente
ao espírito constitucional e às conveniencias da .justiça. E~rejl.lízo, até, da res0
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peitabilidade da Côrte Supr·ema. De fato.
compostas as turmas por ministros, diJer~ntt;S, torna-se possível que. na inLelige~CJ~l de. 11l:, .mesn}? preceito legal ou
prmclplo JUl'ldlCO, haja, entre elas divergências radicais. Quando se admitem em ..
barg,osl, o 'l'ribllnal, no segundo julgamento, Jn',ma a doutdna sufragada pela'
n~alOrla, do~ seus membros, criando a ju,rIsprudencIa. Na hipótese contrária Beria impos,sívelêsse corretivo, se o' julga.m~nto UlllCO coubes8e às turmas. Três
mmIstro~. formando a maioria, de uma
turma de cinco, poderiam decidir clefinitiv,an-:.,ente um lítigio ele modo oposto à,
opmlao dos outros seis membros julgadOl'es do Tribunal. li causas idênticas
seriam julgadas de modo dife'rente' por
turmas diferentes. No mesmo dia DOderiam st;r ~roferidos., diversos julgados
contradItórIOs. E a opiniãO' pública nem
sempre esclarecida a r.espeito das ~al.lsas
da diverg'êp;cia, pass.a~Ía :i imaginar um
catavento gIrando no pináeulo dajustica
nacional... .
•
A inteÍigência dada até aqui ao citado
decreto certamente obedeceu à neces.sidade de descongestionar a mesa do' Tribunal, abar'rotado' de milhares, de' causas
com dia. A crise. porém, já passou, graças à operosidade e ao, espírito de sacrifício dos meus emirientes colegas. Parece
que é tempo de procurar um método mais
seguro de jUlgar. Se o te-:{to do decreto
permite, como procurei demonstrar' uma
orientação mais, conveniente ao 'serviço da
justiça, por que não adotarmos ,esSa orientação? As leis dispõem de uma certa'
flexibilidade, para se adaptarem às necessidades da vida e às exigências da épo~a.
A interpretação até agora adotada, mas
não consagrada em dispOSitivo regünental, justificava-se por necessidades de ordem material. Alteremô-Ia, por man~
festas conveniências de ordem moral.
Tenho a honra de propor aos eminent.es
,ministros as seguintes emendas ao Ré' ,
gimento Interno:
Art.
Os julgamentos, no Supremo
Tribunal Federal, ressalvados os casos da
competência do 1wesidente e dos' relalores, serãô pruferidos:
'"
"I - Por turmas 'de cinco juízes, qúando sejaperrnitida :3 oposiçüo de embargos ao :aGordão; nã'J haY(ôlldo questão
,co.nstitucional a l'B"olver'..
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Por

de sete juízes, quan-

Nacio.nal; agravado, Olinto Simonini.'..:.Negárámprbvimento ao recurSQ ex-áffi'l,,'
haja questão constitucional a resolver.
(De petição e de instrumento)
. cio e ao agravo, unãnimemente,.' ,
IH - Pelo 'l'hbunal .pleno: .
Encffi'-rou,:"se a 'sessão às 16 hoí'as e 30
N. 5.888 ...:... Distrito Federal - (Em- minutos.
a} sempre que não seja permitida a
. .
bargos) - Relator, o Sr. ministro Costa
oposição de embargos;
b} .quando' "0 julgarem embargos.
Manso; embargante, Alvaro Batista; emAUD[j~~:'<(;L\ E2\{ 11. DE ,ABRIL. DEl'"1934
Parágrafo únil~O·~ O disposto na le ... bargada; 'a União Federal--:- - Adiado o
tra b dono IH não se. aplica aos em- jUjlgamento., 'por não ~r trazido. sua.s Juiz semanário, o. S1". ministro OtdviQ.·
Kell1l
'
bargos ele. declaracão., que serão julgadOS notas o Sr. ministro Otávio KeIly, que
.
pelos próprios juízes da decisão decla- tinha ,pedido vista doS autos.
randa. (Salvo a redação). Rio deJaN. 6.025 - Para~á ..:.. (Agravo de
Aberta a audiência com as formaUdaneiro, 11 de abril de -1934. - M. Costa instrumento) - ' Relator; o Sr., ministro' ,des legais foram' apregoados os' seguinteS
.
Manso. '
Eduardo Espinola; juizes da turma, os requerimentos:.'
O Sr. pre,sidenie, nomeou os seguin. Srs. 'ministros Plínio Casado, Carvalho
tes minist.ros:· Hermenegildo' de Barros, Mourão, Laudo' de. C,amargo . fi Costa
Requerimentos
,\rtUl' Ribeiro e Bento âe Faria, pára dar Manso; agravante, Ângelo Guarinello;
Compare.
ceu
o bacharel.Edmundo da
parecer sôbre aindicacão que acabava de agravada, 'a União Federal. ....:. Conheser apresentada.
. ceram do agravo e negaram-lhe provi- Luz, Pinto, adjunto de Procurador da
R;epública, e requereu, por. parte da Jus. O Sr. diretvr geral da 8ecretaria da mento, l:nânimemente.,
N. 6.040 - Rio de ,laneiro _ Relator, tIça Federal, a assinação do 'prazo iegal"
Justiça e Negócios Interiores, por ofício
de hoje, remeteu ao Exmo. SI', minis- o Sr. mini,stro Eduardo Espínola; jUÍ2:~s sob pregão, a Júlio Gom'es de Oliveira,
trl) presidente do Supremo Tribunal Fe- da turma, ,os 81'S. ministros Plínio Ca:;a-' para ciência do acórdão proferido na
deral, porinLermédio do SI'. Dl'. secre- do, Carvalho Mourão, Laudo de Camargo apelação' criminal, n. i. 228,qu~ anulou
tário, os decretos do Exmo Sr. chefe e Costa Manso; . agravantes, Batista do o respectivo processo; e a Paulo Kõnig
d6 Govêrrio Provisório, datados de9 do Ornelas & Comp,;' agravada, a Fazenda' e Carlos Goebel, para. ciência dOt!e'spacorrente nomeq.ncloc;lactilógrafas da. Se-' Nacional. ......;, 1'1egaram provimentÇl aO cho, que mandou abrir vista,paraarra- .
zoarem a 'ape:lação criminal n. 1.2l5$,
cl'eta'riadêste Tribunal.; Çflga' Menge Sal- agravo, unânimemente;
,"
pena de reve1iàe lançamento . .:.:.... Apregado W\)od, Edite Moniz, LeonoI' Dantas,
G. 044 -São Páulo - Relator, o g;oado, não compareceram, sendo deferido,
Brasília Sousa, Líelia P.oetschel' e Luiza Sr'l'i. minisLró
Plínio Casado; juízes' da em têrmos. '
.
Ju,nq üeira Schmidt,' que deverão cvmpa- t~l'ma! ,os 81'S.' m'inistros CarvaillO Mou''':Ccmp'areceu
o
Dl',
Haroldo
recer' para tomar posse dos seus cargos. rão, Laudo de Camargo, Costa Manso e e por parte de. H. C., de Valadã,)
"Sousa
Otávio KeJly;agTavante, Roque Valenlc; Al'aújo nos autos da apelação .cívH ilúJULGAMENTOS
'lgt'avada, a Fazenda Nacional. - Nega- 'mcl'o li; 537, de São Paillo, em que con,.
rarn pi'ovimellto ao agravo, contra 05 teI).de, com a Compan!lia Americana de
Conflitos de jU;isdição
'votos' dos Si's. ministros Costao Manso' e Seguros, não tendo esta advogado const;-.
:\'. 992.~ Hio de Janeiro - iEmbar- Laudo de Cam'1l'g;o.,
tuído nesta capital. requereu lhe fjcass;~
~o,~) ...:., Relatór;, o SI'. ministrQ Otávío
~: (j. 045 :..- São Paulo - Relalor, o assinado' o prazo iegal para arrazoar' o
[eJly; . Embai'ga11Le, Oscú Maia Souto; Sr.rnin!stl'o Cai'valho Mourão; jufzesda processo, pOl'pregão em audiênCia. __
embúgadà., a' União Pederal. - Pre- turma, os. 81'S, ministros' Laudo de Ca- Apregoado,' nào \!ompal'eceu, sendo.def'e~
" , .•
lin'lÍnarineúte não' tomaràmconhecimeTI:- margo, ,Costa MansO, . Otávio Kelly ,8 rido em têrmos.
_ ,Compareceu o advogado DI'. Acirol::>dos erubal'S'os por sct;cm inadmissíveis, Atáulfo.de paiva; agravante, Alfredo
contra' us votos. Elos 81's. niinistl"Jg Gtá- Gonçalves de Carvalho, ,;sue:essor . de ' A. aldo Lopes da Cruz, por parte de ::\fa~
vlo Kelly, Ataulfo de ,PaÍYa, Eduardo E';3- Carvalho. & Comp.; agra,vada, a ,Fazenda nuel Ananiasda Silveira, n;:, ação ol'díNa.ciorial. - Det'am ,provimento,' . em náría qUe! m. ove lias herdeiros (). sucessop íhcila e Artur Ribeiro.
.
N .1.015- São Pilulo - Relator. '0 P·ái'te, ,ao. agT3vo, para a,nular. o pl'OCe63~) res dé. FeruandoAnlõnio'de . Faria, únem gráu do'apelação sob n; 3,~58(jllêst~
SI'. Íninfstro Costa Manso; juízes· da de fls: 14 ém diante, unânimemenle.
tlll'll}a,OS 8rs .. ministr;os otávio Kelly,
N.ti. O~6 - São Paulo - Relator, o Egrégio Tribtmal,estando se processandQ
Atalllfo de 'Paiva, Hermenegildo de. Bar- ~l'. ministro LaUQo de Camargo; juízes a hàbilitação dós herdeiros dóCororiel
l'OS e Artur. ):Ub,eiró; susciLante, o pro- da turma, 'os Srs. ministros Costa Manso, José Jacinto, Pereira, um. dos réus .na,
motor da 2" Circ).l'nscriçlio Judiciária Mi ... otávio Kelly, Ataulfo de Paiva e Her- referida ação, acusou a citação do hérlitar em São' Paulo; suscitados, O Con- menegildo de Barros; agravante. a Fa- deiTO Dl'. Mário Ribeiro Pereira, nij~
s'elho de Justiça Pernianente: da mesma zen'dn Nacional; agravado, o juiz federal. têrmos da carta p~ecatória devidamertLl)
,(lircunscriã.o e, 'o jUiz dá 4 Vara Crimi- - Neg':1l'am provimento ao, ,agravO, eon-' cumprida que oferece, para, à l' t'\1J!:iiq.aldo Estado de São páulo. - JUlgúam Lra o voto do Sr. ministro Cost.a Manso ência depois de citados todos os ,inh:procedente 'o conflito ecoJnpetente a Jus- que lhe dava' 'Provimento para julgôi' ressados. vir ver· oferecer os artigos (\c
habilita(Íão e contestá-los no prazo :' (Ie
tica. comilm, unânimernente.·'
,
. competente a justica' loc:>.l.
N. 6.047 - São Paulo -'- Relator. (\ dneo 'dias que lhe seráussinado neS;;:l
, ~" 1. 016 "':",Dist1'ito FeDeral ,- Relator, o. Sr. ministro Hertnenegildo de 8r. ministro Costa Mansó;' juízes ela tiú',- audiência, e para os. l.llterioréstêrmo~
811rr05; ju,ízes da turma, os 8rs. mi- ríXI, os 81'S. ministros Otávio Kelly. Ata- do incidente, afim de julgada procedenLe
nistros Artur Ribeir,o, Eduardo Espinola; ulfo de P::\Íva, Hermenegildo de Barros a I'eferida 'habilitacão, ser in'timado tlo
Plínio ca.c:àdo e Carvalho Mourão; sus- e Artur Ribeü'o; recorrente 'ex-ofliti.J. venerando acordam embargado, im~
citante,bDr . .'rláriodo': Amaral; susei- o juiz federal: agravante, a Companhia pugnando os ~mbargos já oferecidos
,tados, os juízes de direito dai" Vara Cri- Cerâmic" Jundíaiense; agravada. a Fa- caso queira, dentro do prazo legal, túd':l
minaI da Capital de São Paulo e da .2" zenda ;\'acional. -' Deram provimento na forma e sob as penas da, lei. Re~
ao agravo, para anular .o execdivo fisea! quereu' que, sob pregão, ~e tenha' aelVara Críminal'd~' Distrito Federal. Julgaram: pl'ocedeT).te o conflito e com- e julgar prejudicado o recurso ex-o/lido. tação por feita' e acusada e, ficass~ ~l
p~tente a, Justiça Criminal do Di.strito contra o voto do 'Sr. ministro Artur Rí- mesma perpetuada até a citação de todoi!
beiro.
'
os interessados.· '"- Apregoado, não (ÍomFederal unânim,emente.
N. 6.048 :-'"' São Paulo - Relator, o pareceU, sendo deferido em têrmos.
.. Sr. ministro Herinenegildo de Barro;;;
' Se, ntença estrangeira
..
'" t
' 't
Ar.UI'
t
'ORDEM DO 'DIA\""
N. '927,'~ Portugal -Relator; o se- JUIzeS
'laurroa,
os 'S
1'8. mllllS 1'os
. • t 'Ed
d E" . I
Ribeiro, Éduardo Espinola . .plínio Ca,sa-' PARA A SESI'LA.O D~ SEXTA~l"ElRA. 13 DE
h
!l OL' mmJ8 ro
uar o "spmo à; revi- do e Gill'valho Mourão; agravante, a FOlsores, os Srs.' ministros PIÍlú) Casatlo-e zenda 'Nacio"nai; 'agravados, o juiz federal
ABRIL DE 193.1 '
Julgamentos. adiados da 'sessão de
Carvalno Mourão; juízes da turma, os e . Alberto Rossi & Irmãos. ~ Prelimi81'S. minjstros Laudo' ,de, Camargo, Cóstu narmente não conheceràm do àgravo pOI' sexta-feira, 6:
Lobo, Otávio 'Kel1y. e Ataulfo qe Paiv~; não ser caso <iêle, unânitnement.e.
N" 6.049 ...:.. São Paulo _ Relator, o
Apelações C'Íveis
requerente, Zaida'dci Amaral'Quartin.H'om....,logarain a·, 'Sentença estrangeira, Sr. rriinistro Artur Ribeiro; juizes da 'N. 3.670 ...:.. São Paulo - Embargf.ljõ
st.mf'nte pa:ra ?s .. eX~~tos ~a~ri!ll?niaíS, t.urma. ~s. 81'S. minid~os Eduard0l0'pí- _ Rela tor, (), 81'. ministro CarvalholVIol1- .
contra o" "oto" do", :Sl,", l11Jl11stJ o~ Car- noIa, PllRlO .casado, l,arvalhú :\Iol.1rao B l'ão;. revisores, os 81's. ministrios Herm8- "
valho MOl,lrão.e Otávio Kell,r: que 1101110- Laudo de Camargo: recorrente ex-oj'fi,- :qegildo de Banos e Otávio Kelly;embar- .
log!tvaJ,!l; .Q,.~I.a'..l~)dOs ,os efelto.,r~,.
"'41'ioc~j~~ !~:q~ral; agra;vante, a 1fazend~ gantes, o Ik. A.I:t?~I?-~o. ,~:e9_U~j~:pz; eiotL:'f~f
tUl'lllUii

jo, permitida a oposição de '. embargos,

0 '

Agravos

