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PELA AGRAVANTE,

Egrégio Tribunal
I

A ESPÉCIE

1. Ao concurso realizado na Faculdade de Odontologia
e Farmácia da Universidade de Minas Gerais para provimento da cátedra de Fisiologia, apresentaram-se três candidatos: os Drs. Aluisio de Paula e Salles, Antonio Octaviano
de Almeida e Nansen Araujo.
Terminadas as provas, a Comissão Examinadora, sob a
presidência do Reitor Magnífico daquela Universidade, procedeu, de acôrdo com os dispostivos legais em vigôr, à apuração das notas conferidas aos candidatos, nas diversas provas, pelos examinadores, consignando, em seu relatório, o seguinte resuitado:
"De acôrdo com a apuração constante do quadro anexo, o candidato Antonio Octaviano de Almeida recebeu duas indicações e o candidato Aluisio de Paula e Salles, recebeu também duas indicações. Desta forma, deu-se um empate que, de acôrdo com a lei 444 em vigor, deverá ser solvido pela
colenda Congregação. O candidato Nansen Araújo

recebeu apenas uma indicação, como consta do
quadro".
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Proclamado, assim, o empate nas indicações, a Comissão Julgadora encaminhou o seu relatório à Congregação, e
esta, reconhecendo o empate verificado, desempatou, nos
têrmos do § 3.'! do artigo 3. 0 da Lei 444, em favor do candidato Aluisio de Paula e Salles, indkando-o para o provimento da Cadeira de Fisiologia .
Não se conformando com essa deliberação, o candidato
Octaviano de Almeida, recorreu da mesma para o Conselho
Universitário, sustentando a tese de que
não se verificara o empate que ensejaria a atividade desempatadora da Congregação,

porque,
na ordem de classificação dos candidatos, êle ocupara duas vêzes o 1.0 lugar o três vêzes o 2. 0 lugar, enquanto que o candidato Aluisio fôra colocado duas
vêzes em 2. 0 lugar e uma vez em 3. 0 lugar.
Desta forma,
embora se houvesse verificado empate nas indicações,

semelhante empate seria irrelevante, de vez que, no entender do impugnante,
o empate a que a lei se refere é o empate entre
todos os examinadores, atendida a classificação de
todos os candidatos, por todos os examinadores, que,
no caso, não se teria verificado, p€10 fato do 5. 0 Examinador ter desempatado em seu favor, ao concederlhe o 2. 0 lugar, deixando o candidato Aluisio em
3. 0 lugar.
2. Para chegar a essa conclusão, o candidato Octaviano, ora, agravado, submeteu os diversos parágrafos do art.
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3. 0 da Lei 444 -a uma torturante interpretação, figurando
numerosas hipóteses pelas quais se verifica que, a vingar a
exegese por êle preconisada, o empate, entre todos os exa~
minadores, somente teria possibilidade de se verificar no
caso em que fôssem cinco os candidatos.
O recurso do candidato Octaviano não foi provido pelo
Conselho Universitário.
O recorrente, aliás, não aguardou o · pronunciamento
dêsse eminente Colégio Universitário, pois antes que êste
órgão se houvesse manifestado sôbre o asunto,
impetrou, em. Belo Horizonte, um mandado de segurança contra a Congregação da citada Faculdade
de Odontologia,
para o fim de ser por esta indicado para o provimento da
Cadeira,
pelo fato de não se ter verificado o empate, declarado pela Comissão Examinadora, reconhecido pela
Congregação e proclamado, mais tarde, pelo Conse-

lho Universitário.
O MM. Dr. Juiz a quem foi pedida a segurança, depois
de haver concedido a medida liminar, houve por bem revogála, logo após, sob o fundamento de que
"a questão é das mais intrincadas, não ocorrendo
assim, um dos requisitos para a suspensão liminar".
-··

Ouvida a Autoridade tida por coatora, e processado o
feito, veiu o MM. Dr. Juiz, afinal, a conceder o mandado, na
forma do pedido,
para o fim de ser o Impetrante indicado, pela Congregação, para o provimento da Cadeira,
recorrendo ex-officio de sua decisão, na forma da lei.
Dessa sentença foram interpostos recursos, pela Con-·
gregação da Faculdade de Odontologia e pelo candidato Aluisio, Salles, êste por se entender terceiro prejudicado pela.
sentença,
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II

A LEI REGULADORA DA HIPóTESE

3. O texto legal sujeito a discussão é o art. 3. 0 e seus
parágrafos, da Lei 444, de 4 de junho de 1937, que dispõe:
"Art. 3.0 - Terminadas as provas, proceder-se-á
à habilitação e classificação dos candidatos, fazendo-se a apuração das notas de que trata o artigo
anterior.
§ 1.0 - Cada examinador extrairá a média das
notas que atribuir a cada um dos candidatos, somando a nota dos títulos e as notas das provas e dividindo a soma pelo número das provas exigidas,
acrescido de uma unidade. Serão habilitados os
candidatos que alcançarem de três ou mais examinadores a média mínima de sete .
§ 2.0 - Cada examinador fará a classificação
parcial dos candidatos indicando aquele a que tiver
atribuído a nota mais alta. Será escolhido para o
provimento da cátedra o candidato que obtiver o
maior número de indicações parciais.
§ 3. 0 - Cada examinador decidirá o empate en-

tre as médias atribuídas por êle mesmo a dois candidatos, e o empate entre os examinadores será decidido pela Congregação, em ato contínuo, e em
tantos escrutínios quantos forem necessários.
§ 4. 0 - Quando o concurso fôr feito para mais
de uma cadeira da mesma disciplina, cada examinador indicará para o provimento delas os concurrentes a que houver atribuído médias mais altas e serão
providos os que assim obtiverem o maior número de
indicações.
Art. 4.0 - A Comissão Julgadora indicará para
a nomeação o candidato ou candidatos escolhidos
na forma do artigo anterior.
Art. 5. 0 - Aos candidatos habilitados conferirse-á o grau de doutor e o título de docente livre.

-4-

III

O SISTEMA LEGAL DE ESCOLHA DO CATE,DRÃTICO

4. O ilustre prolator da decisão de primeira instância,
para conceder o mandado impetrado pelo candidato Octaviano, teve de se submeter à complicada interpretação por êste
dada ao texto legal que rege a matéria.
Êsse texto, todavia, já tem sido aplicado, reiteradamente, em hipóteses absolutamente idênticas à ocorrente, e jamais ensejou qualquer dúvida.
por se haver sempre entendido que o empate que
a Congregação está autorizada a desatar é o
empate entre indicações.
A regra que preside a escolha do catedrático é uma
só: a que se encontra na segunda parte do § 2. 0 do artigo
3.c in verbis:

"será escolhido para o provimento da cátedra o candidato que obtiver o maior número de indicações
parciais".
Os demais dispositivos do artigo se destinam a disciplinar,
1. 0

-

2. 0

-

a maneira pela qual cada examinador deve pro·
ceder para chegar àquela indicação (§ 2.0);
a maneira pela qual cada examinador deve pro·
ceder para reduzir a indicação a um único nome
(§ 3.0).

A frase com que se IillCiam os §§ 1.0, 2. 0 e 3. 0 do art.
3. 0 , demonstra, à simples leitura, que o objetivo do legislador
foi
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substituir qualquer processo de extração de média
geral, ou de influência recíproca das notas dadas
pelos examinadores, pelo processo ética e técnicamente superior de destacar-se a manifestação de
cada um dos examinadores, isolando os seus pronunciamentos individuais.
Para êsse fim estabeleceu a maneira pela qual cada examinador deveria apurar a média das notas por êle atribuídas a cada candidato:
1.0 -

obrigando cada um dos examinadores a indicar
aquele candidato ao qual houvesse atribuído a média mais alta;

2.0 -

impedindo que cada examinador pudesse indicar
mais de um nome, através da regra do § 3. 0 que
o obriga a desempatar, pessoalmente, entre dois
candidatos, quando a ambos haja atribuído idên~
tica média.

5. IVJelhor se compreenderá o sistema da lei 444, apreciando os abusos que ela quiz e logrou evitar. Num meio universitário onde as paixões toldam infelizmente, algumas
vêzes, o espírito dos que deviam dar maior exemplo de imparcialidade, não era raro ver-se o examinador inescrupuloso fraudar, através de sua liberdade de julgamento, o resultado objetivo de um concurso. Bastava para isso que êle,
enquanto seus colegas davam notas relativamente próximas
aos candidatos, atribuísse um "dez" ao candidato de sua preferência e um "zero" ao que pretendia eliminar. Abertas as
notas, no fim do concurso, verificava-se com indignação, que
embora quatro examinadores houvesem preferido, por pequena diferença, o candidato A ao candidato B, o quinto examinador, baixando violentamente as notas de A e favorecendo a B, lograra fazer com que a média geral de B superasse
a de A, e assim forçara a decisão do concurso .
-6-

O quadro de notas abaixo concretiza a demonstraçao
supra. Suponhamos dois candidatos (A e B), que obtivessem
dos cinco examinadores as seguintes notas:
1." ex. 2.0 ex. 3." ex. 4.0 ex. 5." ex. média geral

Candid. A
Candid. B

8
7

9
8

8
7

9
7

3
9

7.4
7.6

Estaria o candidato B indicado para a cátedra, embora
quatro examinadores julgassem A superior, e êsse resultado
decorreria da repercussão, através da média geral, do julgamento do 5.0 examinador sôbre o julgamento dos demais.
Infelizmente o quadro supra não é tão hipotético como
desejaria a Agravante. Nos anais do ensino brasileiro podem
ser coligidos exemplos semelhantes, e não raro com variações
de julgamento mais aberrantes e injustificáveis.
Foi daí, Egrégio Tribunal, que nasceu a tese, esposada
pelos homens mais representativos da administração do ensino, de abolir o sistema da média geral. A nota, que o examinador atribui ao examinando não exprime, como é sabido,
nenhuma realidade objetiva, não é nem pode ser uma quantificação do preparo individual ou do saber. E' a expressão de
um critério subjetivo, de uma apreciação comparativa, que
se forma e se esgota no fôro íntimo do examinador. Daí a
tese de que, nos concursos, as notas apenas devem servir para
que cada examinador compare os candidatos, e os classifique
à luz dos seus próprios critérios.
Feita a classificação individual dos examinadores, as
notas esgotaram seu papel, e não servem direta ou indiretamente para a formação de média ou critério geral. Daí por
diante o que importa é saber quantas indicações teve cada
candidato, e àquele que obtiver a maioria delas, êsse é que
faz jús à cátedra por ser o melhor na apreciação do maior número.
6.

Preocupado em obter da Comissão Examinadora. um
de que resultasse, em vez da antiga indica-

pronuncía,m~nto
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ção coletiva através da média, uma soma de indicações individuais, era natural que o legislador desse especial atenção ao
problema dos empates. De duas formas pode o empate apresentar-se:
1. 0

-

2." -

na indicação individual, sempre que o examinador
atribuir médias iguais a dois candidatos, pondo-os
em chave;
na soma das indicações, quando dois candidatos
obtiverem o mesmo número de indicações, de sorte que não haja candidato preferido pela maioria.
4

7. o empate na indicação individual deve ser decidido
pelo próprio examinador (art. 3. 0 , § 3. 0 ) • No antigu sistema de média geral fazia-se grande caso da inalterabilidade
das notas, uma vez atribuídas; no sistema atual, mais realista, a nota é um critério subjetivo de que usa o examinador
para o fim de chegar ao resultado final, que dêle se espera,
que é - a indicação de um candidato. Se as notas do examinador colocam em paridade dois ou mais candidatos, ain~
da não há indicações, e por isso o examinador deve dizer a
quem dá sua preferência.
Não se lhe pede que ponha em ordem os candidatos empatados. Se êstes são três ou mais, todos com a mesma média, como tem sucedido, o examinador entre eles escolhe o
que quer indicar, e deixa os outros empatados, sem necessidade de classificá-los. Já aí se revela a nenhuma relevância para o resultado do concurso, das segundas e terceiras
colocações. Dois efeitos únicos surte o julgamento: indicar
o candidato preferido, e habilitar ou não os outros à docência conforme tenham merecido do examinador "sete" ou
menos de "sete".
8. Obtidas dos cinco examinadores cinco indicações, surge agora a segunda possibilidade de empate, que é o empate entre indicações. Só é possível ocorrer esta espécie de
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empate, dado o fato de serem cinco os examinadores, em dois
casos:
a)

se dois examinadores indicarem um candidato, dois
examinadores indicaram outro, e o quinto examinador indicar um terceiro ou inhabilitar a todos;

b)

se forem cinco, no mínimo, os candidatos, e cada
examinador indicar um dos cinco;

a esta última hipótese se equiparam aquelas em que um ou
mais examinadores inhabilitarem todos os candidatos, e cada
um dos examinadores restantes indicar diferente candidato.
9. Qual a norma estabelecida pela lei 444 para vencer
esses empates possíveis? A única razoável, embora imperfeita: o a pêlo à Congregação para o desempate. É o que diz,.
com tôda clareza, o artigo 3. 0 , § 3. 0 em sua parte final:
"o empate entre os examinadores será decidido pela
Congregação em ato contínuo, e em tantos escrutínios quantos forem necessários."
A lição dessa norma parece tão clara, que é difcil encontrar o fio do raciocínio tortuoso com que o agravado tentou obscurecê-la. O que ela prevê é a devolução pura e simples
do desempate à Congregação. Que se lhe pretende, porém,
atribuir? Pretende-se afirmar que não há empate se as notas
atribuídas aos candidatos derE;_m a um dos indicados maioria
de segundos lugares. Assim, o Agravado, tendo tido duas indicações, enquanto seu concorrente dr. Aluisio Salles tinha
outras duas, seria, entretanto, o vencedor do concurso porque, nas notas do 5. 0 examinador, que não indicou qualquer
dos dois, o Agravado viria em 2. 0 e o dr. Salles em 3. 0 lugar.
A Agravante não pode deixar de insurgir-se, com indignada surprêsa, contra essa interpretação, destoante, ao mesmo
tempo, da boa razão e da boa tradição, pois dela jamais se
cogitou na Universidade de Minas Gerais ou em outra uni ver-.
sidade brasileira.
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A ser verdadeira tal. interpretação só haveria uma hipó~
tese, em que poderi~ ocorrer empate nas indicações, com o
subsequente a pêlo ao desempate pelo corpo congregado: a
hipótese remota, e até hoje inédita nos anais do ensino, de
cada examinador indicar um candidato diferente, o que pressupõe, como vimos acima, um número igual de candidatos e
de indicações. E ainda nesse caso, para haver empate, seria
preciso que cada um dos examinadores agrupasse, na sua
classificação individual, os cinco candidatos, com tais sortilégios de análise combinatória, que cada candidato obtivesse um
primeiro lugar, um segundo, um terceiro, um quarto e um
quinto, pois se um se avantajasse aos outros nas classificações secundárias já estaria desfeita, em seu favor, a situação
paritária.
10. Eis, para escarmento da tese, o quadro de classificações em que haveria empate:
1.0 lugar- A
" -B
" -C
4.0 " - D
-E
5."
"

2.0
3.0

B

c

D

E

A

D

E

c

D

E
A

B

A

c

B

B

A

D

E

c

A mais ligeira alteração nesses arranjos destruiria o empate e afastaria a intervenção da Congregação prevista no
ar t..1go ,30§30
.,
..
No caso mais corrente de empate de indicações, que tantas vezes as Congregações têm s'ido chamadas a desatar, jamais poderia haver empate à luz da tese diabólica excogitada
pelo Agravado. Esse caso é o de uma distribuição 2 - 2 - 1
nas indicações dos examinadores. É absolutamente certo que,
nesse caso, tendo o 5.0 examinador indicado um 3.0 candidato, um dos outros dois candidatos ficaria em 2.0 lugar nas
suas notas, e em favor dele penderia sempre o resultado.
11. É de perguntar, então, E. Tribunal, por que motivo a lei 444, que foi tão minuciosa na regulamentação desta
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matéria, editou regra de desempate para caso tão raro, podemos dizer, tão vizinho do impossível. e silenciou completamente a respeito da regra que pràticamente viria a prevaleser sempre que se verificasse uma distribuição 2 - 2 - 1 ou
1 - 1 - 1 - 1 - 1 das indicações da Comissão . Teria sido
simples escrever no art . 3.O, § 3. 0 :
e o empate entre os examinadores será decidido capforme a colocação dos candidatos nas notas atribuídas pelos examinadores .
Não foi, porém, por esquecimento, que a lei deixou de
conter essa regra, hoje descoberta pelo Agravado. Foi porque
esse critério repugnava, de maneira formal, ao princípio que
informa a lei 444, princípio contrário à média geraL e a tôda
forma de repercussão das notas individuais dadas por um
examinador sôbre o julgamento dos demais.
A exegese do Agravado faz do examinador dissidente o
árbitro do concurso, submete a maioria ao desempat~ da minoria, quando o que a lei 444 pretendeu foi exatamente o
oposto- isto é, superar o empate pela audiência de um corpo
julgador mais numeroso, a Congregação, chamando-a a exercer uma função que em sistemas anteriores lhe pertencia, a de julgar os candidatos- ainda que agora só diante da
perplexidade verificada no julgamento da Comissão.
12. Tôdas essas cautelas foram tomadas, precisamente,
para impedir que cada examinador pudesse indicar mais de
um nome para a mesma Cadeira, o que é confirmado pela
regra do § 4.0 do mesmo artigo, ao estabelecer que
"quando o concurso fôr feito para mais de uma cadeira da mesma disciplina, cada examinador indicará para o provimento delas os concorrentes a que
tiver atribuído médias mais altas e serão providos
os que assim obtiverem maior número de indicações."
-11-

Daí deriva que, cada examinador só pode indicar um
nome para o provimento de cada cadeira. Ora, a prevalecer
a tese sustentada pelo Impetrante, segundo a qual não se
teria verificado empate entre os examinadores, porque o 5.0
examinador teria desempatado, pelo fato de o ter colocado em
2.0 lugar, forçoso seria reconhecer que, nesta hipótese, ao
5.(j examinador teria sido dada a faculdade de indicar, não
apenas UM CANDIDATO, como diz a lei, mas DOIS CANDIDATOS.
De fato, a lei peremptoriamente declara e o Agravado não
contesta
"que será escolhido para o provimento da cátedra o
candidato que obtiver o maior número de indicações
parciais . "
Assim sendo, para que coubesse ao Agravado a indicação
da Comissão, seria mister que a Comissão houvesse feito três
indicações em seu favor enquanto o candidato Aluisio Salles
obtinha duas indicações.
Assim, quando o Impetrante alega que não se teria verificado empate porque o 5. 0 examinador, colocando-o em segundo lugar, teria desempatado em seu favor, a sua afirmação importa, na realidade, em dizer que o 5.0 examinador o
teria indicado para o provimento da Cadeira, anulando-se o
fato de haver o examinador indicado o candidato Nansen.
Desta forma chegaríamos à conclusão de que, na exegese
proposta, o 5. 0 examinador ficaria em posição de singular privilégio, pois, além de indicar o próprio candidato, ainda teria
segundo voto ou voto de qualidade, que a lei nem direta, nem
indiretamente lhe atribue.
O êrro da interpretação salta aos olhos, sem necessidade
de demonstração pois, a lei 444 não autoriza os Examinadores
a indicarem candidatos em série ou em chave, mas tão sómente a indicarem UM candidato para cada vaga.
-12-

IV
INIDONEIDADE DO ~IANDADO DE SEGURANÇA PARA
A DECISAO DA CONTROVÉRSIA

A Constituição concede o mandado de segurança para
proteger o direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato
ilegal ou abusivo de qualquer autoridade.
No caso dos autos, se pudesse ser consfiderado líquido e
certo o direito do Impetrante, derivado de uma interpretação
cerebrina e inédita da lei reguladora da espécie, muito mais
líquido e certo teria de ser considerado o direito do candidato
Salles, decorrente de indicação já feita pela Congregação, na
base da interpretação que vem sendo dada, sem discrepância,
ao mesmo texto legal pelas Congregações de tôdas as Faculdades e pelo Ministério da Educação .
Comparando-se a situação dos dois candidatos em conflito, verificar-se-ia que o candidato indicado pela Congregação da Agravante, tem a seu favor:
1. 0

2. 0
3. 0
4. 0

-

-

-

o fato de ter sido indicado, pela Comissão Examinadora, em concorrência com o Impetrante;
o fato de ter sido indicado pela Congregação;
o fato de ter sido o ato da Congregação confirmado pelo Conselho Universitário;
o fato de ter sido reconhecida a existência de empate pela Comissão Examinadora, pela Congregação e pelo Conselho Universitário.

Assim, pois, se o direito, eventual e discutível do Impetrante, derivado de uma interpretação capciosa e interessada, pudesse ser tido como líquido e certo, que dizer do direito
do candidato, que se estriba nessa sequência de atas, e na inteligência da lei observada, sem impugnação, em todos os
concursos? A verdade é que a pretensão do Agravado quando
muito, poderia ensejar de sua parte uma ação ordinária, se de
fato lhe parece que a sua interpretação da lei, tão destoante
da tradição e do bom senso, cria incerteza para o direitodo
-13-

candidato indicado. pela Congregação. Exatamente para êsse
fim, isto é, para tornar certo o direito incerto, dispõe o processo de remédio adequado, a ação declaratória, expressamente prevista pelo legislador para "declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica". Para tal fim seria totalmente inidôneo o mandado de segurança, cujo emprego nã.o
supõe apenas a liquidez e certeza do direito, em sí, em sua
existência e extensão, mas também a indiscutibüidade de sua
polarização prévia na pessoa do seu verdadeiro titular.

Não é lícito esquecer que esse remédio jurídico foi criado
para proteger os direitos contra atos ilegais ou abusivas da
Autoridade pública; por isso mesmo, a segurança se dirige
contra uma Autoridade pública, o que no caso, não sucederia
por estar o Impetrante não a querer coibir qualquer abuso
ou ilegalidade da Congregàção, mas privar um dos candidatos da situação jurídica já adquirida, em concorrência com
seus pares, e de que não pode ser despojado, senão, judicialmente, depois de convencido pelos meios ordinários. De outra forma, estaríamos atribuindo ao mandado de segurança,
em lugar do caráter de medida de urgência destinada a amparar os direitos líquidos e certos contra os abusos ou ilegalidades da Autoridade, a função de sucedâneo "da prestação jurisdicional proferida, em processo regUlar", respeitado, em sua
extensão natural, o princípio do contraditório e a garantia de
defesa que a lei faculta a tôdas as partes.
Por estar sendo desviado dos seus verdadeiros fins, é que
o mandado de segurança impetrado pelo Agravado e concedido pelo MM. Dr. Juiz a quo, não contém um dos pressupostos essenciais da medida, a saber, a individuação de ato ilegal
ou abusivo, cometido pela Autoridade, contra a qual foi requerido.
Efetivamente, admitamos, para argumentar e tão sOmente para argumentar, que o texto legal em que se fundou
o ato da Congregação comportasse, na realidade, não ape~las
a interpretaçã.o que sempre lhe foi dada, mas também a exegese proposta pelo Agravado.
Ainda que assim fôsse, como poderia ser tachado de abtísivo e ilegal o ato da Autoridade que, entre duas interpreta-14-

ções possíveis para a mesma norma, exposou precisamente
aquela qu evem sendo reiteradamente observada, sem contes~
tação, em tôdas as Universidades e pelo Ministério da Educação e com base na qual foram providas numerosas Cátedras
nos mais diversos Institutos de ensino Superior no país?
Por outro lado, e desde o momento em que os próprios
examinadores reconheceram e proclamaram a existência · do
empate, não cabia mais à Congregação senão exercer o poder
de desempate que a lei expressamente lhe outorga.
Limitou-se a Congregação, ao desempatar por um dos
candidatos, ao legítimo exercício de uma atribuição que a
lei claramente lhe defere.
E assim não haveria como chamar de ilegal ou abusivo,
para efeito da respectiva modificação por via de mandado de
segurança, o exercício, pela Congregação de seus poderes
legais.
Finalmente, parece que o Impetrante procura obter demais, através do meio processual que escolheu. O mandado
de segurança, mesmo que pudesse ser concedido, teria o efeito
de impedir a nomeação do candidato indicado pela Congregação, mas não podia ter o efeito, almejado pelo Impetrante, de
compelir à sua nomeação.
A segurança se concede contra ato ilegal da autoridade
para sustar seus efeitos; não, porém, para obrigar a autoridade à prática de um ato que ela reputa ilegal, e que só através dos meios ordinários pode ser convencida de praticar.
Está, assim, a Agravante certa de haver cumprido, através da sua Congregação, o dever que lhe cabia em face do
empate declarado pela Comissão Examinadora. Não se desviou
a Agravante da lei, não abandonou os critérios de interpretação abonados pelo uso da Universidade a que pertence, e não
desertou a causa a que está votada como instituição, que sendo a da educação superior, contém o serviço da Justiça.
A Agravante confia no provimento do recurso e na de:negação da segurança impetrada indevidamente, para que
seja aplicado o
DIREITO;
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APELAÇÃO CíVEL N. 34..506 (EMBARGOS)
1 - Pagamento pela Ré, dosr honorários do advogado
da Autora com fundamento no art. 64 do C.P.C. Seu descabimento em ação por meio da qu(J)l a Autora, contra lei expressa, exigiu o pagamento de seu crédito em dólares norte
americanos. Na resistência oposta pela Ré, com apoio em lei
expressa,, não se póde vislumbrar culpa ou dolo, mormente
quando a Ré, citada, depositou imediatamente a quantia que
veio a ser reconhecida pe lo acàrdão embargado como etetivamente devida.
1

2 - Juros de móra. A dúvida sôbre a moeda de pagamento
que ensejou o litígio, tornando ilíquido o crédito ( art. 1. 533
do C. C.) impossibilita a cobrança de juros moratórias que
sàmente poderiam ser contardos, nos termos do § 2.0 do artigo
1 . 533 do Código Civil, a partir da citação inicial.

MEMORIAL DA RÉ, EMBARGANTE-EMBARGADA,

EMPRESA JORNALISTICA BRASILEIRA S. A. O GLOBO
pelo seu advogado,

SAN TIAGO DANTAS

Rio de Janeiro
1956
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APELAÇÃO CíVEL N. 340506 (EMBARGOS}
1 - Pagamento pela Ré, dos honorários do advogado
da Autora com fundamento no art. 64 do C.P. C. Seu descabimento em ação por meio da qual a Autora, contra lei expressa, exigiu o pagamento de seu crédito em dólares norte
americanos. Na resistência oposta pela Ré, com apoio em lei
expressa, não se pôde vislumbrar culpa ou dolo, mormente
quando a Ré, citada, depositou imediatamente a quantia que
veio a ser reconhecida pe<lo acàrdão embargado como ejetivamente devida.
2 - Juros de móra. A dúvida sôbre a moeda de pagamento
que ensejou o litígio, tornando ilíquido o crédito ( art. 1. 533
do C. C.) impossibilita a cobrança de juros moratórias que
sàmente poderiam ser contados, nos termos do § 2. 0 do artigo
1 . 533 do Código Civil, a partir da citação inicial.

MEMORIAL DA RÉ, EMBARGANTE-EMBARGADA,

EMPRESA JORNALISTICA BRASILEIRA S. A. O GLOBO
pelo seu advogado,

SAN TIAGO DANTAS

Rxo

de Janeiro
1 9 56

A ESPÉCIE
Pelo Juízo de Direito da ll.a Vara Cível, a INTERNATIONAL COOPERATION PRESS SERVICE INC.,
moveu ação ordinária para cobrar da EMPRÊSA JORNALÍSTICA BRASILEIRA S.A.- O GLOBO, a quantia de U. S.$ 76.157 ,36, sendo U. S.$ 60.000 referentes
a direitos que lhe foram cedidos para efetuar determinada publicação e U.S.$ 16.157,36 relativos aos juros
da mora.
Citada a Ré, esta defendeu-se depositando, desde
logo, dentro do prazo de 48 horas, mediante guia do
juízo, a importânciEt de Cr$ 1.123. 200,00 que entendia ser a quantia contratualmente ajustada e única
realmente devida à Autora.
Assim procedendo, a Ré agiu com fundamento em
texto expresso de lei, qual seja o do decreto 23.501 de
27 de novembro de 1933, que tornou nulas entre nós as
estipulações em moeda estrangeira, quando o pagamento deve ser feito no país, como no presente caso.
E deixou de acrescentar ao principal qualquer parcela
de juros de vez que, à falta de têrmo certo fixado para
o vencimento da obrigação, somente poderia incorrer
em móra mediante prévia interpelação que jamais lhe
fôra feita.
A sentença de primeira instância aceitou integralmente o ponto de vista da Ré e julgou procedente
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a ação, em parte, para condenar a mesma Ré ao pagamento da importância por ela depositada no Banco do
Brasil (Cr$ 1.123. 200,00) sem juros, mas acrescida de
20 % de honorários de advogado.
Dessa sentença houve recurso de ambos os litigantes, e a Egrégia s.a Câmara, pelo voto unânime
de seus eminentes juízes, houve por bem confirmar a
sentença no tocante à fixação do valor do débito principal em Cr$ 1.123. 200,00, com fundamento no disposto no decreto 23.501, por fôrça do qual e tratando-se de contrato realizado no Brasil, não podiam as
partes litigantes estabelecer pagamento que não fôsse
em moeda corrente pelo seu valor legal. Estabeleceu-se
dêsse modo, no que respeita ao objeto principal do litígio, a coisa julgada.
Em dois pontos secundários houve, porém, dissidência. No que tange aos juros e aos honorários de
advogado não houve unanimidade, de vez que o Desembargador OLIVEIRA e SILVA, discordando da maioria,
dava provimento à apelação da Ré, para o fim de excluir os honorários do advogado de vez que, no seu entender, não se configurara a hipótese prevista no art. 64
do Código de Processo Civil, enquanto que o Desembargador FERNANDO MAXIMILIANO, também em voto
vencido, dava provimento à apelação da Autora para
condenar a Ré a pagar os juros da mora de cada prestação a partir da data da entrega das publicações, de
acôrdo com os artigos 955 e 960 do Código Civil.
A essa decisão foram opostos embargos:
1.0

-

pela Autora, para o fim de obter o prev&Jecimento do voto vencido do Desembargador FERN/i.NDO MAXIMILIANO, COm
a conseqüente condenação da Ré a pa-
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2. 0

-

gar os juros da mora a partir da da ta
de cada prestação;
Pela Ré, para o fim de obter a predominância do voto do Desembargador OLIVEIRA E SILVA, no tocante à exclusão
dos honorários de advogado.

Desta forma, o âmbito dos embargos, graças a
unanimidade obtida quanto à questão principal, ficou
circunscrito, única e exclusivamente, a essas duas
questões.
DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ, ORA
EMBARGANTE, AO PAGAMENTO DE HONORARIOS
DE ADVOGADO

O venerando acórdão embargado, reafirmando o
julgado em primeira instância, reconheceu que a Ré,
ora Embargante, estava no legítimo exercício do seu
direito ao recusar o pagamento em moeda estrangeira,
na forma pretendida pela Autora.
E se estava no exercício regular de seu direito,
como o admitiu o v. acórdão, semelhante procedimento
não poderia, sem evidente contradição, ser tido como
culposo ou doloso. Essa circunstância foi salientada,
com muita clareza, pelo eminente Desembargador OLIVEIRA E SILVA, no seguinte voto que está registrado nos
autos:
"Vencido quanto ao recurso da Ré, pois
lhe dava provimento, a fim de ser excluído de
sua condenação o pagamento de honorários
do patrono da Autora, pela inexistência evi-
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dente de culpa ou dolo, como o exige o art. 64
da nossa Lei Adjetiva.
Depositara a Ré, 48 horas depois de sua
citação, a quantia constante de sua dívida
para com a Autora, como o reconhece a sentença recorrida. A demora no aludido pagamento, pela Ré, justifica-se uma vez que a
controvérsia entre as litigantes se fundamentava na interpretação do decreto 23.501, de
27-11-33, que, no seu art. 2. 0 veda, sob pena
de nulidade, nos contratos exequíveis no
Brasil, como o do caso dos autos, a estipulação de pagamento que não seja em moeda
brasileira, pelo seu valor legal.
Ora, insistira a Autora, contra lei expressa, no pagamento, pela Ré, de sua dívida,
em dólares norte-americanos. E, acionando-a,
como o fêz, já que haviam falhado os entendimentos amigáveis a respeito, não pode haver dolo ou culpa na atitude de resistência da
Ré, aliás baseada em lei expressa.''
A condenação de uma das partes ao pagamento
dos honorários de advogado devidos pela outra tem seu
fundamento inevitável no reconhecimento de que a
parte conden::!da incorreu, por culpa, no descumpri-·
menta de suas ob~:igaç:ões. Não é possível, sem contradição de têrmos, reconhecer, de um lado, que a
parte tinha por si o direito, a ponto de lhe ser integralmente favorável a sentença, e de outro lado, que
ela é devedora à outra por honorários de advogado.
Foi isso entretanto, o que consagrou -data venia,
sem o menor fomento de justiça - o v. acórdão embargado: de um lado, reconheceu que a Embargante

-7-

estava no seu direito ao recusar o pagamento da quantia que lhe cobrava a Embargada, pois não era possível, à vista do que imperativamente dispõe o Decreto
23.501 de 27-11-33, considerar-se estipulada em moeda
estrangeira a obrigação, e de outro lado, condenou a
parte, que assim legitimamente recusava o que se lhe
pedia, a pagar os honorários de advogado devidos por
quem, não sàmente cobrava sem razão, como ingressava em juízo pleiteando o descumprimento de lei federal.
Entre a Embargante e a Embargada estipulou-se,
no Brasil, um contrato para publicação exclusiva de
determinada obra literária, sendo o preço fixado em
dólares. Nada se dispõe sôbre o local do pagamento,
e a execução dada pelas partes ao ajustado, veiu demonstrar que êsse lugar não podia ser outro, senão o
domicílio do devedor, de acôrdo com a regra supletiva
inscrita no Código Civil. Ficou assim, o contrato sob
o império do Decreto 23.501 de 27-11-33, que proibe as
estipulações de pagamento em moeda estrangeira, bem
como quaisquer outras cláusulas tendentes a dificultar
o curso forçado dg moeda nacional.
Ao ser executada a obrigação, desentenderam-se
as partes, achando a Embargante, como devedora, que
o pagamento devia ser feito em cruzeiros, sem levar
em conta as variações da taxa de câmbio, por se opôr
a isso o Decreto citado, e achando a Embargada que
o pagamento devia ser cumprido em dólares, fornecendo a devedora tantos cruzeiros quantos fossem necessários para adquirir esta moeda no mercado livre, à
taxa do dia da liquidação.
A r. sentença de fls., confirmada unânimemente
pelo v. acórdão embargado, decidiu êste ponto, reco-
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nhecendo a procedência das alegações da Embargante,
que assim viu mantida a consignação judicial de preço
por ela feita, não à taxa do dia da liquidação, mas à
taxa do dia da estipulação do contrato, consoante o
critério pacificamente estabelecido pela jurisprudência,
quando, malgrado a proibição legal, as partes libelam
em moeda diversa da nacional o quantum de suas brigações.
Ora, se a v. decisão, na parte que transitou em
julgado, reconheceu o bom direito da Embargante, e
repeliu mesmo a alegação da Embargada de ter havido mora no cumprimento da obrigação, não se compreende como pode imputar a quem vence a demanda
o ânus de pagar os honorários devidos por quem a
perde. Insinuou-se, assim, no v. acórdão uma contradição, que o E. Tribunal, no julgamento dos presentes
embargos, por certo removerá, pois, não só constitui,
na espécie, flagrante injustiça, como abre, na jurisprudência, perigoso precedente.
De fato, o pagamento de honorários de advogado
não constitui sequer um acessório da condenação, a
que a parte vencida esteja sujeita por uma conseqüência lógica do reconhecimento do direito da parte adversária. Pelo contrário, o pagamento de honorários é
de responsabilidade exclusiva da própria parte, e o Código de Processo Civil só transfere essa obrigação ao
vencido, a título de pena, nos casos de lide temerária ou
de descumprimento culposo da obrigação.
Se é próprio juiz quem declara não ter havido
descumprimento culposo, e sim descumprimento justificado, porque o credor insistia em cobrar o que não
lhe era devido, não se vê como pode a decisão imputar
ao devedor, cuja atitude ela própria legitimou, o ânus
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da defesa judicial do seu adversário destituído de
razão.
A situação que se delineia no processo é, pois, daquelas que não admitem duas soluções: se o devedor
estava recusando pagamento injustificadamente, a v.
decisão deveria ter acolhido o pedido do Autor, e nesse
caso poderia ou não condenar o devedor ao pagamento
dos honorários devidos pelo adversário. Se, porém, o
devedor estava recusando justificadamente o pagamento. como a v. decisão reconheceu, então, se alguém
deveria ser condenado ao pagamento de honorários de
advogado, seria o credor, e jamais o devedor, que se reconhecia estar agindo nos limites do seu direito.
DESCABIMENTO DA CONDENAÇAO NOS JUROS
DA MORA
fácil demonstrar que o v. voto vencido, expresso pelo ilustre desembargador vogal em face do relatório e dos debates, foi, data venia, fruto de um equívoco, não quanto à matéria de direito, mas quanto à
de fato.
Supôs S. Exa. que as prestações do preço ajustado eram exigíveis em dia certo.
Assim supondo, e não tendo havido consignação
pelo devedor senão quando interpelado por fôrça da
inicial, reconheceu a mora debendi para impor à Ré
os juros moratórias. Ora, em vão compulsarão os doutos julgadores os autos, e nêles não encontrarão documento que prove o dia certo, indispensável para
que se considere supérflua a interpelação e se constitua em mora automàticamente o devedor.
É
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O que se estabelecia era uma época aproximada,
uma gradação expressa na locução francesa.
I

au fur et à mesure,

que indica o paralelismo de duas açoes, no caso o da
publicação das memórias e das remessas de pagamento.
Não havendo data certa, não há como reconhecer
a chamada mora ex re.
Acresce ainda, que o quantum da obrigação logo
se tornou duvidoso, o que impede de dar a qualquer
cobrança bancária feita pela Embargante o caráter ou
a eficácia, aliás inadmissível, de interpelação. De fato,
o que a Autora se pôs a cobrar não era o que lhe devia
a Embargada, e sôbre êste ponto já não há discutir,
pois sôbre êle pronunciou-se a E. s.a Câmara por unanimidade, impondo-lhe a indubitabilidade do julgado.
Se o que a Embargante cobrava era indevido,
corro veiu a reconhecer a Justiça, como pretender que
a tais cobranças devesse atender a Embargada? E sobretuco, como querer fazer fluir delas um efeito moratório?
Todo o v. voto vencido repousa, assim, sôbre a suposição, não averiguada, de haver data fixada para as
prestações, ou sôbre a cobrança do indevido que a Autora tentou até ver-se repelida pela v. decisão confirmada.
Por outro lado, cumpre ter presente que, em face
do dissídio estabelecido entre as partes a propósito da
moeda de pagamento, a obrigação só se tornou líqu~da
depois que a Egrégia s.a Câmara pelo voto unamme
de seus eminentes integrantes, reconheceu a inani-
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dade da pretensão da Autora, de ser satisfeita em
moeda estrangeira.
Portanto, nos exatos têrmos da Lei Civil, "a obrigação não poderia ser tida como líquida, já que se
considera líquida a obrigação certa, quanto a sua existência e determinada quanto ao seu objeto" (art. 1.533
do Código Civil).
E, nestas condições, ainda quando se pudesse condenar a Ré, nesta matéria embargada, ao pagamento
de juros, êstes sàmente poderiam correr a partir da
citação inicial pois que "contam-se os juros da mora
nas obrigações ilíquidas, desde a citação inicial'' (§ 2. 0
do art. 1. 533 do Código Civil) .
CONCLUSAO
Eis as razões pelas quais a Ré, ora EmbarganteEmbargada, espera o recebimento dos seus embargos
de fls. para o efeito de serem excluídos da condenação os
honorários de advogado da Autora e o desprezo dos
embargos de fls., da Autora, nessa matéria embargante, para o fim de ser mantido o voto da maioria que
não admitiu o débito de juros de mora.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO R. 0 27.507

Embargabilidade do acórdão que decide
argu1ção de inconstitucionalidade devolvi·
da ao Tribunal Pleno, por fôrça da revisio
per sa~tum do art. 200 da Constituição.

ADVOGADOS

F.

C.

DE SAN TIAGO DANTAS

DARIO DE ALMEIDA MAGALHÃES

MEMORIAL DOS AGRAVANTES

1 9 5 7

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO M.0 27.507
Agravo de decisão denegatória de embargos

RESUMO
Embargabilidade do acórdão que decide argmçao de
inconstitucionalidade devolvida ao Tribunal Pleno,
por fórça da revisio per saltum do art. 200 da Constituição:
«Está, portanto, o E. Tribunal diante de
uma alternativa: ou considera a prejudicial de
inconstitucionalidade um incide.nte do recurso
aforado à
Turma, confirmando a excelentE:
doutrina do Recurso Extraordinário 17.057 e,
ne'sse caso, admite 0'3 embargos porque os meios
de impugnar o acórdão do Plenário elevem ser
os mesmos com qüe se impugnari2. o ~a Turn1a;
ou considera a prejudicial procedimento d'istinto, mas nesse caso não pode enquadrá-lo senão
entre os procedimentos da competência originária, estendendo-lhe por analogia legis a r:wrma que, em tais casos, considera sempre
!tdmi.ssíveis os embargos (C. P. C., art. 753,
§

-

2. Q). »

A identidade da causa, na forma, como no fundo,
não se altera pela interposição de qualquer recurso,
razão por que o mandado de segurança, conservando
sua identidade, permanece regulado pela lei que lhe
é eapecífica, a saber, no caso, o art. 4. Q da lei 2.271
que garante a embargabilidade do acórdão sempre
que se não tenha verificado unanimidade.

ADVOGADOS
F.

C . de San Tiago Dantas

Dario de Almeida Magalhães

GRAFICA EDITÔRA JORNAL DO COMÉRCIO S. A. -

Avenida Rio Branco, 117 -

1957

EXMO. SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA,
DD. RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINARIO N.U 27.507
ED. FIGUEIRA & CIA. E OUTROS, nos autos do Recurso Extraordinário 27. 507, não se conformando, data venia,
com o r. despacho que indeferiu os embargos de nulidade e
dêsse E. Triinfringen tes, opostos ao v. Acórdão de fls.
bunal, vêm agravar do mesmo despacho, com fundamento
nos artigos 198 parágrafo único do Regimento Interno e 836
§ 1.0 do Código de Processo Civil, pelos motivos que passam
a expor:
1. Os embargos opostos pelos Agravantes não lograram
deferimento de V. Ex. a por não se acharem incluídas, entre
as decisões do E. Tribunal Pleno que admitem embargos, as
que julgam a prejudicial da inconstitucionalidade.
De fato, o artigo 194, I do Regimento Interno do E.
Supremo Tribunal Federal parece limitar o cabimento dos
embargos às decisões proferidas, em plenário, nas ações originárias, nas rescisórias de julgados do próprio Tribunal, nas
homologações de sentença estrangeira e nas revisões criminais. Não havendo no próprio Regimento, ou em outra lei,
dispositivo que expressamente dê oportunidade àquele recurso nas decisões sôbre a prejudicial de inconstitucionalidade,
pôde parecer que estas, mesmo não sendo unânimes, seriam
desde logo definitivas, embora com isso se contrariasse o princípio, de aplicação reiterada, de que a divergência no plenário abre oportunidade ao reexame da matéria por via de
embargos, sobretudo versando o julgamento matéria da maior
transcendência como a constitucional.
2. A conclusão é, porém, data venia, improcedente. O
fato de não se mencionar no artigo 194, I do Regimento ln-

-4terno a decisão proferida em prejudicial de inconstitucionalidade, não tem a fôrça exclusiva, que se lhe pretende atribuir,
deixando largamente aberta a porta para a sua impugnação
através de embargos.
A chave da questão está na doutrina excelentemente firmada pelo próprio E. Tribunal no julgamento do Recurso
Extraordinário 17. 057, de Minas Gerais, onde se afirmou
o julgamento sôbre a questão constitucional, obrigatoriamente devolvido ao Tribunal Pleno pela Turma,
constitui incidente da questão principal submetida
a êste e, por isso mesmo, participa da mesma natureza da decisão da Turma e está sujeito aos mesmos
recursos.
3. De fato, a devolução do processo ao Tribunal Pleno
para decisão da prejudicial não constitui senão um incidente
da ação ou do recurso onde a questão constitucional é levantada. Não é um recurso especial, com seu próprio nornen iuris
e suas normas peculiares de procedimento, mas é o próprio
feito aforado à Turma, que se desloca sem perder sua natureza, em obediência ao artigo 200 da Constituição Federal e
à regra de economia processual, que prefere antecipar um
pronunciamento, de que depende a validade da decisão da
Câmara ou Turma.
A remessa do feito ao plenário para que êste antecipe o
seu pronunciamento sôbre a prejudicial (revisio per salturn)
não modifica a natureza do feito e a decisão do plenário assume a mesma natureza e fica sujeita aos mesmos recursos
próprios da decisão que seria proferida pela própria Turma
se esta não transferisse ao Tribunal Pleno o encargo de decidir.
E' o que se afirma no citado acórdão, proferido no Recurso
Extraordinário 17.057, e mais cumpridamente se lê nesta passagem do voto do relator :
"Alerta o requerente: no caso dos autos o que
cumpre considerar-se é que o julgamento que deu ensanchas ao recurso extraordinário foi uma preliminar

-5de inconstitucionalidade julgada pelo ilustre Tribunal de Minas Gerais em sessão plena, não sendo pois
do julgamento de Câmaras ou Turmas que não é
embargável desde que os julgamentos plenos só são
embargáveis nas ações recisórias e nos mandados de
segurança, não o sendo os que dirimam questões
constitucionais, conflito de jurisdição, etc. Essa restrição, todavia, não se contém no texto do citado
Decreto-lei 8. 570, tanto mais quanto o incidente relativo à argüição de inconstitucionalidade, desprezado pelo acórdão recorrido, foi justamente suscitado
no recurso de apelação; constitui assim indisfarçàvelmente incidente do mesmo recurso, cabendo pois
embargos ao acórdão recorrido, dado que o seu pronunciamento não alcançou a unanimidade do Tribunal Pleno. "
4.

Não parece, assim, caber dúvidas que sendo a revisio

p9r saltum impugnação cujo procedimento tem lugar nomesmo grau, ou instância, e não constituindo recurso a parte,
distinto daquele onde surge o incidente constitucional, a decisão que nela proferir o Plenário está sujeita às mesmas impugnações que caberiam contra a decisão da Turma.
Ora, o artigo 194, II do Regimento Interno, dispõe que
se admitem embargos às decisões proferidas pelas Turmas
nos recursos extraordinários quando o acórdão, tomando conhecimento do recurso, houver decidido a
questão federal que o motivou .
. Que o presente recurso é extraordinário não há, nem
pode haver dúvida, pois a decisão do E. Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, impugnada pela Prefeitura do Distrito
Federal, era concessivo, e não denegatório da segurança (artigo 101, II, a da Constituição Federal). Por conseguinte, se
cabiam, corno cabem, embargos da decisão da Turma, que
haja solucionado a questão federal motivadora do recurso,
também cabem embargos da decisão do Plenário, se a êste foi

-6remetida per saltum a questão federal, não em recurso diverso,
mas como incidente do próprio recurso pendente de pronunciamento da Turma.
5. Se, porém, quiséssemos admitir que a devolução ao
Plenário fôsse um procedimento distinto do recurso aforado
ao exame da Turma, e que o julgamento da prejudicial de
inconstitucionalidade não devesse ser tratado como incidente
do recurso já interposto, que natureza lhe poderíamos
atribuir?
Parece que, nesse caso, não poderíamos fugir a ver na
revisio per saltum senão um procedimento da competência
originária do Tribunal Pleno, porque só isso explicaria o desaforamento automático do feito para que a questão constitucional fôsse apreciada, não em grau de recurso, mas em instância originária, pelo colégio competente.
E' curioso que o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal tenha iniciado o Título III (Do Processo no Tribunal)
pela disciplina da declaração de inconstitucionalidade, passando no Capítulo II à da ação cível originária. Dir-se-ia que
essa sistematização prova, primeiro, que a declaração de inconstitucionalidade não é um recurso; segundo, que ou é um
incidente em recurso diverso, cuja natureza êle absorve, ou
um processo também originário, tese para a qual podem ser
encontrados bons argumentos.
Se o E. Tribunal houver por bem acolhê-la, já não poderá
recusar também cabimento aos embargos, ex-vi do artigo 783
§ 2. 0 do Código de Processo Civil, que consagra essa impugnaUva, com amplitude, nas causas da competência originária do
Tribunal (artigo 144 do mesmo Código).
6. Está, portanto, o E. Tribunal diante de uma alternativa: ou considera a prejudicial de inconstitucionalidade
um incidente do recurso aforado à Turma, confirmando a
excelente doutrina do Recurso Extraordinário 17.057, e nesse
caso admite os embargos, porque os meios de impugnar o
acórdão do Plenário devem ser os mesmos com que se impugnaria o da Turma; ou considera a prejudicial procedimen-

-7to distinto, mas nesse caso não pode enquadrá-lo senão entre
os procedimentos da competência originária, estendendo-lhe
por analogia legis a norma que em tais casos considera sempre admissíveis os embargos.
7. Ainda é demonstrável, entretanto, por outro lado, o
cabimento dos embargos.
E' notória a dúvida surgida, na jurisprudência, posteriormente à promulgação da Lei 1. 533, de 31-12-51, quanto à subssistência dos embargos que o artigo 833 do Código de Processo Civil estendia a decisões não unânimes, proferidas em
mandados de segurança. Sustentou-se então que a Lei 1. 533,
ao dar nova e integral disciplina aos mandados de segurança,
e ao revogar, em seu artigo 20, os dispositivos do Código de
Processo Civil sôbre o assunto, alcançara o preceito do artigo
833 na parte referente ao mandado de segurança.
No intuito de dissipar as dúvidas assim surgidas, pelo
menos quanto ao processamento da medida no mais alto Tribunal do país, a Lei 2. 271, de 22 de julho de 1954, estabeleceu,
em seu artigo 4. 0 , que
"Aplica-se ao Supremo Tribunal Federal o rito do
processo do mandado de segurança, de cuja decisão
caberá embargos caso não haja unanimidade."
Ora, no caso, trata-se de mandado de segurança e a interposição do recurso, extraordinário, ou ordinário, não desfigura
a natureza do feito que continua regulado pela Lei 1. 533, com
o adenda quanto ao Supremo Tribunal, do art. 4. 0 da Lei
2.271.
A denegação dos embargos na espécie exigiria que se
atribuísse ao recurso extraordinário o efeito de desfigurar o
processo em que é interposto, o que não ocorre, nem é aceito
pelo E. Tribunal.
A identidade da causa, na forma, como no fundo, não se
altera pela interposição de qualquer recurso, razão por que
o presente processo, conservando sua identidade de mandado

-8de segurança, permanece regulado pela lei que lhe é específica, a saber, no caso, o art. 4. 0 da Lei 2. 271.
Essa conclusão não se choca, como à primeira vista poderia parecer, com acórdãos do E. Supremo Tribunal, em
que se tem sustentado o descabimento de embargos a decisões, ainda que não unânimes, proferidas pelo Tribunal Pleno,
em casos de inconstitucionalidade.
Tais acórdãos como os proferidos no Recurso Extraordinário 24.679, em 11 de maio de 1934 e no Recurso Extraordinário 19.643, em 4 de junho de 1954, são anteriores à
Lei 2 .271, que é de 23 de julho de 1954, e ainda quando se
pretendesse sustentar a tese em sua expressão mais geral,
seria indispensável temperar-lhe o rigor em relação às argüições de inconstitucionalidade suscitadas em mandados
de segurança.
8. Por êsses fundamentos, esperam os Agravantes que
o E. Tribunal se digne admitir os embargos, que ensejarão o
reexame da causa, abrindo nova oportunidade à administração da
JUSTIÇA
Rio de Janeiro, 30 de agôsto de 1957.
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GnAPICA

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Pela Recorrida :
EMPRÊSA JORNALíSTICA BRASILEIRA S.A., "O GLOBO"
sendo Recorrente:
INTERNATIONAL COOPERATION PRESS SERVICE INC.
Não se conformando com o v. acórdão de fls. 175 da Egrégia 8.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que em grau de apelação negou provimento ao seu
recurso, a Recorrente tempestivamente e mediante petição
junta aos autos de fls. 214, manifestou recurso extraordinário para o Excelso Pretória com fundamento nas letras a e
d do inciso III do art. 101 da Constituição Federal, que foi
admitido pelo r. despacho de fls. 223.
O recurso, todavia, e data vénia, é totalmente descabido
e não está no caso de ser recebido pelo Egrégio Tribunal ad
quem porque:
1. 0

-

foi interposto do acórdão de fls. 175, que não era
final, nem de última instância sôbre a matéria que
constitui objeto do recurso, de vez que, depois
dêle, e sôbre o mesmo assunto, foi proferido, em
grau de embargos, o acórdão de fls. 210 que transitou em julgado, por não ter sido tempestivamente impugnado.
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foi manifestado sôbre questão de fato, a saber, a
existência ou inexistência de mora, na espécie,
que escapa, totalmente, ao âmbito do recurso extraordinário .

3.0- inexiste a pretendida contrariedade à lei federal
de vez que todos os dispositivos legais invocados

pela Recorrente somente poderiam ser aplicados
na hipótese de ocorrência de mora, fato cuja existência, na espécie, foi negada pelo acórdão.
4.0- inexiste divergência de jurisprudência, porquanto
todos os arestos citados como dissidentes se re-

ferem a hipótese de mora reconhecida.
E fácil será demonstrá-lo com o simples histórico do processo. Senão, vejamos.

A

ESPÉCIE

Pelo Juízo de Direito da 11.a Vara Cível, a INTERNATIONAL COOPERATION PRESS SERVICE INC., moveu
ação ordinária para cobrar da EMPRÊSA JORNALíSTICA
BRASILEIRA S.A., "O GLOBO", a quantia de US$ ....
76. 157,36, sendo U. S$ 60. 000 referentes a direitos que lhe
foram cedidos para efetuar determinada produção e US$ ..
16.157,36 relativos aos juros da mora.
Citada a Ré, esta defendeu-se depositando, desde logo,
dentro do prazo de 48 horas, mediante guia do juízo, a importância de Cr$ 1.123. 200,00 que entendia ser a quantia
contratualmente ajustada e única realmente devid8~ à Autora
(têrmo de fls. 39 e certidão do depósito feito a fls. 45) .
Assim procedendo, a Ré agiu cem fundamento em texto
expresso de lei, qual seja o do decreto 23 . 501 de 2'7 de novembro de 1933 que tornou nulas entre nós as estipulações
em moeda estrangeira, quando o pagamento deve ser feito
no país, como no presente caso. E deixou de acrescentar
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ao principal qualquer parcela de juros, de vez que, à falta
de têrmo certo fixado para o vencimento da obrigação, sómente poderia incorrer em mora mediante prévia interpelação que jamais lhe fôra feita.
A sentença de primeira instância aceitou integralmente
o ponto de vista da Ré e julgou procedente a ação, em parte,
para condenar a mesma Ré ao pagamento da importância
por ela depositada no Banco do Brasil (Cr$ 1.123. 200,00)
sem juros, mas acrescida de 20 j{ de honorários de advogado.
Dessa sentença houve recurso de ambos os litigantes,
e a Egrégia s.a Câmara, pelo voto unânime de seus eminentes juízes, houve por bem confirmar a sentença no
tocante à fixação do valor do débito principal em CrS ....
1 .123. 200,00, com fundamento no disposto no decreto nú·
mero 23.501, por fôrça do qual e tratando-se de contrato realizado no Brasil, não podiam as partes litigantes estabelecer
pagamento que não fôsse em moeda corrente pelo seu valor
legal. Estabeleceu-se dêsse modo, no que respeita ao objeto
principal do litígio, a coisa julgada.
Em dois pontos secundários houve, porém, dissidência.
No que tange à mora e aos honorários de advogado, não
houve unanimidade, de vez que o Desembargador Oliveira
e Silva, discordando da maioria, dava provimento à apelação
da Ré, para o fim de excluir os honorários de advogado, de
vez que, no seu entender, não se configurara a hipótese prevista
no art. 64 do Código de Processo Civil; enquanto que o
Desembargador Fernando Maximiliano, também em voto vencido, dava provimento à apelação da Autora para condenar
a Ré a pagar os juros da mora de cada prestação a partir
da data da entrega dos artigos, de acôrdo com os artigos
955 e 960 do Código Civil.
A essa decisão foram opostos embargos:
1. 0

-

pela Autora, para o fim de obter o prevalecimento
do voto vencido do Desembargador Fernando Maximiliano, com a conseqüente condenação da Ré
a pagar os juros da mora a partir da data de cada
prestação;

-62. 0

-

pela Ré, para o fim de obter a predominância do
voto do Desembargador Oliveira e Silva, no tocante à exclusão dos honorários de adgovado.

Sucedeu, porém, que a Autora, ora Recorrente, além. dêsses embargos, interpôs, ainda, o presente recurso extraordinário mediante petição de fls. 214, cujo andamento, nos
têrmos do § 2.0 do art. 808 do Código de Processo Civil,
ficou sobrestado até que o Egrégio Grupo de Câmaras se
manifestasse sôbre os embargos opostos.
Em acérdão de fls. 210, o Egrégio, 4. 0 Grupo de Câmaras.
considerando os aludidos embargos, houve por bem
1.0- acolher, por maioria, os embargos da 1.a Embar-

gante, ora Recorrida, para o fim de excluir da
condenação os honorários de advogado, contra o
voto do Desembargador Sá e Benevides, revisor;
2. 0

--

rejeitar, por unanimidade, os embargos da 2.a Embargante, ora Recorrente, mantendo assim o acórdão embargado que excluíra da condenação os
juros por ter entendido não provada a mora.

Êsse aresto que, em última instância, desconheceu da
Existência da pretendida mora, transitou definitivamente em
julgado, de vez que dêle não foi interposto, tempestivamente,
recurso algum.
PRELIMINARMENTE

No seu a pêlo de fls. 214, manifestado contra a decisão
intermédia de fls. 175, a Recorrente circunscreve tôdas as
suas razões à questão da mora em que a Recorrida teria incidido.
O reconhecimento dessa mora interessava à Recorrente
sob dois aspectos, de vez que a respectiva existência constituía premissa necessária:
1. 0

-

para a condenação do devedor nos juros, nos têrmos
dos arts. 955, 960 e 974 do Código Civil;

-72.0- para a aplicação do § 3. 0 do art. 947 do Código

Civil e o conseqüente reconhecimento ao credor
do direito de opção pela taxa de câmbio que lhe
fôsse mais favorável.
Está claro, porém, que o fato justificativo dessas duas
conseqüências era um só, a saber
a existência da mora .

Ora, foi precisamente êsse o fato negado categoricamente
pelo acórdão de fls. 175, nos seguintes têrmos:
"Não há que cogitar da condenação ao pagamento de juros da mora, como pretende a Autora,
ora 1.a Apelante, porque dessa mora não houve
prova", fls. 175v. (o grifo é nosso).
O voto vencido do Desembargador Fernando Maximiliano,
sôbre essa questão da mora, tornava embargável a decisão
e retirava-lhe, concomitantemente, o caráter de julgamento
de última instância
que seria indispensável para legitimar o uso do apêlo
extremo.
Nestas condições, se a Recorrente desejava levar essa
questão ao Pretória Excelso, deveria ter recorrido, não da decisão de fls. 175, mas da de fls. 210. que dirimiu a questão
em última instância, o que, entretanto não foi feito.
Além disso, porém, forçoso será convir que ainda quando
asim não fôsse, descabido seria o recurso de fls. 214 pelo
fato de verter exclusivamente sôbre a questão de fato - da
existência ou inexistência da mora - que o acórdão de
fls. 175, confirmado pelo de fls. 210, considerou não provada, nos autos.
A êste respeito, efetivamente, o acórdão de fls. 210 proclamou que
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"A demora no pagamento resultou da controvérsia entre os litigantes em tôrno da interpretação
do art. 2. u do Decreto 23. 501 de 27 de novembro
de 1933 que veda, a partir de sua publicação e sob
pena de nulidade, nos contratos exeqüíveis no Brasil,
a estipulação do pagamento em moeda que não seja
corrente, pelo seu valor legal."
Estabelecido que tôda E questão suscitada no recurso de
:fls. 214 gira, - como não há duvidar - em tórno dessa
questão de fato, a saber
a existência ou inexistência da mora
que os arestas de fls. 175 e 210 tiveram por não provada,
salta à vista o descabimento da invocação das letras a e d
para arrimar o presente recurso.
De fato, todos os dispositivos dados como infringidos pelo
acórdão de fls. 175 se referem à mora:
-

o § 3.0 do art. 947 do Código Civil que alude
aos efeitos da mora no caso de variação da taxa
de câmbio
o art. 955 que define a mora
o art. 960 que trata da constituição em mora.

Ora, se o Tribunal a quo
negou a existência da mora, no caso,
como poderia ter violado regras que sàmente teriam aplicação
na hipótese em que existisse mora?
Da mesma forma, todos os acérdãos dados como divergentes, a fls. 219 e seguintes, se reportam a questões que
não guardam qualquer semelhança com a hipótese dos autos,
de vez que
partem todos da existência do fato nestes autos é negada.

mora -

que

-9Assim, pois, e preliminarmente, o recurso é totalmente
descabido, não merecendo, por isso mesmo, recebimento pelo
Egrégio Pretória.
MÉRITO

Em suas razões de fls. 224 e seguintes a Recorrente, delirando dos têrmos em que foi postulado o recurso a fls. 214.
volta a insistir sôbre a condenação em honorários, esquecida
de que a matéria do recurso ficou inapelàvelmente fixada na
petição de fls . 214 .
Acresce que não tendo sido manifestado qualquer recurso
do acórdão de fls. 210 parece evidente que a matéria aí decidida transitou definitivamente em julgado.
Quanto ao mérito da questão, a Recorrida se reporta a0
seu memorial de fls. 118 e à impugnação aos embargos de
fls. 198 que desta ficam fazendo parte integrante e complementar.
Invocando os doutos suprimentos dos Egrégios Julgadores,
a Recorrida confia em que lhe será feita a costumeira

JUSTIÇA.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1957.

MEMORIAL DA AUDIÊNCIA
I
A questão de que se trata
Estipulação de pagamento em moeda estrangeira

1. A presente ação, e a reconvenção que com ela se
processa, giram exclusivamente em tôrno da aplicação do
Decreto 23.501, de 27-11-33, à obrigação de pagamento
oriunda do contrato de fls. 22.
Nos têrmos da cláusula 6.a do contrato referido, a R.
compr.ometeu-se a pagar ao sr. Emery Reves uma soma de cinqüenta mil dólares pelos direitos de publicação exclusiva,
dentro de certos limites, das memórias de guerra de Winston
Churchill. O pagamento devia fazer-se em prestações de dez
mil dólares cada uma, até o limite não mais de cinco, mas
de seis, em virtude do aditivo ao contrato, que se pode ler
a fls. 24.
Podiam as partes estipular vàlidamente pagamento em
moeda estrangeira ?
Se podiam, a A. tem razão quando reclama o pagamento
em dólares, convertidos em cruzeiros à taxa de câmbio livre
vigente no dia da liquidação, isto é, à taxa que lhe possibilite
adquirir os dólares a que faz jus.
Se não podiam, a R. não tem outra obrigação senão a
de pagar em cruzeiros a soma equivalente a 60. 000 dólares,
à taxa de câmbio vigente no dia do contrato, que era de
Cr$ 18. 72 por um dólar.

-12Interpretação do contrato e desnecessidade de novas provas

2. A validez da estipulação em moeda estrangeira é
matéria de ordem pública, em que a vontade das partes não
tem qualquer influência.
Essa vontade precisa ser interpretada, apenas para conhecer-se, em tôdas as suas características, a obrigação contraída, pois dai dependerá ficar ela sob censura do Decreto ...
23.501, ou sob os favores do artigo 947 (e seus parágrafos)
do Código Civil.
3. Bem avisado andou o R. despacho saneador, portanto, ao dizer, a fls. 97 verso,
que a decisão final se cingirá à interpretação do contrato entre as partes existente.
Não tinha cabimento, nem oportunidade o pedido de
prova documental intentado pela A. depois do saneador, e
por certo o E. Tribunal ad quem, confirmando a decisão de
fls. 106, negará provimento ao agravo de fls. 107.
II

Nulidade das estipulações de pagamento em moeda estrangeira

4. Não cabe a menor dúvida de que a obrigação de
pagamento, contraída pela R., está sob a censura do Decreto
23.501.
Êste decreto, como é sabido, inspirando-se em leis estrangeiras coetâneas (como a Joint Resolution norte-americana
de 6-6-33 e a lei francesa de 25-6-28), declarou nulas quaisquer cláusulas, convenções ou artifícios tendentes a subtrair
o credor ao regime do papel-moeda de curso forçado e defendeu o valor nominal da moeda contra os expedientes, com
que se procura atirar sôbre o devedor o risco de sua desvalo-
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rização. Para isso dispôs o mesmo decreto no artigo 2.", que
é o pertinente à controvérsia:
"A partir da publicação dêste decreto, é vedada,
sob pena de nulidade, nos contratos exequíveis no
Brasil, a estipulação de pagamento em moeda que
não seja a corrente, pelo seu valor legal".
Excessões à regra de nulidade

5. Declarada em têrmos tão amplos, a proibição legal
criava embaraços aos negócios, e por isso não tardou a interpretação restritiva, afinal concretizada em leis subseqüentes,
que vieram demarcar o campo de incidência do Decreto 23.501.
Dessas leis merecem especial atenção:
1. 0 - a lei 28 de 15-2-35. O artigo 1.0 desta lei subtraiu
ao império do decreto 23.501 "os contratos para importação
de mercadorias do estrangeiro";
2.0 - O decreto-lei 6. 650, de 29-6-44. O artigo 1.0 dêste
decreto-lei excluiu dos efeitos do mesmo decreto 23.501 "as
obrigações contraídas no exterior em moeda estrangeira para
serem executadas no Brasil''.
É lícito dizer que a lei 28 não era, a rigor, necessária,
pois as importações de mercadorias dão lugar geralmente a
pagamentos no domicílio do exportador, onde a moeda nacional não tem curso forçado, não podendo, portanto, ser
imposta por ato do govêrno brasileiro. O decreto-lei 6. 650
era, porém, indispensável, para cercar de segurança as operações de crédito concluídas no estrangeiro para reembôlso
no Brasil.
Nulidade do contrato ou nulidade àa estipulação

6. Estabelecidos por lei os limites da proibição das
chamadas "cláusulas monetárias", surgiram outros problemas.
No erudito voto vencido, que proferiu no Rec. Extraordinário
6. 7:23, o grande juiz Filadelfo Azevedo rememorou a elabodoutrinária e jurisprudencial em tôrno da nova regra
(v. "Um triênio de judicatura", voto n. 42, lY vol., página
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101 e seguintes). O problema fundamental era o da extensão
da nulidade expressa instituída no decreto 23.501. Devia a
nulidade estender-se a tôda a convenção, ou restringir-se à
estipulação em moeda diversa, permitindo que, em lugar
desta, fôsse exigida a moeda corrente do país?
A solução acolhida pela jurisprudência não podia deixar
de ser a restritiva. A obrigação de pagar emerge, nos contratos, quase necessàriamente, ou a título de reembôlso de quantias recebidas, como nos mútuos, ou a título de contrapartida
de uma prestação de coisa ou de serviço já efetuada, como
nas vendas e locações. A declaração de nulidade total da convenção conduziria à reposição das coisas na situação precontratual, o que ora seria impossível, ora desserviria aos
cbjetivos das partes. A boa fórmula era restringir a nulidade
à estipulação de moeda não corrente. com o que se atenderia
à letra do decreto 23.501 e à sua finalidade (proteção do
curso forçado do mil-réis). Êsse entendimento fixou-se em
inúmeros acórdãos, entre os quais o proferido na Apelação
n.O 61 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (3.a Câmara), relator sr. desembargador Henrique Fialho, cuja
ementa diz:
"O Decreto n. 0 23.501, de 27 de novembro de
1933 não declarou de modo nenhum nulos os contratos em que houvesse estipulação de pagamento
em ouro ou em determinada espécie de moeda, maE>
tão-sàrnente que se consideravam nulas semelhantes
disposições". (Rev. Forense, XCIX, pág. 98/9).
Se é nula a estipulação de pagar em moeda estrangeira
ou diversa da legal, a prestação do devedor há de converterse em moeda corrente do país. A que câmbio deve operar-se
essa conversão?
Câmbio do dia da liquidação ou câmbio do dia do contrato

7. Se a estipulação de pagar em moeda estrangeira
fôsse válida, e o devedor deixasse de satisfazer o pagamento,
a que quantia em moeda nacional seria êle condenado e executado? Certamente à quantia suficiente para assegurar
a compra da moeda estrangeira a que êle obrigara, o que seria
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determinado convertendo-se uma moeda em outra ao câmbio
do dia da liquidação. Assegurar-se o câmbio do dia da liquidação é o objetivo de quem estipula em moeda estrangeira,
pois é a maneira de referir o valor efetivo do que recebe, não
à moeda nacional, cujas vicissitudes receia, mas à moeda
estrangeira, em cuja estabilidade confia. Graças a essa estipulação, o risco monetário, que pesa sôbre a sociedade como
um todo, concentra-se, naquela transação particular, na pessoa do devedor.
Ora, se o "câmbio do dia da liquidação" é o que corresponde à estipulação em moeda estrangeira, quando válida,
o que lhe corresponde quando nula só pode ser o "câmbio
do dia do contrato".
O decreto 23. 501 impõe aos que contratam o chamado
princípio nominalista, que manda receber a moeda pelo seu
valor nominal, sem ágios ou deságios. A prestação, uma
vez fixada no contrato, tem de ser invariável, pelo menos
quanto a fatores estritamente monetários. Se as partes, em
determinado dia, se prometem um pagamento em ouro ou
em moeda estrangeira, o que cumpre fazer é a conversão,
nesse mesmo dia, do quantum em moeda corrente do país, ~
fixar nesse valor a dívida que as partes, ou pelo menos o
credor, haviam querido tornar variável.
Também êsse ponto logrou, entre nós, plena consagração
jurisprudencial. Num julgado famoso, em que foi relator o
acatado jurista desembargador Cunha Barreto, proclamou
o Tribunal de Justiça de Pernambuco:
"Admitir que é nula a cláusula de pagamento
em moeda estrangeira, mas que a conversão deve
ser feita ao câmbio da data do pagamento, apesar
da nulidade da cláusula, é tornar de nenhum efeito
essa nulidade, permitindo se burle o curso forçado
do mil-réis papel. Procurar o equivalente da moeda
estrangeira em papel moeda nacional, por êsse modo,
é dar inteira validade à cláusula de pagamento em
moeda estrangeira, é forçar o curso desta". (Acór·
dão na Ap. Cível n. 0 675, in Rev. Forense, XCII.
pág. 179 a 197).
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"O empréstimo feito em libras esterlinas, com
garantia hipotecária de imóveis situados no Brasil,
deve ser pago em moeda nacional ao câmbio do dia
do contrato". (Rev. Forense, XCIX, pág. 647) .
Um acórdão discordante ?

8. Procura a A. empanar essa clara lição da jurisprudência e da doutrina, citando e transcrevendo, a fls. 67/69,
um acórdão em que se teria reconhecido a aplicabilidade da
taxa de câmbio do dia da liquidação. Ainda que tal acórdão
existisse, o precedente não seria de acolher-se, tão absurda
seria uma tese que redundaria em dar a uma estipulação
nula os mesmos efeitos de uma estipulação válida.
Mas o v. acórdão da antiga Côrte Suprema, transcrito
a ils. 67. não cometeu a heresia jurídica que se lhe atribui.
Lendo-o na íntegra, a págs. 280 da Revista de Direito.
vol. 121, o que vemos é que o Tribunal, ao julgar agravo
interposto já em juízo de execução, encontrou decidido o problema da eficácia da cláusula de pagamento em francos ·c decidida no sentido da validade, certamente por ser a obrigação das que refogam à proibição legal, e haver sido, além
disso, estipulada antes de decretada a referida proibição. É
o que, pelo menos se deduz desta passagem das alegações da
exeqüente, reproduzida no acórdão:

"é heresia sustentar a retroatividade da lei n. 0 23.501
de 27-11-33, visto como, conforme se depreende da
redação de seu artigo 2 - a pc!rtir da publicação
dêste decreto etc. - somente dessa data em diante
será 2,p1icável. E a sua publicação ocorreu naquêle
mês e ano".
Se a sentença exeqüenda admitira a validade do pagamento convencionado em moeda estrangeira, o que restava
deci.dir na fase de liquidação, porque só então suscitado, era
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a que taxa deveria ser feita a conversão. E o v. acórdão
resolveu a dúvida com justeza, à luz do artigo 947 § 3. 0 do
Código Civil, que é norma geral aplicável sempre que a estipulação for válida. Se a estipulação fôsse nula, teria mandado aplicar a taxa do dia do contrato.
III

9. Procura a A. , na réplica à contestação e à reconvenção da R., fugir ao efeito inexorável da proibição legislativa, que fulmina de nulidade sua pretensão de receber em
dólares o crédito contra a R. Argumentos, citações de autores, raciocínios dextros, desmancham-se contra a invulnerável muralha do Decreto 23.501.
10. Preocupou-se a A., em primeiro lugar, com a mora,
para demonstrar a procedência do seu pedido de juros legais
(fls. 47 a 58) . Acompanhemo-la na ordem que escolheu para
o seu racwcm10, e assim comecemos por demonstrar a improcedência do acessório, para demonstrar depois a improcedência do principal.
Escusou-se a R. da consignação de juros moratórias, por
não ter a obrigação dia certo de vencimento, o que determina
a fluência de juros apenas a partir da interpelação (artigo
960, 2.a parte, do Código Civil). A A. oferece, em resposta,
dois argumentos:
1. 0

-

2. 0

-

têrmo não é um dia certo, mas um fato que
sucederá certamente, ainda que não se precise
quando (fls. 47);
os pagamentos devidos pela R. tinham momento certo, pois deviam ser feitos à medida
que forem entregues a 1.a, a 2.a, a 3.a, a
4.a e a 5.a série de artigos" (fls. 48) .

Nenhum dos argumentos é procedente. A qualificação
como têrmo, do fato certus an incertus quando, nada tem a
ver com a aplicação do artigo 960 do Código Civil, onde o
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em que se torna devida a obrigação. Tanto é assim, que o
referido artigo exige a interpelação para constituir o devedor em mora
não havendo prazo assinado.
Prazo é, sem discussão possível, um período de tempo
quantitativamente determinado, ou por se saber de quantos
dias ou meses êle é formado, ou por se estabelecer o seu dia
terminal - o dies ad quern. É êsse dies ad quern, determinado
com precisão cronológica pelas partes no contrato, que tem
a virtude de dar origem à mora independentemente de interpelação ao devedor.
Dies interpellat pro homine. Mas se uma obrigação for
exigível ao ocorrer um fato certus an sed incertus qucndo,
como por exemplo a morte de alguém, a superveniência dêsse
fato não induz, por si mesma, a rnora debendi, precisamente
por "não haver prazo assinado" para a obrigação. Essa é, sem
discrepancia, a inteligência dada à lei pelos autores (v. R.
de RUGGIERO, Istituzioni di Diritto Civile, III, § 97; M. I.
CARVALHO DE MENDONÇA, I, § 255 e seguintes) .
Também não é certo que a expressão "à medida", usada
na carta-contrato. dê o caráter de obrigação a têrmo, com
dia de vencimento, à assumida pela R. Em primeiro lugar,
parece claro que a entrega de originais em parte ainda não
redigidos, só por gracejo poderia ser capitulada como fato
certo, ainda que limitássemos a certeza ao "se", com exclusão
do "quando". Em segundo lugar, a expressão usada na carta,
e traduzida sem impropriedade pela locução portuguêsa "à
medida", foi
au fur et à mesure,
expressão que indica o paralelismo de duas ações, mas não
indica necessàriamente simultaneidade. Como bem disse a
R., em sua contestação, a carta-contrato indicou épocas, mas
não datas de pagamento, e assim sendo, em face do artigo
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960 do Código Civil, só haverá efeitos moratórias a partir
da interpelação.
11. Podem ser tomados como interpelação extrajudicial, os avisos e cobranças endereçadas à R. pelo National
City Bank of New York, de cujas cartas a A. procura fazer
tanto cabedal?
De modo algum, pois a cobrança, para valer como tal,
há de ter por objeto o débito exato, e é justamente em tôrno
do montante dêste, que dissentem, desde o início, a A. e a
R. A A. envidou esforços para receber, não o que a R. julga
devido, mas a soma de que necessitaria para obter, no câmbio
livre, US $ 60. 000.
Se o que o credor cobra não é o que se vem a verificar
ser o débito do devedor, a cobrança é improdutiva de quaisquer efeitos, máxime os pretendidos pela A. em suas alegações.
13. Também é inteiramente improcedente a alegação
de que a mora da R. independe de interpelação por haver
dólo na falta de pagamento.
A R. não aceita a imputação de dolo que lhe faz a
A., pois se até a presente data não houve pagamento, foi
apenas por não ter havido acôrdo entre as partes quanto ao
montante dêsse pagamento. Entretanto, a R. esforçou-se para
obter dólares ao câmbio legal, num espírito de cooperação
com a A., a fim de proporcionar a esta a quantidade desejada de moeda estrangeira, sem desembolsar em cruzeiros
maior soma do que a devida.
Quando há, porém, falta de pagamento, por simples
omissão voluntária do devedor, nem por isso flui a mora ex re
como afirma a A. a fls. 54 e seguintes. A mora ex re, isto
é, independente de interpelação, ou tem lugar nas obrigações
vencíveis em dia certo, ou nas obrigações ex-delictu (art.
962). Fora daí só em casos expressamente designados pela
lei podem os efeitos moratórias surgir sem prévia constituição do devedor em mora (exemplo: a mora dos tutores no
caso do artigo 432, do Código Civil).
14. Depois de cuidar tão mal da mora, passa a A. a
•cuidar da obrigação, sustentando a validade da convenção de
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mentos:
1.0

-

2. 0

-

argu~

os direitos de publicação exclusiva de obra
literária entram na categoria das importações
e assim estão beneficiados pela lei 28.
ainda que o pagamento fôsse devido em cruzeiros, a própria R. o teria novado, ao admitir em telegrama (fls. 88) a sua liquidação
em francos.

Classificar os direitos de autor e copyrights entre as "importações de mercadorias" ou entre os "serviços", depende
mais de critérios legais do que económicos, e entre nós tem
conseqüência relevante, no que respeita à presente causa.
De fato, a lei 1. 807 de 7-1-53 veio criar no país dois mercados
de câmbio, um à taxa oficial, destinado ao pagamento das
importações e à compra das cambiais de exportação, e outro
à taxa livre, destinado a quaisquer remessas que se classifiquem no gênero amplo dos "serviços".
Se é verdade, como pretende a A., que a aquisição de
direitos autorais se deva classificar entre as "importações".
daí decorre, por via de conseqüência imediata, a inclusão da
operação no mercado oficial de câmbio, e a conversão de
dólares em cruzeiros terá de ser feita à taxa de 18. 72, pela
qual se calculou a consignação.
A R. não está longe de convidir essa opinião da A., e
foi com êsse argumento que procurou colaborar na satisfação de seus interêsses, pleiteando o câmbio oficial para a
remessa da soma ora depositada. Tratando-se de contrato
ajustado no Brasil, como provou a própria A. (doe. 2 a fls.
21), e exeqüível no Brasil, pois que não se convencionou lugar diverso para o pagamento, a R. não julga obrigada a
remeter a importância devida para o domicílio do credor,
mesmo porque não sabe se o deveria fazer para a França
(sede da A.) ou para os EE. UU. (domicílio do contratante,
cedente do crédito). Admite a R., entretanto, que o credor,
uma vez recebida a importância consignada, não terá dificuldade em classificá-la como "operação de importação", lo-
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grando dêsse modo transferí-la para o exterior, à taxa oficial de 18. 72.
15. Quanto ao 2. 0 argumento da A., deduzido do telegrama de fls. 88, é manifesta sua improcedência.
A validade da convenção de pagamento em moeda estrangeira não depénde da vontade das partes. A norma proibitiva do Decreto 23.501 é de ordem pública, ius cogens, e
assim sendo, pouco importa indagar se as partes quiseram
pagar em moeda corrente ou em moeda diversa. Fôsse qual
fôsse sua vontade, a estipulação ofensiva do curso legal seria
nula, emergindo em lugar dela a de pagar a soma equivalente em moeda nacional, ao câmbio do dia do contrato.
Acrescente-se, por amor ao aspecto ético da questão, que
o telegrama de fls. 88 não quis constituir novação ou confissão alguma. A R. devia cruzeiros, em soma equivalente a
US$ 60.000 à taxa oficial (18. 72). E envidou esforços para
obter a remessa dêsses cruzeiros pelo mercado oficial, sem
com isso modificar nem o quantum nem a natureza da sua
obrigação.
O que a A. pretende é inferir que a R., tendo diligenciado a remessa da prestação pelo câmbio oficial, assumiu a obrigação de efetuá-la pelo mercado livre. Essa audaciosa conclusão não encontra evidentemente apoio no senso
comum.
16. Examinados e desfeitos os argumentos da A., aten~
temos nos seus documentos.
O documento n. 0 1 - A é o juramento de Reves, cedente da A., a que infelizmente não podemos dar, perante
o direito pátrio, maior valor do que às declarações contidas
na inicial.
O doe. n. 0 2 é a carta- contrato, e convém atentarmos
num ponto, a cuja análise detida vem a A. fugindo sistemàUcamente. Qual é o lugar do pagamento da obrigação?
A carta-contrato não menciona qualquer lugar a que o
preço deva ser, por ventura, remetido, e a cláusula 9.a prevê
a cessão do contrato a uma sociedade que se encarregue de
executá-lo. A carta-contrato foi feita e assinada no Rio de
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Janeiro, e o contratante, Emery Reves, declinou seu domicílio em New York. Posteriormente êsses pagamentos são
solicitados pela A., com sede em Paris.
Em que praça deve ser solvida a obrigação?
Parece fora de dúvida que no Rio de Janeiro, não só
em virtude da norma do artigo 950 do Código Civil, que
presume, até convenção em contrário, ser o pagamento devido
no domicílio do devedor, como por haver completa incerteza
quanto ao domicílio do credor, não se conhecendo o documento que transferiu o lugar de execução para a sede da
sociedade cessionária. Mas o que dá a prova total e definitiva de que o pagamento era devido e esperado no Rio de
Janeiro, são os documentos ora juntos pela A., sob n. 0 s 8, 9,
10, 11 e 12, em que se verifica que a A. procedeu à cobrança
no Rio de Janeiro, para que a R. lhe entregasse cruzeiros,
com os quais o banco encarregado da cobrança procederia à
remessa para o exterior.
Não pôde a R. atender a essas cobranças reiteradas e
vexatórias, porque não se lhe exigia a soma em cruzeiros a
que se obrigara, conforme a taxa do dia do contrato, e sim
tanto quanto bastasse para cobrir o deságio sofrido pela
moeda corrente brasileira em relação a uma soma fixa de
dólares norte-americanos. Dessa forma o pagamento não era
exigível, e a cobrança não podia ser atendida pela R.
17. Entre os documentos apresentados pela A. falta o
instrumento de cessão do contrato de 15 de setembro à A.
Reves informa, no juramento de fls. 16 verso, que cedeu
os seus direitos à A
"por volta de fevereiro de 1948".

~sse documento é indispensável para que a A. possa
fazer jus ao pagamento consignado, e não se compreende
como, sem êle, possa o MM. Juiz atribuir à A. o direito que
esta alega e de que deve dar quitação~
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Tal prova é irrealizável na atual fase do processo, e sua
falta acrescenta novo motivo aos muitos pelos quais deve
ser julgada improcedente a ação.
18. Tais são os fundamentos, MM. Juiz, em que se
apoia a R. para esperar que V. Exa. considere improcedente a presente ação e procedente a reconvenção, como é de
JUSTIÇA

Rio de Janeiro,

de junho de 1955.

ACóRDÃO

NA
APELAÇÃO CíVEL N. 0 34.506
1.a APELANTE:

INTERNATIONAL
SERVICE INC.

COOPERATION

2.a APELANTE:

EMPR:Ê:SA JORNALíSTICA
S.A. O GLOBO.

APELADAS

AS MESMAS.

PRESS

BRASILEIRA

ACóRDÃO DA s.a CÂMARA DE FLS. 174v.
EMENTA

Contrato estipulando a obrigação do
pagamento de determinada quantia, em
moeda estrangeira, firmado no Brasil.
Em que espécie de moeda deve ser feito
o pagamento. Falta de fixação das
datas para o pagamento das prestações.
Quando não há lugar à condenação
ao pagamento de honorários de advogado. - Voto vencido.
Vistos, etc .

* * *

Acordam os Juízes da s.a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça, por maioria de votos, contra o voto do Des. Fernando
Maximiliano, em negar provimento ao recurso do 1. 0 apelante
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A autora, ora 1.a apelante, International Cooperation
Press .Service Inc. moveu contra a ré, ora 2.a apelante, Emprêsa Jornalística Brasileira S/ A. O Globo a presente ação
ordinária para dela cobrar a quantia de US$ 76. 157,36, sendo
US$ 60.000 referentes a direitos que lhe foram cedidos para
efeutar determinada publicação e US$ 16.157,36 relativos a
juros da mora.
Entendem que o Dr. Juiz a quo julgou acertadamente
condenando a ré a pagar à autora a quantia de Cr$ ....
1.123. 200,00 que representa o valor correspondente aos sessenta mil dólares reclamados na inicial de fls. 2, calculado
o dólar não pelo câmbio livre mas sim, pelo da data do contrato, isto é, à taxa oficial.
O Dr. Juiz mostrou, com razão, que de acôrdo com o
disposto no Dec. 23.501 de 27 de novembro de 1933 não
podiam as partes litigantes, que firmaram o contrato de
fls. 20/21, realizado no Brasil, estabelecer pagamento que
não fôsse em moeda corrente, pelo seu valor legal.
Não há que cogitar da condenação ao pagamento de
juros da mora, como pretende a autora, ora 1.a apelante,
porque dessa mora não houve prova.
Não ficaram estabelecidas as datas em que deviam ser
feitos os pagamentos, pois tanto não vale haver ficado convencionado que seriam efetuados à medida que fossem entregues as séries de artigos a publicar. Não houve a interpelação que para tal se impunha. Apela a ré procurando
a reforma da sentença na parte que condenou-a ao pagamento de honorários de advogado.
Não tem amparo tal pretensão pois a espécie em aprêço
se enquadra no disposto no art. 64 do Cód. do Proc. Civil.
Negam, pois, provimento ao 2.0 recurso.
Rio, 17 de abril de 1956.
(a.) Eduardo de Souza Santos, Preste. e Relator.
(a.) Oliveira e Silva, vencido quanto ao recurso da ré,
pois lhe dava provimento, a fim de ser excluído de sua con-
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pela inexistência evidente de culpa ou dolo como o exige o
art. 64 da nossa lei adjetiva.
Depositara a ré, 48 horas depois de sua citação, a quantia
constante de sua dívida para com a autora, como o reconhece
a sentença recorrida. A demora no aludido pagamento, pela
ré, justifica-se uma vez que a controvérsia entre as litigantes
se fundamentava na interpretação do decreto n. 23.501, de
27 de novembro de 1933, que, no seu art. 2.0, veda, sob pena
de nulidade, nos contratos exeqüíveis, no Brasil, como o do
caso dos autos, a estipulação de pagamento que não seja
em moeda brasileira, pelo seu valor legal.
Ora, insistira a autora, contra lei expressa, no pagamento, pela ré, de sua dívida, em dólares norte-americanos.
E, acionando-a, como o fêz, já que haviam falhado os entendimentos amigáveis a respeito, não pode haver dolo ou
culpa na atitude de resistência da ré, aliás baseada em lei
expressa . (a. ) Oliveira e Silva. FERNANDO MAXIMILIANO, vencido, dava provimento
à apelação da A. para condenar a Ré a pagar o.s juros da
mora de cada prestação, a partir da data da entrega dos
artigos, na forma do estipulado no contrato e de acôrdo
com o previsto nos arts. 955 e 960 do Cód Civil.

ACôRDÃO DE EMBARGOS NA APELAÇÃO
CíVEL N. 0 34.506
4. 0

GRUPO

1.a EMBARGANTE:

EMPRÊSA JORNALíSTICA BRASILEIRA
S/A (O GLOBO)

2.a EMBARGANTE:

INTERNATIONAL COOPERATION PRESS
SERVICE INC.

EMBARGADOS

os

MESMOS

* * *
Relatório de fls. 208. Acórdão de fls. 210/212v. -

RELATóRIO DE FLS. 208
Vistos.
Confirmou o acórdão de fls. 174 v. - 176 a sentença
apelada de fls. 135-138, que julgou procedente a ação, em
parte, para condenar a ré Emprêsa Jornalística Brasileira
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S. A. O Globo a pagar à autora International Cooperation
Press Service Inc. , com vinte por cento de honorários de advogado, a importância de um milhão cento e vinte três mil e
duzentos cruzeiros (Cr$ 1.123. 200,00), tendo ficado vencidos,
em pontos diversos, dois desembargadores:
1. 0 ) o Desembargador Oliveira e Silva, revisor, que, provendo a apelação da ré, excluía da condenação os honorários
de avogado, pela inexistência evidente de culpa ou dolo, condições exigidas no art. 64 do Código de Processo Civil;
2. 0 ) o Desembargador Fernando Maximiliano, vogal, que,

provendo a apelação da autora, condenava a ré a pagar os
juros da mora de cada prestação, a partir da data da entrega dos artigos, na forma do estipulado no contrato e de
acôrdo com o previsto nos arts. 955 e 960 do Código Civil.
Opuseram as partes a êsse acórdão os embargos de fls .
178-183 e 148-195, recebidos pelo despacho de fls. 195, nos
têrmos dos votos vencidos: os primeiros, da ré, visam, de
acôrdo com o voto do Desembargador Oliveira e Silva, à exclusão do pagamento dos honorários de advogado; os segundos, da autora, tendeP-J., na conformidade do voto do Desembargador Fernando Maximilümo, à inclusão, na condenação, dos j'..lros da mora, bem como, na preliminar cuja admissão foi restringida no despacho de seu recebimento, a
declaração de nulidade do acórdão emba~·gado por não haver
êste julgado, antes do mérito, o agravo no auto do processo
de fls. 107-110.
Sofreram os embargos as impugnações de fls. 198-200
e 202-206.
É

o rela tório.

Ao Exmo. Sr. Desembargador Revisor
(a) M. F. Pinheiro

Rio, 20-9-1956

* * *
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AC6RDAO

DE

FLS.

~O

EMENTA - Nos contratos exeqüíveis
no Brasil, o preço em moeda estrangeira
deve ser convertido em moeda nacional ao
câmbio do dia da estipulação e não ao do
pagamento. Não cabimento, no caso, de
honorários de advogado e de juros. Voto
vencido.

* * *
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de embargos
de nulidade e infringentes do julgado na apelação cível número 34.506, .sendo primeira embargante - Emprêsa Jornalística Brasileira S. A. "O Globo"; segunda embargante
-- International Cooperation Press Service Inc. e embargados - os mesmos:
ACORDAM os Juízes do Quarto Grupo de Câmaras Cíveis
do Tribunal de Justiça, contra o voto do Desembargador Re··
visor, em receber os embargos da primeira embargante para
excluir da. condenação os honorários de advogado e, por unanimidade, em rejeitar os da segunda, mantendo, assim, o
acórdão embargado de fls. 174v.-176, confirmador da sentença apelada de fls. 135-138.
Foram os embargos admitidos pelo despacho de fls. 196,
que restringiu a discussão dos últimos, os da segunda embargante de fls. 184-195, ao ponto em que houve divergência.
Não tendo havido agravo dêsse despacho, a matéria preliminar dos mesmos embargos não é objeto de julgamento,
circunscrito aos dois pedidos mencionados no relatório de
fls. 208.
Não se justifica a condenação em honorários de advogado pelos motivos constantes do voto vencido do Desembargador Oliveira e Silva. A ré, primeira embargante, não in··
cidiu em dolo, nem em culpa, donde a inaplicabilidade à espécie do art. 64 do Código de Processo Civil.
A demora no pagamento resultou da controvérsia entre
os litigantes em tôrno da interpretação do art. 2. 0 do De-

-32creto n. 0 23.501, de 27 de novembro de 1933, que veda, a
partir de sua publicação e sob pena de nulidade, nos contratos exeqüíveis no Brasil, a estipulação de pagamento em
moeda que não seja corrente, pelo seu valor legal.
Dêsse modo, a conversão da moeda estrangeira estipulada
é de ser feita ao câmbio do dia da estipulação e não ao do
dia do pagamento, porque então se estaria dando execução
à convenção nula. Não podendo as partes invocar, como escusa, a ignorância da lei, ex vi do art. 3. 0 da Lei de Introdução
ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei n. 0 4 657, de 4 de setembro de 1942), a presunção não será a de violação da lei
proibidora, mas a da aceitação do preço em moeda brasi~
leira correspondente, na data do contrato, à moeda estrangeira referida.
No tocante aos juros, pretendidos pela segunda embargante (fls. 187, de meritis, a 195), a primeira embargante,
citada em 15 de março de 1955 (fls. 37), requereu o depósito da quantia que considerava devida (fls. 38) e efetuou
ésse depósito (fls. 39 e 45), quantia que a sentença e o
acórdão ~mbargado reconheceram ser a realmente devida
(fls. 138 e 175).
Custas proporcionais.
Distrito Federal, 12 de dezembro de 1956.
MARIO GUIMARÃES FERNANDES PINHEIRO, Presidente e Relator.
ESTACIO C. SA E BENEVIDES, vencido em parte, de
acôrdo com a fundamentação em separado.
(VOTO

VENCIDO)

ESTACIO C. SA E BENEVIDES, vencido. A divergência que deu ensejo aos embargos é restrita aos acesséirios
da condenação: juros da mora, e honorários de advogado.
Divergi da douta maioria julgadora dos embargos, apenas
em relação ao segundo dêsses pontos em relação ao qual
mantive o acérdão embargado, ao meu ver certo. A emprêsa nacional ré, não podendo ignorar as leis do país, contratou de má-fé, quando se obrigou a pagar o preço do direito autoral a ela cedido, em U.S. Dollars (fls. 20-21). Em
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consequencia, a autora estrangeira, sofre uma dupla lesão,
vendo-se obrigada a pagar em moeda nacional brasileim, depreciada, em virtude de lei do país, que não era obrigada
a conhecer, e ainda, a custear um processo judicial em país
estrangeiro, para receber ínfima parte daquilo a que teria
àireito pelo contrato.
A emprêsa nacional que não podia alegar em Juízo a
própria torpeza, em seu proveito, sàmente venceu a demanda
porque está em causa a ordem pública interna no Brasil, que,
como é geralmente sabido, "prime tout". Isso não exclui
no entanto, a má-fé do procedimento dê.sse litigante cuja
sanção mais benigna é precisamente a condenação em honorários.
Assim, entendo que o acórdão embargado, ainda nesta
parte, se ajusta ao texto legal (Cód. de Processo Civil art. 64
c/c 63 § 1. 0 ) , e fêz boa Justiça. -
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I

EMBARGOS

EGRÉGIO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
Por embargos de nulidade e infringentes
de julgado, diz
A COMPANHIA BRASILEIRA DE CAFÉ,
como embargante,
CONTRA
O DEPARTAMENTO
CAFÉ, como embargado,

NACIONAL

DO

nos autos da Apelação Cível n. 0 7. 245, por
esta ou na melhor forma de direito
E S. N. Provará:
1. Que, no acórdão de fls. 358, ao dar provimento em
parte à apelação do Embargado e ao recurso ex-offício, para
o fim de reduzir o montante da condenação imposta ao Apelante, ora Embargado, decidiu a Egrégia 1.a Turma, por maioria, contra o voto do sr. Ministro Elmano Cruz, condenar
o Réu, ora Embargado, ao pagamento, além do principal e
honorários de advogado, dos juros de móra, nos têrmos do
art. 3. 0 do Decreto-lei 22.785, de 31 de maio de 1933, enquanto que o sr. Ministro vencido mandava contar ditos
juros a partir da data da interpelação;
2. que, assim decidindo, por maioria, o julgado se tornou embargável, também pelo ora Embargante, nessa parte,
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a cujo respeito é inegável o seu justo interêsse em fazer prevalecer o voto vencido, sem prejuízo do oportuno encaminhamento do recurso extraordinário que ora apresenta, relativamente às questões a cujo respeito se verificou unanimidade;
3. que o presente recurso é apresentado tempestivamente, de vez que o acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 28 de agêsto e, nestas condições, nos têrmos da Lei
n.O 1. 408, o prazo de 10 dias deveria terminar no dia 8 de
setembro que recaiu em sábado, ficando prorrogado para hoje,
ex-vi da mesma Lei n. o 1 . 408;
4. que, no que tange ao mérito da questão ventilada
pelos presentes embargos, forçoso será reconhecer que o art.
3. 0 do Decreto-Lei n. 0 22.785, de 31 de maio de 1953, em que
se fundou o acórdão embargado para determinar que por êle
se contassem os juros de móra devidos pelo Embargado é,
data venia, inteiramente inaplicável no caso dos autos;

5.

que, efetivamente, dispõe o art. 3. 0 supra referido

que
"A Fazenda Pública, quando expressamente condenada a pagar juros da móra, 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 ilíquida."
6. que, pela simples leitura do texto, se verifica que
o mesmo não se aplica às autarquias, de vez que institui
privilégio que, por sua própria natureza, é de direito estrito,
não podendo ser ampliado por via de interpretação extensiva;
7. que, além disso, a inaplicabilidade do dispositivo em
aprêço às autarquias federais, já foi reconhecida e proclamada pela mais autorizada jurisprudência dêste Tribunal e
do Egrégio .Supremo Tribunal, como se vê dos acórdãos pu-

-7blicados na Revista de Direito Administrativo, vol. 27, pág.
226, (voto dos Ministros Elmano Cruz e Cunha Vasconcellos);
vol. 16, pág. 71 (Tribunal Federal de Recursos, 1.a Turma,
votos dos srs. Ministros Armando Prado, Sampaio Costa e
Cunha Vasconcellos); vol. 16, pág. 143 (Supremo Tribunal
Federal, decisão unânime, voto do Miinstro Barros Barreto).
8. Embora haja manifestado recurso extraordinário
para impugnação da parte em que foi unânime a decisão,
a ora Embargante estende também a essa parte os presentes
embargos, admitindo a hipótese de que sejam considerados
eabíveis os embargos mesmo da decisão unânime, nesse E.
Tribunal.
9. Que, em face do exposto, a Embargante espera que
o E. Tribunal, bem ponderando a hipótese, à luz de seus precedentes arestas e da doutrina mais autorizada, receberá os
presentes embargos para o fim de determinar que os juros
de móra devidos pelo Departamento-Embargado, sejam contados a partir da data da interpelação, de acôrdo com o direito comum que lhe é aplicável, desprezada a regra excepcionalíssima do art. 3. 0 do Decreto n. 0 22.785 supra mencionado e, se fôr o caso, reformando integralmente a v. decisão para o fim de confirmar a r. sentença de 1.a instância
em todos os seus têrmos.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1956 (2.a feira).
SAN TIAGO DANTAS

II

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS

IMPUGNANDO os embargos de fls. 362, em que

é Embargante, o DEPARTAMENTO NACIONAL DO

CAFÉ,
diz
a COMPANHIA BRASILEIP..A DE CAFÉ, como Embargada, o seguinte:
1. Os embargos de fls. 362 sustentaram, com base no
voto vencido do Ministro AGUIAR DIAS, a tese de que inoperante seria o contrato em que se fundou a ação por ter
sido assinado apenas pelo Presidente da Comissão Liquidante
do Departamento Embargante.
2. Reitera, dessa forma, o Embargante, a tese que já
foi repelida na estudada sentença de primeira instância, nos
magníficos votos dos srs. Ministros HENRIQUE D'AVILA e
ELMANO CRUZ, e que, antes disso, já havia sido desprezada
no acórdão que se encontra por certidão a fls. 208, pelos
votos dos eminentes Ministros MOURÃO RUSSELL, ELMANO
CRUZ e CUNHA VASCONCELLOS.
3. Efetivamente, na Apelação Cível n. 0 3. 000 em que
foram partes o mesmo ora embargante e a Exportadora Jabour S. A., já o embargante se defendera de falta contratual
idêntica à que motiva os presentes embargos, com o argumento de insuficiência de poderes do presidente da Comissão
Liquidante para obrigá-lo.
4. Vê-se assim que não foi excepcional o fato de haver
o mesmo presidente assinado sozinho o contrato de fls. 16.
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Liquidante se juntasse ao presidente para integrar a representação do D.N .C.
5. T.endo descumprido o contrato com a Exportadora
Jabour S. A., depois de executá-lo parcialmente, tal como
fez em relação à Apelada, o Apelante também ali procurou
defender-se alegando excesso ou abuso de representação social. Mas o E. Tribunal Federal de Recursos repeliu a alegação, como se pode ler nos votos juntos aos autos por certidão, a fls. 208 e seguintes.
I
6. Examinando o argumento, decidiu com justeza o Ministro MOURÃO RUSSELL:
"Pretender o Departamento Nacional do Cafê
considerar inexistente o contrato ou sua nulidade
por falta de agente capaz é como bem salientou o
ilustre dr. Juiz a quo, um excesso de zêlo defensivo,
atendendo, principalmente, ao fato de que o contrato
foi executado na sua maior parte e não pode agora
prevalecer em favor do réu a alegação de uma nulidade que êle próprio criou."
7.

No mesmo sentido votou o Ministro ELMANO CRUZ:
"Sustenta-se, apesar disso, que mesmo tenha
tido existência formal o contrato, faltava qualidade
isoladamente ao diretor que o firmou, não estando
assim obrigado o DNC. Também não procede a arguição. Se bem que devessem o.s contratos, em regra
ser assinados também por outro diretor, (artigo sexto
do Decreto número vinte e dois mil quatrocentos e
cinquenta e dois de mil novecentos e trinta e três),
na espécie, o contrato embora firmado exclusivamente pelo Presidente, não pode ser tido como inválido, eis que a contra prestação do outro contratante, no caso a sociedade autora, tendo sido como
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não pode agora, por um lado beneficiar-se da obrigação cumprida pelo contratante - entrega dos dólares - e por outro furtar-se ao implemento das
obrigações que lhe cabem." (fls. 211 v.) .
Com êsses pontos de vista concordou integralmente o Ministro CUNHA VASCONCELLOS (fls. 214v.).
8. E, neste processo, em que a questão foi novamente
suscitada, o ilustre Relator, Ministro HENRIQUE D'AVILA,
em seu judicioso voto, desprezou a arguição ponderando <:!Ue
"O contrato deveria ter contado com a adesão
dos três membros da Junta Diretora do Departamento Nacional do Café, porque assim dispunha a
legislação pertinente. Contudo, não é possível admitir-se que o ajuste, cumprido, como o foi, quase até
final, sem quaisquer protestos, venha, por derradeiro,
a ser fulminado por semelhante êrro de forma. O
contrato em tela sofreu várias novações. A apelante
abriu mão de grande parte da cota de café e, só
agora, quando resta executar uma parte mínima, ou
seja, quinze mil e tantos sacos, é que vem o Departamento em juízo pugnar pela invalidação do contrato ab ovo. Só esta circunstância bastaria para
que se repelisse a pretensão." (fls. 351).
9. Não menos categórico foi o eminente revisor, Ministro ELMANO CRUZ, ao declarar, em seu voto
"Inaceitável a defesa consistente na invalidade
do contrato celebrado com intervenção de um só
membro da junta.
O contrato assim celebrado teve início de execução por parte do Departamento, e assim teria feito
convalescer qualquer possível irregularidade por ocasião de ser o mesmo firmado." (fls. 354).
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DIAS, acrescentou o Ministro ELMANO CRUZ:
"Quando dei validade ao contrato, fí-lo tendo
em vista a regra do art. 1 . 297, do Código Civil, que
diz: "O mandatário, que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra êles, reputar-se-á mero gestor de negécios, enquanto o mandante lhe não ratificar os ates". Ora, a Junta Administrativa do Departamento, inequivocamente, ratificou os atos do
signatário do documento, quando deu execução ao
por êle contratado." (fls. 356).
11. Essa argumentação parece irrespondível, desde que
se tenha presente o dispositivo do art. 150 do Código Civil,
segundo o qual
"É excusada a ratificação expressa quando a
obrigação já foi cumprida em parte pelo devedor,
ciente do vício que a inquinava."

12. Essa regra, inscrita no Código Civil, parte geral,
dá resposta fulminante às excusas da Embargante. Se o
presidente da Comissão Liquidante houvesse empenhado a
palavra do D.N.C., sem que êste, entretanto, tomasse conhecimento do compromisso, teria cabimento a recusa de execução da venda. Mas o que sucedeu foi ao contrário. O
D. N. C. não só tomou conhecimento da venda, como a executou em sua maior parte, entregando café em sucessivas remessas e recebendo preço correspondente, até que, em virtude de variações de cotação do produto, passou a ser considerado mais interessante suspender as entregas restantes.
13. Supôr que nessa altura da execução contratual
ainda fôsse possível falar em contrato concluído por administrador com poderes insuficientes, seria, sem dúvida, contrário aos mais elementares princípios de ética: enquanto as
condições do contrato fôssem benéficas, a pessoa jurídica re-
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onerosa, alegaria a nulidade da transação.
14. Eis as razões pelas quais a Embargada espera que
o E. Tribunal rejeite os embargos de fls., como de justiça.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1956.
PLINIO DOYLE

III

O R. ACÓRDÃO EMBARGADO

RELATOR:

O EXMO. SR. MINISTRO HENRIQUE
D'AVILA

RECORRENTE:

Apelante·
Apelada:

DR. JUIZ DA 2.a VARA DA FAZENDA PúBLICA, ex-officio

DEPARTAMENTO NACIONAL DO CAFÉ
CIA. BRASILEIRA DO CAFÉ
RELATóRIO

O EXl\110. SR. MINISTRO HENRIQUE D'AVILA: - A
espécie foi historiada e dirimida pelo MM. Julgador a quo,
da seguinte forma (fls. 302 a 307) . Sentença junta, do dr.
Amilcar Laurinda.
Dessa decisão recorreu de ofício seu ilustrado prolator;
e apelou, em tempo hábil, o réu (fls. 309) investindo preliminarmente pela nulidade do ajuste, porque firmado por
quem não dispunha de poderes para tanto; e de meritis insurgindo-se contra condenação que lhe foi imposta, que reputa excessível e exorbitante. Convém atentar para as suas
razões. Ei-las na íntegra (fls. 310 a 317): lê.
A autora replicou de fls. 320 a 326, assim: lê. E, nesta
Superior Instância, a douta Procuradoria Geral da República,
oficiando de fls. 333 a 335 disse o seguinte:
"Na qualidade de assistente do extinto Departamento Nacional do Café, sucedido hoje pelo Instituto Brasileiro do Café, na ação ordinária que lhe
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move a Companhia Brasileira de Café, a União Federal, aditando o alegado na Contestação de fls.
100/154 e na Apelação de fls. 309/317, vem dizer
mais o seguinte: O Réu, ora apelante, em sua Contestação de fls. 100/154, abordou longamente a tese
da nulidade do contrato assinado entre êle e a Autora, para a venda a esta de 200. 000 sacas de café.
E o fez porque tal ajuste foi assinado, por parte do
extinto DNC, ünicamente pelo então Presidente da
sua Comissão Liquidanue, quando, ex-vi do art. 7. 0
do Decreto-lei n. 0 9. 410, de 28-6-946, lhe faltava competência para tanto, eis que êsse dispositivo exigia o
concurso dos três membros componentes da aludida
Comissão. Reza, de fato, o mencionado inciso:
"Art. 7.0 -Compete, ainda, à Comissão Liquidante a
atribuição primordial de realizar o ativo e liquidar o
passivo do Departamento Nacional do Café, observando principalmente o seguinte: a) ... b) ... c) ... Como
1Se vê, a competência para realizar o ativo do DNC
foi atribuída à Comissão Liquidante e, não, isoladamente, a um de seus membros. Não obstante, a respeitável sentença apelada entendeu diferentemente,
afirmando: "Incompetência, tal arguida, evidentemente não há, porque o art. 7. 0 do dec.-lei 9.410/46
foi expresso em conferir a competência para realizar
o ativo e liquidar o passivo do Departamento a Comissão Liquidante, que era composta de três membros, um dos quais o Presidente, que praticou o ato incriminado. Fê-lo só, sem a co-participação dos que
guardavam igual dose de competência, mas não s.e
pode negar que êle mesmo, por fôrça da investidura,
não fôsse igualmente competente. Que o era, o próprio réu, paradoxalmente, o reconhece ao concluir
pela necessidade da sua participação" (fls. 304) . Segundo êsse raciocínio, os três membros componentes
da Comissão Liquidante gozavam de igual competência para, isoladamente, realizar o ativo do DNC,
vendendo, inclusive, o estoque de café dêste. Sendo
assim, cada um dos membros daquela Comissão po-
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deria, isoladamente, promover a venda dêsse café,
pelos processos que entendesse, pelo preço que juLgasse conveniente. Foi exatamente :para evitar que isto
acontecesse, que a Lei atribuiu competência à Comissão Liquidante em conjunto e não, isoladamente, a
cada um dos .seus membros. E ao dispôr assim, não
perdeu de vista o legislador a valiosa experiência do
direito administrativo francês, consubstanciada na lição de GAS'IION J:EsE: "La necessidad de obtener, para
los atas importantes, el concurso de varias voluntades,
es una garantia preciosa" (Princípios Generales del
Derecho Administrativo, vol. III, pág. 198) . Cumpre, por outro lado, refutar a alegação da identidade
entre o caso destes autos e o versado na Apelação
Cível n. 0 3. 000, cujo Acórdão se encontra transcrito,
por certidão, a fls. 208/216/. O relator dêsse acórdão,
o Exmo. Sr. Ministro J. F. Mourão Russell, conforme se vê a fls. 209, salientou que o contrato de
venda de café à firma Jabour, embora estivesse assinado apenas pelo Presidente da Comissão Liquidante do DNC, merecera a aprovação do Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda, o que, de certo modo, supriria a falta de assinatura dos outros membros daquela Comissão. Na hipótese discutida nestes autos
tal não ocorreu, tornando mais .evidente a nulidade
arguida pelo réu. Mas, se assim não for entendido,
o Egrégio Tribunal reformará, a todo modo, por
,certo, o quantum da condenação, fixado em Cr$ ..
10.179. 423,70, acrescida de 15 % de honorários advocatícios e custas. E o fará tendo .em vista as conclusões a que chegou o Perito do ora Apelante, conforme se vê a fls. 315/317."
É

o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HENRIQUE D' AVILA (Relator): - A nulidade contratual, arguida, preliminarmente,
pelo apelante, Departamento Nacional do Café, não é de ser
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acolhida. É certo que a avença em sua origem não se afeiçoou às normas regulamentares. O contrato deveria ter contado com a adesão dos três membros da Junta Diretora do
Departamento Nacional do Café, porque assim dispunha a
legislação pertinente. Contudo, não é possível admitir-se que
o ajuste, cumprido, como o foi, quase até final, sem quaisquer
protestos, venha por derradeiro, a ser fulminado por semelhante êrro de forma. O contrato em tela .sofreu várias novações. A apelante abriu mão de grande parte da cota de
café e, só agora, quando resta .executar uma parte mínima,
ou seja, quinze mil e tantos sacos, é que vem o Departamento
em juízo pugnar pela invalidação do contrato ab ovo. Só
esta circunstância bastaria para que se repelisse a pretensão.
Mas, o eminente professor San Tiago Dantas, da tribuna, pôs
em evidência a sem razão dos motivos com que o apelante
pretende invalidar o ajuste. Rejeito a arguição.
No que tange ao mérito, contudo, sou levado a prover
à apelação, para reduzir o quantum fixado pela M. decisão
:recorrida. Tenho, para mim, que a interpelação judicial,
no caso, era desnecessária. A obrigação tinha prazo certo
e determinado; e, o Departamento apressou-se em comunicar
à parte que não poderia mais cumprir o ajustado. Entrou,
portanto, desde logo, em mora, independente de qualquer
interpelação, inteiramente dispensável no caso. A apelada, de
caso pensado, quedou inerte durante um ano, à espera de valorização. E só depois de decorrido tão largo espaço de tempo
é que se resolveu a pedir ressarcimentos à base dos preços
então vigorantes.
Nesse espaço, a valorização do café foi enorme. Como
esperou um ano, a autora poderia ter aguardado dois ou três,
colocando o Departamento em situação desfavorabilíssima, de
liquidar um dano por duas ou três vezes o seu valor real.
O café, geralmente, não é, nem pode ser retido por muito
tempo, dado que representa grande inversão de capital; por
isso, os que com êle comerciam procuram vendê-lo o mais
ràpidamente possível.
Se vingassem os propósitos da apelada, por fôrça da valorização verificada, ela se beneficiaria de um lucro de 200 % .
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Tomando, portanto, como ponto de partida a data de
2-4-1950, quando, para mim, o Departamento entrou .em mora,
independentemente de qualquer interpelação, e a cotação vigorante naquele dia, a quantia a que, verdadeiramente, a autora tem direito é a de Cr$ 1. 661.570,00, acrescida de honorários de advogado à base de 15 % e juros de mora, nos
têrmos do art. 3. 0 , do Decreto-lei n. 0 22.785, de 31 de maio
de 1933, e custas em proporção.
A indenização fixada pelo M. Julgador a quo, como já
frisei, proporcionaria à autora um ganho excessivo.
A quantia acima referida, de Cr$ 1. 661.570,00, foi que
a autora, razoàvelmente, deixou de lucrar, por fôrça do inadimplento contratual, o que corresponde a Cr$ 115,00, por
saca de café, tomando-se como ponto de partida, para a entrega do café, a data de 2 de abril de 1950, e, a cotação
vigorante naquele dia.
Dou provimento a ambos os recursos para reduzir a condenação a Cr$ 1. 761.570,00, acrescidos de honorários de advogado à base de 15 % e juros da mora nos têrmos do
art. 3. 0 do decreto-lei n. 0 22.785, de 31 de maio de 1933 e
custas em proporção. Essa a quantia que a autora, razoàvelmente, deixou de perceber por fôrça do inadimplemento contratual, ou seja, um lucro líquido de Cr$ 115,00 por saca
de café, tomando-se como ponto de partida para a entrega
do café a data de 2 de abril de 1950 e, portanto, a cotação
vigorante naquele dia, e não a data da interpelação, que,
podia, como foi, vir a ser protelada indefinidamente, ao sabor
dos interêsses da autora. A quantia concedida pela Veneranda Sentença apelada, à guiza de indenização, é sobremaneira excessiva; basta dizer, que corresponde a um ganho
de 200%.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ELMANO CRUZ (Revisor):
Inaceitável a defesa consistente na invalidade do contrato
celebrado com intervenção de um só membro da junta.
O contrato assim celebrado teve início de execução por
parte do Departamento, e assim teria feito convalescer qual-
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quer possível irregularidade por ocasião de ser o mesmo firmado. O início de execução ou a execução parcial do contratado são elementos que devem pesar na fixação do quantum da indenização.
Quanto ao valor da saca, deve êle ser o da data em
que a prestação deveria e não foi cumprida e não o da data
da interpelação para constituir em móra que esta tem o
efeito de fazer correr contra o devedor da prestação os juros
legais (Cód. Civil, art. 955).
Assim acolho nesta parte a defesa do Departamento para
mandar fixar o preço, na data em que a entrega deveria
ter lugar, acrescida dos juros da móra a contar da interpelação.
Quanto aos honorários de advogado, são êles devidos não
na taxa de 15% mas na de 10%. Assim entendo com apóio
nos princípios informativos do Dec. 22.626 de 1933 (Lei de
usura), que manda fixar em 10 j{ os honorários devidos no
caso de execução judicial.
Sàmente nos casos de custosa e complexa execução tenho execedido essa percentagem para dar 15 ou 20% de
honorários .
Ora, no caso, o montante do pagamento foi e é fixado
na 1.a fase da ação, sem demandas sucessivas, .e assim os
honorários pôsto que devidos, o são na taxa de 10 % .
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO AGUIAR DIAS- Sr. Presidente, data venia de V. Exas., acolho a defesa baseada na
irregularidade do contrato. Acolho-a porque, .estabelecendo
a norma a ser obedecida uma solenidade para o contrato, essa
solenidade não pode ser desobedecida.
Argumento com exemplo prático. Se, por exemplo, se
burlar a execução, com derrogação da norma solene para a
contratação essa norma nunca vigorará. O próprio contrato
verbal, se estiver em execução, estabelecerá a obrigação contratual. Tôda obrigação contratual tem que derivar de contrato válido, até porque a parte que contrata (a menos que
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seja inocente no tocante à irregularidade do contrato), desde
que conheça a irregularidade do contrato, contribui para a
formação do contrato irregular.
Se se tratasse de responsabilidade por ato ilícito, responsabilidade extracontratual, então, sim, o excesso de poderes do administrador envolveria a responsabilidade da autarquia. Trata-se, porém, de perdas e danos consequentes
a inadimplemento contratual, e quem invoca um contrato
tem que invocar contrato válido.
Essa uma das poucas diferenças que vejo, no tocante à
responsabilidade civil contratual .e responsabilidade extracontratual que, no fundo, constituem uma só responsabilidade;
no fundo, a culpa é uma, a unidade de culpa, para mim, é
coisa demonstrada. A diferença que vejo entre elas, é exatamente nesses poucos exemplos. Quando se invoca um contrato, tem que se invocar contrato válido.
Para mim, salvo se estiver enganado no tocante à matéria de fato, a execução de contrato significava apenas a
iteração do abuso do preposto, que contratou abusivament.e.
O EXMO. SR. MINISTRO ELMANO CRUZ- Quando
dei validade ao contrato, fí-lo tendo em vista a regra do
art. 1. 297, do Código Civil, que diz:
"O mandatário, que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra êles, reputar-se-á mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os a tos."
Ora, a Junta Administrativa do Departamento, inequívocamente, ratificou os atos do signatários do documento,
quando deu execução ao por êle contratado.
O EXMO. SR. MINISTRO AGUIAR DIAS- Data venia,
parece-me que não, porque dado o primitivo abuso de contrato, quando êste contrato dependia de assinatura da Junta,
os atos subsequentes, para mim, devem ser presumidos como
iteração dêsse mesmo abuso, dêsse mesmo excesso de poderes.
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O EXMO. SR. MINISTRO AGUIAR DIAS não é mandante.

Com o
A Junta

O EXMO. SR. MINISTRO ELMANO CRUZ - A Junta
não ficava alheia ao que se passava, não ficava na inciência
dos cafés.
O EXMO. SR. MINISTRO AGUIAR DIAS - A Junta
é mandatária; é uma espécie de mandato solidário, indivisível, em que qualquer dos mandatários só pode agir em
conjunto, in sclidum, não age sózinho. No caso, agiu só,
com excesso de poderes. Responderia a autarquia, a preponente, pelo abuso dêsse preposto, se se tivesse invocado
responsabilidade extracontratual; mas não responde, se se
invoca um contrato, porque contrato válido não houve, e
a execução, quando venha por intermédio daquele que contratou, é afenas um acobertamento do primeiro ato abusivo.
Julgo, por isso, improcedente a ação.
ao mérito, então, Sr. Presidente, concordo com
V. Exa. porque mora ex re é a que ocorre no caso. Dies
interpellat pro homine. Havendo prazo certo para o cumprimento da obrigação, êsse é o dia da mora; é o dia constante da obrigação. E não se pod~ em matéria de estimação
de liquidação de dano, aceitar o arbítrio do credor até porque
é regra de bom direito que o credor não pode onerar, excessivamente, o devedor. Deve, na execução da obrigação, pleitear por forma que a obrigação seja a menos onerosa ao
devedor. Se se admitir que o credor prolongue indefinidamente o momento de executar a obrigação, que escolha o momento de executar a obrigação, a fim de que ela seja mais
onerosa ao devedor, está faltando a esta regra.
Outro exemplo prático: se, porventura, o café baixasse,
não quereria a exequente que os danos fôssem fixados na
data em que se operou a mora ex re? C:reio que ninguém
responderia de outra forma. Por isso, fico com V. Exa.
Pa~sando
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(Julgamento da 1.a Turma em 14/6/56)
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
Rejeitada a preliminar de nulidade do contrato contra
o voto do Sr. Ministro Aguiar Dias, deu-se provimento a
ambos os recursos, nos têrmo.s do voto do Sr. Ministro Relator, com restrições de parte do Sr. Ministro Revisor. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro HENRIQUE
D'AVILA.

IV

O «CASO JABOUR»
Apelação N. 0 3. 000

APELAÇÃO CIVEL N. 0 3.000
RELATóRIO
A sentença apelada bem resumiu a hipótese dos autos,
nos seguintes têrmos: "A firma "Jabour Exportadora S/ A"
ajuizou a presente ação ordinária contra o Departamento Nacional do Café, ora em liquidação, a fim de obter a condenação do suplicado ao pagamento das mais amplas perdas e
danos, juros da mora, custas e honorários de advogado. Segundo a narrativa do libelo, o suplicado deixou de adimplir
contrato de compra e venda com a autora, não fazendo a entrega das partidas vendidas, confessando não mais possuir
a mercadoria. E a inicial veio lastreada com amplo documentário, inclusive um protesto judicial. O réu ofereceu uma
prolixa contestação (fls. 95 e segs.), em que nega o contrato (por falta de instrumento), sustenta nada ter que indenizar à autora (que também seria inadimplenta ) e diz
que não continuou a vender à autora o café, como epistolarmente previsto, por fôrça maior, isto é, terem-se esgotado
seus "stocks". Com essa contestação, que veio acompanhada
dos documentos de fls. 104/110, concordou o Dr. Procurador
da República (fls. 116 verso). Saneador transit•:zdo em julgado a fls. 119/119 verso, em que ordenei arbitramento das
perdas e danos, estando o laudo do desempatador a fls. 130
e .seguintes. Audiência de julgamento hoje realizada, com
ocorrências consignadas em ata." (fls. 177 /179) . Julgando
procedente a ação, para condenar o réu a pagar à autora
a importância de Cr$ 16.840. 404,00, juros de mora na forma
da lei, custas e 10% de honorários de advogado, assim fundamentou o dr. Juiz a quo a sua decisão: "O saneador ir-
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r.ecorrido já esclareceu não ser recebível a defesa. O contrato
houve, já que em grande parte executado e êle não se confunde com a instrumentação, que é coisa bem distinta, como
é de elementar sabença. Aliás, é o próprio réu que a fls. 106
a 109 juntou carta em que confessa ao Sr. Ministro da Fazenda a existência da operação; o Sr. Ministro é que resolveu
relegar a solução da hipótese para uma demanda judicial, ao
.invós de acolher a composição proposta, com aumento de despesas forenses. O demais da defesa já foi apreciado no saneador, que apenas não ventilou a alegada fôrça maior. Mas
fôrça-maior por não possuir o vendedor a mercadoria que se
obrigara de entregar? ... É um inaceitável conceito de fôrça
maior. Comprometendo-se a vender e não o tendo feito, não
pode invocar fôrça maior por não possuir a mercadoria. De
duas, uma: ou o vendedor assumiu o risco por aceitar, compromisso na eventualidade de não vir a ter a coisa na data
da entrega, ou então terá agido culposamente, em ambas
as hipóteses sendo responsável (ver Silvio Giovanoli, págs.
102/103 da "Force majeure et cas fortuit", 1933). Resta,
pois, apreciar o "quantum" da indenização devida pelo réu
à autora. Essas perdas e danos não podem ser calculadas
pelo contrato primitivo, mas sim atendendo-se ao aditivo modificativo posterior, em que a responsabilidade do réu foi reduzida, por liberalidade da autora. O digno perito do Juizo,
em laudo fundamentado em dados concretos e em que cita
autoridades no pertinente, matemàticamente apurou, na hipótese, mais favorável ao réu (que aceito nesta decisão), que
êste responde por Cr$ 16.840.404,00, que foi quanto a autora
deixou de ganhar, em razão da inadimplência do réu. Pelo
expôsto e ponderado, julgo procedente a ação, condenado o
réu a pagar à autora a importância de Cr$ 16.840. 404,00,
juros da mora na forma da lei, custas e 10 % de honorários
de advogado, nos têrmos do art. 64 do C.P. C. - P. e R."
(fls. 179/181). Para melhor esclarecimento da questão lerei,
também o despacho saneador proferido a fls. 126: "Processo
formalmente bem trajado. A União Federal assiste o réu,
que é o D. N. C., em liquidação. Não compreendi como a
contestação negue a existência de contrato em grande parte
executado, e confessado por documentação oferecida pela pró-
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autoriza a presumir que o Juizo se perca por afirmativas
dessa natureza, que chofram a prova oferecida pela própria parte. Não tem razão o réu em aduzir, de passagem e sem grande convicção, que a autora não cumpriu
a obrigação acessória relativa aos "dolars", Fls. 14 e segs.,
somadas, mostram o contrário. Aliás, o réu não provou nem siquer alegou - que houvesse advertido a autora para
cumprir e, por outro lado, êsse motivo só agora aparece: o
contrato prosseguiu no seu curso, sem qualquer protesto do
réu e, se não foi até termo final, deve-se à confissão do réu
de que não mais podia cumprir! É verdade que alega- fôrçamaior: - fêrça-maior "subjetiva", a ser melhor demonstrada
no debate oral. Em face do exposto, inúteis maiores provas, a
não ser arbitramento, que determino como "jugément d'avant
tdire droit". Perito do Juizo o Dr. Luiz Autuori, devendo as
partes em cinco dias louvarem-se em pessoas expertas e formularem quesitos pertinentes. E o Dr. Escrivão designe dia
e hora para a diligência, a ter lugar na séde do réu. Os arbitradores apurem as perdas e danos, segundo duas hipótses,
alternativas. Ser tido como restaurado o contrato originário
ou como prejudicado em face da composição para a solução
da parte não cumprida e que também não foi integralmente
executada. E não percam de vista que se trata de inadimplemento quantitativo, em obrigação do tipo positivo continuativo. Vale a emenda: "inúteis". Inconformados, apelaram o
Departamento Nacional do Café (fls. 183), arrazoando o recurw de fls. 184 a 190, pretendendo a reforma integral da
sentença, com o julgamento da improcedência da ação e a Exportadora "Jabour S/A", (fls. 192), arrazoando seu recurso
de fls. 193 a 197, pretendendo a reforma da sentença, para o
fim de ser condenado o réu no pagamento de Cr$ ......... .
51.993. 954,60, deixando de apelar quanto à redução de honorários de advogado. As razões de apelação do Departamento
Nacional do Café são as seguintes: (lê fls. 184 a 190). As razões de apelação da "Exportadora Jabour S/A" estão assim
fundamentais: (lê fls. 193 a 197). Nas contrarazões de apelação limitou-se a firma autora a se reportar às suas razõ.es
de apelação, entendendo já haver a inanidade da defesa do
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Departamento Nacional do Café. As contrarazões do D.N.C .
.são longas, pretendendo demonstrar a inexistência de contrato; a falta de qualidade do agente que teria contratado eiJ;l
nome do réu, por se tratar de seu liquidante, quando necessário era autorização expressa e assinatura de 3 membros da
Comissão liquidante do D. N. C. tendo em vista o Decreto
lei 9. 410, de 28-6-43, declarando, ainda, que o ofício dirigido ao Sr. Ministro da Fazenda, apenas comunicou a venda
das 200.000 sacas, à autora, tendo o Sr. Ministro se limitado
a tomar conhecimento de uma operação que o Presidente da
Comissão lhe comunicára atendendo a que o ofício não faz
uma consulta, nem pede uma autorização; que ainda que existisse contrato com agente capaz, a autora o teria infringido
pelo não cumprimento de obrigação essencial, tal como a
venda de 2. 000. 000 de délares para pronta entrega, não tendo a autora cumprido o prometido, pois, a entrega dos dólares
era imediata, além de que teria, ainda, infringido o contrato,
se existisse, exportando para os Estados Unidos da América
do Norte os cafés adquiridos, quando em sua carta a fls. 12,
declarou que não exportaria para aquêle país os cafés adquiridos; que ainda no pressuposto de que houve um contrato epistolar, e que êsse contrato contou com agente capaz,
de que a at1tora não o infringiu de início, afirma o apelado
que a condenação ultrapassou o pedido da autora, pois, o
pedido da inicial é de indenização pelos prejuízos causados
pelo réu, advindes do não cumprimento de um hipotético contrato de venda de café, devendo a autora receber do réu certa
quantidade de café ao preço de Cr$ 61,00 por 10 quilos, tendo
em acôrdo posterior essa quantidade sido reduzida e reduzido
o preço para Cr$ 45,00. A argumentação do apelado ao sustentar o ponto de vista de excesso na condenação é a seguinte:
"A autora devia receber do réu certa quantidade de café, ao
preço de Cr$ 61,00 por 10 quilos. Num acôrdo posterior essa
quantidade foi reduzida, e reduzido o preço para Cr$ 45,00.
Quer dizer que a autora vendeu esta última quantidade de
café para o exterior, contando adquiri-la ao D.N.C. pelo preço
de Cr$ 45,00 por 10 quilos. Portanto o seu prejuízo seria o
que resultasse da diferença entre o preço que teria que pagar
ao D.N.C. (Cr$ 45,00) e o preço pelo qual teve que adquirir a

-35-

quantdade de café não entregue. O próprio pedido da autora
esclarece suficientemente êste ponto: "tanto mais quanto a
.suplicante, confiante na entrega do café que assim comprara, fez vultuosos contratos de revenda com outros, os quais
cumpriu fielmente, sendo obrigada a adquirir o mesmo produto de outras procedênctas par preços mais elevados" (fls.
12). Temos, pois, que o prejuizo da autora estaria representado pela diferença entre o preço que teria de pagar ao D.
N. C., o preço que teve que pagar pelo "produto de outras
procedências." No entretanto, a estimativa do laudo adotado
pelo M. Juiz, avurou o prejuízo da autora pela diferença entre
o preço que teria de pagar ao D.N.C. pelos cafés não entregues, e o preço atual dos mesmos cafés. O preço atual dêsses
cafés não importa ao caso, como poderíamos ver se raciocinássemos a "contrário senso", isto é, se admitíssemos que
os preços atuais fôssem inferiores aos que vigoravam quando
a autora teve que adquirir "cafés de outras procedências".
O arbitramento dos prejuízos da autora só poderia ter sido
feito levando-se em conta os preços pelos quais ela contava
adquirir os cafés, e os preços pelos quais ela teve que adquirir êsses cafés. Infelizmente não foi possível apurar quais

os preços que a autora pagou por êsses "cafés de outras procedências". O perito do réu consigna a fls. 162: "O arquivo e os livros da autora não foram examinados pelos senhores peritos. A autora declarou-lhes que os cafés adquiridos ao D. N. C. nas datas constantes dos does. de fls.
19 e 60, eram debitados à mesma conta das demais aquisições, de mistura com estas". Mas o cálculo podia ter sido
feito com tôda a facilidade, bastando que fôssem tomados
por base não os preços atuais, que nada significam, e sim os
preços que vigoravam ao tempo da infringência do pseudo contrato. Como ilustração diremos que o laudo do perito
do réu consigna à autora o lucro de Cr$ 7 .411.887,90, na ope-

ração realizada e concluída. Além dêsse lucro, no entanto, pretende a autora receber ainda a bagatela de Cr$ 16.840 .404,00,
pela condenação da sentença apelada. E como respeitosa advertência ao grande jurisconsulto ex-adverso, diremos, reverencialmente, que houve um equívoco de sua parte ao afirmar
que o réu tinha cafés para cumprir o pactuado no pseudo
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contrato que serve de base· a esta causa, e que não os entregou
por má fé. E para essa respeitosa advertência vamos servir-nos
dos próprias palavras do perito do Juizo: "A 14 de julho de
1949 o D.N.C. devia à firma compradora Jabour 91.717 sacas
de café, quando o estoque daquêle apresentava o "deficit''
de 113. 664 sacas de café em virtude de estar obrigado com
firmas do País a entregar 1. 202.728 e só totalizava, então,
o estoque, 1. 089.064 sacas de café" (Confira-se, por favor,
a fls. 135 do processo). Concluindo: na hipótese de uma
condenação, que com a devida vênia continuaremos a considerar profundamente injusta, deverá êsse Egrégio Tribunal
relegar a fixação do "quantum" para a liquidação, consignando desde logo que o prejuízo da autora deve ser representado pelo lucro que teria na venda dos cafés não entregues, ou sejam 5 c;;) sôbre o valor das 19.655 sacas de café,
pois é essa a percentagem usual de lucro do comerciante
de café, prevista pelos peritos, inclusive pelo perito do Juízo.
Ainda, sustenta o réu apelado que se houvesse um contrato
primitivo ao fornecimento de 200. 000 sacas, ao preço de Cr$
61,00 por 10 quilos, êsse contrato teria deixado de existir
em razão da modificação posterior que reduziu a quantidade
de sacas de café a serem entregues, modificou a qualidade
do café e, ainda, reduziu o preço para Cr$ 45,00, salientando
que, também, êsse segundo contrato padece da mesma eiva
de nulidade do anterior, ou seja, falta de agente capaz, mas,
.se válido, trata-se de uma novação objetiva, com "animus
novandi", claramente expresso, pois que se verificou alteração
substancial da qualidade, quantidade e preço da mercadoria;
que além disso o arbitramento insubsiste por ter sido feito
em base de puro arbítrio, pois, devia ter sido calculado,
apenas, o lucro de 5 7o sôbre o valor das 19. 655 sacas de
café não entregues, cujo valor era de Cr$ 5. 306.850,00. A
sentença foi publicada na audiência de 23 de janeiro do corrente ano, previamente designada na presença das partes
(fls. 173 e 182), ocorrendo a sua publicação no "Diário da
Justiça" do dia 30-1-1951 (fls. 182). O D.N.C. apelou
aos a de fevereiro do mesmo mês e ano (fls. 192). Proferiu a douta Subprocuradoria Geral da República o parecer
de fls. 221 a 227, juntando com o mesmo um parecer da
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lavra do ilustre jurisconsulto J. Guimarães Menegale. E' o
seguinte o parecer do ilustre dr. Subprocurador Geral da
República. É o relatório. (As.) - João Frederico Mourão
Russell.
VOTO
O SR. MINISTRO MOURÃO RUSSELL (RELATOR) Preliminarmente, argui a Subprocuradoria Geral da República a preliminar de intempestividade do recurso interposto pela "Jabour ExportadoraS/A., em 12/2/51, alegando
que a sentença foi publicada, na presença das partes, em
audiência de 23 de janeiro, conforme se vê a fls. 182, tendo,
assim, sido interposta a apelação no 20. 0 dia. Procede a arguição porque sendo o prazo para apelação de 15 dias, realmente, ~ó foi ela despachada aos 12 de fevereiro de 1951
(fls. 192), quando, conforme térmo de audiência a fls. 182,
se vê que a sentença foi publicada em dia e hora anteriormente designados, estando presentes os advogados das partes.
Não conheço, assim, da apelação interposta pela Autora, "Jabour Exportadora S/ A". Quanto à apelação interposta pelo
réu, Departamento Nacional do Café, dou provimento, em
parte, à mesma, para reduzir a indenização de Cr$ ....... .
16. 8~10 .404,00 (dezesseis milhões oitocentos e quarenta mil
quatrocentos e quatro cruzeiros) para Cr$ 10.259.910,00 (dez
milhões duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e dez
cruzeiros) e mais honorários de advogado na base de 10 %
sôbre a importância acima fixada. Improcedem as alegações
do réu-apelante, quanto à· inexistência de contrato, diante
dos documentos juntos a fls. 111, 113, 115 e o de fls. 112
pelos quais se vê que o Departamento-réu contratou por
carta a venda de 200. 000 sacas de café, mediante as condições estipuladas no documento de fls. 115, tendo, posteriormente, as partes, entrado em acôrdo para a redução do
fornecimenlto anteriormente combinado, mediante novas con,diçõe.s, (fls. 112), contrato êsse que foi em parte executado
com o fornecimento de 26.345 sacas de café, das 46.000 combinadas no contrato modificativo, deixando de entregar o réuapelante 19. 655 sacas. As cartas estão assinadas pelo Presidente da Comissão de Liquidação do Departamento Nacional
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do Café e pelo representante da firma autora, tendo, ainda,
ambos os ajustes .sido aprovados pelo Sr. Ministro da Fazenda como se vê, respectivamente, a fls. 151 e 153, sendo
que para a aprovação do segundo ajuste, ou seja, fornecimento das 46.000 sacas de café, o Presidente da Comissão
de Liquidação do D. N. C. fez ao Sr. Ministro uma exposição
justificando a necessidade e conveniência dêsse ajuste, que foi
aprovado por S. Ex. a. Pretender o Departamento Nacional do
Café considerar inexistente o contrato ou sua nulidade por
falta de agente capaz é como bem salientou o ilustre dr.
Juiz a quo, um excesso de zêlo defensivo, atendendo, principalmente, ao fato de que o contrato foi executado na sua
maior parte e não pode agora prevalecer em favor do réu a
alegação de uma nulidade que êle próprio criou. Improcedem, também, as alegações do réu em relação à infringência do contrato por parte da autora, apelada, por não
ter essa fornecido os 2. 000. 000 de dólares a que se obrigara,
pois, das cartas juntas as fls. 19 e 153 dos autos, não consta
a obrigação de entrega imediata, tendo, entretanto, a autora
apelada cumprido essa obrigação, entregando, como entregou
Cr$ 1. 867.566,97, 132.450,00, num total de 2. 000.046,97 dólares (fls. 21 a 25). O que decorre do exame do processo é que,
apesar de não terem sido fornecidas a firma autora as 200. 000
sacas de café, vendeu ela ao Banco do Brasil S/ A: os ....
2. 000.000 de dólares prometidos, estando perfeitamente justificadas as razões na demora de tal venda. A sentença apelada bem como o despacho saneador proferido a fls. 126, demonstram de modo cabal, a improcedência das alegações
acima referidas, feitas pelo réu-apelante. Merece reforma,
entretanto, a sentença quando fixou a data para o cálculo da
indenização devida pelo apelante-réu, por não ter entregue as
19. 655 sacas de café, isto porque não é possível considerar,
como fez a sentença apelada, que o não cumprimento do contrato originou prejuízo a ser indenizado com base no valor
atual do café, tendo o dr. Juiz a quo admitido como base para
o cálculo o dia 5 de janeiro de 1951, com apoio no laudo do
Dr. Perito do Juizo (fls. 137 e 193) . Não tendo o contrato prazo fixado para a entrega do café, deve-se ter
em consideração o protesto feito pela firma autora e
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junto aos autos de fls. 9 a 84, pois que na data da intimação do D. N. C. para conhecimento do protesto e que se
deve fixar como aquela do não cumprimento do contrato e
tal ocorreu aos 4 de agôsto de 1950, como se vê de fls. 81.
Desde 16 de fevereiro de 1950, (fls. 67), deixou o Departamento Nacional do Café de fornecer as sacas de café
prometidas e pela intimação no Protesto é que foi constituído em mora o referido Departamento. Com base
na, cotação do café aos 4 de agôsto de 1950 é que deve
ser calculada a indenização devida à firma autora e sendo essa
cotação, conforme Diário Oficial de 18 de agôsto de 1950,
pág. 12.264, de Cr$ 133,00 (cento e trinta e três cruzeiros)
por 10 quilos do café tipo 8, mencionando porém o contrato
a entrega de café inferior ao tipo 8, é de ser descontada a
importância de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por 10 quilos e, finalmente, a importância de Cl:$ 45,00 (quarenta e cinco
cruzeiros) contratada, daí resultando que o valor de cada 10
quilos de café para o efeito da indenização deve ser computado à base de Cr$ 87,00 (oitenta e sete cruzeiros) e cada
saca (60 quilos) à razão de Cr$ 522,00 (quinhentos e vinte
e dois cruzeiros), importância essa que multiplicada por ..
19.655 sacas, atinge o total de Cr$ 10.259.910,00 (dez milhões
duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e dez cruzeiros)
importância que considero devida pelo D. N. C. pelo não cumprimento do contrato. São devidos honorários de advogado,
com base no art. 64 do C. do Processo Civil, como fez a séntença apelada e juros da mora a partir de 4/8/50. Custas
em proporção. (As.) Mourão Russel.
VOTO DO MINISTRO ELMANO CRUZ
O SR. MINISTRO ELMANO CRUZ (REVISOR): - Senhor Presidente, Jabour Exportadora S/ A intentou pelo Juizo
da 1.a Vara da Fazenda Pública desta Capital, uma ação ordinária, para haver do Departamento Nacional do Café, as
perdas e danos a que tem direito, em razão de inadimplerr2ento de contrato firmado com o mesmo Departamento e por
rarte da autarquia. Inicialmente o contrato celebrado compreendia a entrega de 200.000 (duzentas mil) sacas de café,
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das quais fcram entregues até 8 de julho de 1949, - 108.283
sacas restando assim um saldo de 91.917 sacas. Atendendo a
carta proposta da autora, expedida em 14 de julho de 1949, e
por cópia a fls. dêstes autos nova combinação .se estabeleceu
entre o D.N.C. e a autora, ficando o Departamento de entregar-lhe não mais as 91.917 sacas, mas tão sàmente 46.000
sacas em números redondos, desistindo expressamente Jabour, de quaisquer reivindicação que pudesse ter contra o Departamento. Êste novo convênio, por sua vez, não foi integralmente cumprido pelo D.N.C., mas tão sàmente em parte,
pois as entregas se fizeram a intervalos regulares, até 16 de
fevereiro de 1950, data a partir da qual nem mais uma saca
entregou o D.N.C .. Nada obstante a paralização em fevereiro
de 1950 da entrega das sacas de café, e apesar do compromisso que segundo a firma autora, esta teria assumido revendendo o café cuja entrega lhe fôra prometida, sàmente em 26
de julho de 1950, e por intermédio ainda do Juizo da 1.a Vara
da Fazenda Pública, foi que a sociedade autora interpelou
o Departamento, constituindo-o em mora, protestando haver
as perdas e danos que decorressem do inadimplemento contratual, sendo o Departamento efetivamente citado aos 4 de
agêsto de 1950 (fls.) . Feita a interpelação, e porque não se
alterasse a situação, permanecendo o Departamento sem entregar qualquer .~aca suplementar, resolveu-se a sociedade
contratante a intentar ação judicial, que vingou, sendo o
feito decidido pelo Juiz Alcino Pinto Falcão, que condenou
o D. N. C. a pagar a autora a importância de C~'$ ....... .
16.840.404,00 com os juros da mora na forma da lei, custas
e 10 Y, de honorários de advogado, nos têrmos do artigo 64 do C.P.C. (sentença de 23/1/51). Inconformados apelaram o Departamento e a Autora, aquêle pedindo
a total improcedência da ação, e esta a elevação do quantum da condenação. Argui-se preliminarmente a intempestividade do recurso interposto pela sociedade autora. Procede
a preliminar. O recurso foi intempestivamente usado, como
decorre do exame dos autos, e confronto entre as datas de
publicação da decisão, e uso do recurso (fls. 182 e fls. 192),
isto é, 23/1/51 e 12/2/51. De referência ao mérito, pleitea o
Departamento, já nas razões que fez como recorrente, já em
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não teria valor, pois o Diretor que o firmou isoladamente não
tinha competência para fazê-lo; III - mesmo que válido o
contrato, a inadimplente seria a autora, pelo não cumprimento da obrigação da entrega imediata de U. S. $ ..... .
2. 000.000,00 a que se obrigara. IV - admitindo a não prevalência dos itens anteriores, jamais a indenização poderia ser
a fixada na sentença. A Autora igualmente se mostrou não
conforme com o julgado, sustentando que o contrato originário n~o tendo sido cumprido, concordou em alterar os seus
têrmos, aceitando a entrega de 46.000 sacas ao invés das
91.917 a que teria direito; mas que uma vez não cumprido,
novamente pelo D.N.C. o pactuado, desfez-se o modus vivendi da combinação posterior, repondo-se as partes na situação contratual de direito anterior, isto é, ressurgiu a obrigação do D. N. C. de cumprir o contrato integralmente, e o
direito da autora, no caso do seu não cumprimento de pedir
as perdas e danos correspondentes, ainda porque, dera ela implemento integral a parte que lhe competia no fornecimento
dos dólares previstos na transação. Pede assim a procedência integral do pedido. Seu recurso, porém, como vimos, está
fora de prazo. Vamos por parte ao exame do discutido. No
que teca a a1=elação do D. N. C. Não procedem de todo as prehn;:inares arguidas, e bem repelidas no despacho saneador.
Desde o momento em que, o provecto juiz a quo, embora acentuando a circunstância de não ter havido recurso adequado do
despacho saneador, reexamina na sentença as arguições feitas
pelo réu, ao juiz ad quem não pode ficar defeso a apreciação
do assunto, eis que a apelação lhe devolve integralmente o
conhecimento das questões discutidas e decididas na sentença
definitiva. O Juiz mostrou acertadamente que o contrato
existiu, ainda que sem instrumento, e mais do que isso teve
existência reconhecida pela autoridade superior, e teve até
execuçã.o parcial. Su.stenta-se apesar disso, que mesmo tenha
tido existência formal o contrato, faltava qualidade isoladamente ao diretor que o firmou, não estando assim obrigado
o D.N.C. Também não procede a arguição. Se bem que de-
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vessem os contratos, em regra ser assinados também por outro
diretor, (art. 6.c do Dec. 22.452 de 1933), na espécie, o contrato embora firmado exclusivamente pelo Presidente, não
pode ser tido como inválido, eis que a contra prestação do
outro contratante, no caso a sociedade autora tendo sido
como foi cumprida, reverteu em benefício do D. N.' C. que não
pode agora, por um lado beneficiar-se da obrigação cumprida
pelo contratante - entrega dos dólares - e por outro furtar-se ao implemento das obrigações que lhe cabem. Se é
certo que nos contratos bi-laterais, nenhum dos contraentes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento
da do outro, axiomático é também que o contrato celebrado
com infringência do estatuto departamental, mas que pro·
duziu integralmete os seus efeitos, no que toca às vantagens fixadas para o contratante que teria exorbitado, não
pode ser a esta altura reputado nenhum, como se nunca tivesse existido. A reciprocidade é da essência dos contratos
bilaterais, e não haveria como falar-se em reciprocidade, se
admitísemos apenas a obrigação já cumprida por um dos contraentes, e a n5.o obrigação de cumprí-la pelo que se tomou
afinal inadimplente. No caso, a sobrepôr-se convalidando o
ccnvênio celebrado, está a pessoa do Ministro de Estado, que
supervisionava os serviços do D.N.C. tomando conhecimento
do acordado, e aprovando as soluções propostas para resolução do dissídio. Além disso, a organização aparentement:;
rígida dada a Diretoria do D. N. C. no decreto originário, to rncu-se mais flexível, pela lei e pelo uso, sendo atribuído ao
órgão realmente executivo, o presidente, não só a aplicação
de penalidades (art. 5. 0 do Dec. lei 201 de 25/1/38) permitindo-se mais tarde delegasse aquêle órgão executivo, a aplicação das sanções a outro diretor (Dec. lei 1. 778 de 18/11/39).
Tôdas as Resoluções do D. N. C., as de maior repercussão na
vida económica do Departamento e dos cafeiculltores, sempre
foram expedidas pelo Presidente do D. N. C. - fôsse êle o Sr.
Armando Vidal (Resoluções 38, 39, 40, 41, 47, 102, etc.) pelo
Sr. Antônio Luiz de Souza Melo (Resolução 6/335), pelo Sr.
Fernando Costa (Resolução 378), pelo Sr. Jaime Fernandes
Guedes (Resoluções 389, 397, 413, 421, etc.) de modo a admitir-se como bastante só a interferência do Diretor Presidente
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café. A terceira arguição peita pelo D.N.C. quanto ao não implemento das obrigações contratuais assumidas pela sociedade autora também não procede. Dos autos se apura que foram entregues dólares, em quantidade superior a pactuada,
não se podendo inserir no entendimento do contrato, o conceito
de entrega imediata, com o rigor que lhe pretende emprestar o
D.N.C. Resta íinalmente das razões analizadas, um ponto, no
qual realmente procede a meu ver a crítica do D.N.C. feita
à sentença. o contrato estabelecido não fixou prazo para
entrega dos cafés, mas segundo o uso, essa entrega se iniciou e se fez, parceladamente, por diversos meses do ano de
1949 e até alguns de 1950, sendo a última de 16 de de fevereiro
de 1950. Cessando aí a entrega dos cafés, e porque não houvesse prazo fixado contratualmente, a sociedade autora se
quedou à espera de oportuna entrega, até que, de.seperançada de ver cumprido o prometido, aos 26 de julho de 1950
interpelou o D.N.C. (protesto junto aos autos), sendo o De_rartamento constituído em mora, pela citação válida (Cód.
Proc. artigo 166), aos 4 de agôsto de 1950. No transcorrer
do processo judicial, realizadas as perícias determinadas pelo
Juiz da causa, o perito do Juizo, tomando por base o valor
dos 10 quilos de café, na data da perícia, e tendo em vista
o Boletim do Centro do Comércio do Café que juntou, estabeleceu o preço base de Cr$ 187,00 pelos já referidos dez
quilos. Com base no laudo de seu perito, o juiz fixou o
quantum da condenação. A data escolhida, pelo perito, porém, não é a de prevalecer. Se não havendo prazo para o
cumprimento da obrigação, o devedor só se considerará em
mora "desde a interpelação, notificação ou protesto" (Cód.
Civ. art. 960) e no caso a interpelação ou protesto, se verificou em agôsto de 1950, não havia porque eleger-se por pura
eventualidade, outra data qualquer, muito posterior, e quando
a alta do mercado do café se fazia ainda sentir, para com base
nela estabelecer-se o quantum da condenação. Poderia ser a
cotação do dia 16 de fevereiro de 1950, data em que o D.N.C.
cessou de entregar os cafés; poder-se-ia escolher a cotação
média entre a data da carta da Autora ao D.N.C. em julho de
1949, e a data do protesto; poder-se-ia, ainda, fixar o preço
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base tendo em vista o valor das ve-ndas efetuadas pela autora
nos primeiros meses do ano de 1949, e aos quais se refere o
mapa levantado pelo perito do réu. Qualquer dêsses critérios
poderia servir de norte à perícia, jamais o da data da diligência, pois êste é empírico, sem base ética apreciável. Note-se que a própria autora juntou aos autos certidão, demcnstrando que os 10 quilos de café teriam sido cotados até
CrS 168,00, mas ninguém, a não ser o perito do Juizo, admitiu a cotação de Cr$ 187,00 pelos dez quilos. No caso não
se estabeleceu pena convencional para a hipótese de inadimplemento, o que se houvesse sido feito autorizaria a aplicação
da regra do art. 924 do Código Civil. Cumpre observar,
ainda, que se as perdas e danos, reclamadas pela autora, em
razão do não cumprimento da obrigação de fazer assumida
pelo réu, "abrangem, além do que êle efetivamente perdeu, o
que razoàvelmente deixou de ganhar" (Cód. Civ. art. 1. 059),
também o devedor que não pagar "no tempo e forma devidos,
só responde pelos lucros, que foram ou podiam ser previstos,
na data da obrigação" (§ único do art. 1. 059). A data da
obrigação seria a data do contrato estabelecido conforme a
carta de fls, isto é, julho de 1949; poderia ser entendida
como sendo a data em que cessaram as entregas - 16 de fevereiro de 1950; poderia - e aí estaria rigorosamente jurídico o entendimento, ser a data da interpelação ou protesto,
pelo qual foi constituído em mora o devedor. Jamais a data
da perícia, que com qualquer das retro referidas não guarda
sincronia. Se fôssemos admitir qualquer entendimento subjetivo, poderíamos nos orientar pela diferença verificada entre o preço da aquisição (Cr$ 45,00) e o preç;:>
da revenda na data da carta contrato de fls.
, isto é
Cr$ 61,50, conforme o mapa de fls. e teríamos que as perdas
e danos corresponderiam a simples multiplicações do número
de sacas afinal não entregues, por Cr$ 16,50. Se armássemos
uma proporção, figurando como antecedente o número de
sacas entregues e o número de sacas por entregar, e como
consequente conhecido, o lucro apurado de Cr$ 7 .411.887,90,
consignado pelo perito do réu, e como extremo desconhecido
o prejuízo a apurar (Cr$ 134.628: 7 .411. 887,90: 19.655: X),
teríamos, frente à regra de que o extremo buscado é igual ao
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produto dos meios dividido pelo extremo conhecido, que a ínfimas proporções se reduziria o lucro da autora, na transação
contratada. O Juiz porém não se atém a realidades matemáticas nem sempre conformes ao direito, como o assinalou
certa vez Goulart de Oliveira, quando Procurador Geral do
Distrito Federal, pois direito não é matemática, e não se pode
prescindir nas relações jurídicas da regra da moralid2.de. É
notório que a alta vertiginosa do café se verificou a partir de
meadcs de 1949, alta que ainda se mantém, e basta para comprovar a assertiva que se verifique o preço médio dos 10 quilos
,no primeiro e no último semestre de 1949, e ainda no primeiro
e último semestre de 50, para se ter como evidente o prE>juizo que resultou à autora, da não continuidade da entrega
das sacas de café a partir de fevereiro de 1950. O único critério não passível de interpretações subjetivas, e que dentro
das lindes do artigo 1 . 059 do Código Civil, combinado com
o artigo 960 do mesmo Código, encontra guarida, amparo e
agasalho, e o de fixar-se o lucro presumível, na data em
que se tornou efetivo o protesto e foi constituído em
mora o devedor. Ora, nêsse dia - 4 de agôsto de 1950
- o Boletim do Centro do Comércio do Café consignou
a cotação para o tipo 8 de Cr$ 133,00 por 10 quilos,
e sendo o tipo aceito na carta contrato de fls., inferior ao
tipo 8, e mais, a diferença de um tipo para outro de
Cr$ 1,00, segue-se que a cotação exata, do tipo cuja
entrega seria aceita (raspas ou recolhas), é de Cr$ 132,00
por 10 quilos. Descontando-se os Cr$ 45,00 a serem pagos
pela autora, restariam Cr$ 87,00 líquidos, que multiplicados
pelas 19. 655 sacas dão a cifra de Cr$ 10.259.910,00. Dou
ainda provimento à apelação do D. N. C. na parte em que
a sentença fixou em 10 % os honorários de advogado. Dado
o vulto da condenação, o fato de ter sido a mesma fixada
'na primeira fase do processo, sem dependência de morosa e
difícil .execução, reduzo a taxa percentual para 5 7~, que
ainda assim proporcionará honorários superiores a Cr$ ....
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) que, convenhamos,
atendidos os têrmos em que o Código de Ética Profissional
coloca o assunto, e o tempo transcorrido desde a propositura
da demanda (menos de um ano) são razoáveis. Uso do tem-
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peramento que a lei me assegura como Juiz, para não afligir
ainda mais o aflito, e não deixar sem cobertura o lesado. Dou
os juros da mora, esclarecendo que os mesmos se contarão,
por fôrça de coerência, desde o protesto, isto é, desde 4 de
agôsto de 1950. ~te- o meu voto. As.) Elmano Cruz.
VOTO DO SENHOR MINISTRO CUNHA VASCONCELLOS
De acôrdo com Vossas Excelências. Estou perfeitamente
habilitado a votar, pelo esclarecimento da questão, quer
pelos memoriais que me foram remetidos por ambas as
partes, lidos, atentamente, quer pelo relatório do Senhor Ministro Helator, quer pelas considerações que se lhe seguiram,
feitas pelo Senhor Ministro Revisor. Cheguei, então, com
Vossas Excelências, às conclusões e premissas necessárias ao
r.:ronunciamento. E, essas, básicas, são as seguintes: 1) inequivocamente, a existência de um contr~to, perfeito e
acabado - e, mais do que isso, novado e cumprido, em
parte; 2) - inadimplemento dêsse contrato, com responsabilidade respectiva, por uma das partes, acarretando a consequência necessária de indenizar perdas e danos àquela prejudicada pelo inadimplemento. Se não fôra impressão que
os fatos produzem, ainda em nós juízes, eu discordaria de
Vossas Excelências, para manter a sentença, quanto à fixação da indenização, porque, a meu ver, o direito seria
aquêle. Entretanto, os fatos também nos impressionam. O
a:dvogado do Departamento Nacional do Café referiu, da tribuna, que, nas operações referentes às 13-7 mil sacas de café
entregues pelo Departamento, o lucro da autora teria sido
de sete mil e tantos contos, lucro êsse, mais que dobrado em
uma operação de cêrca de 20 mil sacas de café. Em relação
ao direito, não teriam a menor significação tais cifras. Entretanto, objetivamente, como fatos que impressionam, têm. E
ainda porque, tomando conhecimento dos memoriais, verifiquei que, inicialmente, a firma autora pretendia uma indenização que se elevava a cinqüenta e poucos milhões de cruzeiros, reduzidos pela sentença a dezesseis milhões de cruzeiros, com o que se conformou. Essa a razão por que não
reconheço à firma autora, em voto discordante, aquilo que
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cafés se poderia ter dado para efeito de venda por cotaçoes
mais altas. E então, o que, razoàvelmente, teria perdido a
firma, seria a diferença entre ês.ses preços e o preço de
aquisição. Vossas Excelências, ent~etanto, encontram um critério razoável e também legal, fixando como data da cotação
do café, para efeito de cálculo de indenização, aquela em que
foi constituído em mora o devedor, o Departamento Nacional
do Café. Estou de pleno acôrdo com Vossas Excelências.
Quanto a honorários de advogado, ponho-me de acôrdo com
o Sr. Ministro Relator, fixando-os em 10 %. Não me impressiona o caso excepcional. Adoto um critério, uma percentagem, e não posso concordar em que esta seja inferior a
10 %, pois que, há muitos e muitos anos, sempre é fixada percentagem superior. As) Cunha Vasconcellos.
DECISÃO
Julgamento da 1.a Turma em 2/8/51 - Como consta
da ata, a decisão foi a seguinte: Preliminarmente, não se
conheceu da apelação da Autora, por unanimidade; e, também por unanimidade, deu-se provimento à apelação do De_r;artamento Nacional do Café para o fim de reformar a conclusão da sentença e fixar a condenação principal em Cr$
10.259.910,00 (dez milhões duzentos e cinquenta e nove mil
novecentos e dez cruzeiros), juros da mora desde a citação
do protesto (4 de agôsto de 1950) e custas em proporção.
Funcionou como vogal o Sr. Ministro Cunha Vasconcellos.
As) ilegível, Secretário da 1.a Turma.
ACóRDÃO
EMENTA- Inadimplemento de contrato firmado com o
Departamento Nacional do Café - Indenização por perdas
e danos - Fixação do quantum - ACóRiDÃO - Vistos, rei.atados e discutidos êstes autos de Apeiação Cível n. 0 3900,
do Distrito Federal, em que são apelantes a Exportadora
Jabour S/ A. e o Departamento Nacional do Café e apelados
os mesmos: Acordam os Ministros da 1.a Turma do Tribunal
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Federal de Recursos, preliminarmente e por unanimidade,
em não conhecer da apelação da autora e, também por unanimidade, em dar provimento à apelação do Departamento
Nacional do Café para o fim de reformar a conclusão da sentença e fixar a condenação principal em Cr$ 10.259.910,00
(dez milhões duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e
dez cruzeiros), juros da mora desde a citação no protesto (4
de agôsto de 1950) e custas em proporção, tudo na conformidade das notas taquigráficas retro e do relatório de fls.
251/263, que dêste ficam fazendo parte integrante. Rio,
2-8-51 (data do julgamento), As) Cunha Vasconcelos - President.e - João Frederico Mourão Sussell, Relator.

v

O «CASO JABOUR»
Recurso Extraordinário
N. 0 20.856

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0 20.856- DISTRITO

FEDERAL. RELATOR: O SR. MINISTRO AFRANIO ANTôNIO DA COSTA - RECORRENTE - Departamento Nacional do Café; RECORRIDO: Jabour Exportadora S.A. RELATóRIO - O SR. Ministro AFRÂNIO ANTôNIO DA
COSTA: -Nos autos do agravo 15.155 provido melhor estudo dos autos dêste recurso há detalhado e minucioso relatório do Sr. Ministro Edgard Qosta, o qual adoto na parte
útil a êste julgamento: "A. Jabour & Cia., de que é sucessora a agravada, Jabour Exportadora S.A., contrataram
com o Departamento Nacional do Café, ora em liquidação,
a compra de 200.000 sacas de café, ao preço de Cr$ 61,00
'por dez quilos. A compradora retirou, por parcelas, 108.283
sacas, mediante pagamento imediato, que atingiu à importância de Cr$ 35. 397.270,00. Quando faltavam ainda 91.717
sacas, o Departamento suspendeu a sua entrega alegando já
não possuir cafés do tipo contratado. Acordaram as partes
em reduzir êsse saldo para 46. 000 sacas, com modificação
da qualidade do produto e diminuição do preço para Cr$ ..
45,00 por dez quilos. Dessas 46.000 sacas, entretanto, o Departamento só fez entrega de 26.345 s~cas, deixando de entregar o saldo restante de 19.655, sob a alegação de falta
do produto. Ajuizou, então, a firma agravada uma ação ordinária contra o Departamento Nacional do Café, pleiteando
o pagamento das perdas e danos, juros da mora, custas e
honorários de advogado. Defendeu-se o Departamento negando o contrato por falta de instrumento, nada tendo de
indenizar à autora, que seria também inadimplente, acrescentando que deixara de continuar a entregar o café por
motivo de fôrça maior, seja - o terem se esgotado os seus
"stocks". O juiz - o da 1.a Vara da Fazenda Púlblica dêste
Distrito - julgou procedente a ação e condenou o Depar-
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tamento réu a pagar à firma autora a importância de Cr$
16.840. 404,00, juros da mora, custas e 10 % de honorários
de advogado. Apelaram ambas as partes - a Autora pleiteando a elevação do "quantum" da condenação, e o Departamento pedindo a total improcedência da ação, sustentando a inexistência do contrato; quando admitida a sua
existência, não tinha êle valor, pois ao Diretor que o firmara
isoladamente faltava competência para fazê-lo, e, finalmente,
ainda que válido, a inadimplente seria a autora pelo não
cumprimento da obrigação da entrega imediata de US$ ..
2. 000. 000,00 a que se obrigara. O Tribunal Federal de Recursos, pela sua 1.a Turma, e a unanimidade, não conheceu,
por intempestiva, da apelação da autora, e, dando provimento, em parte, a do "Departamento", reduziu a condenação a Cr$ 10.259.910,00. As razões de decidir são as seguintes, constantes do voto do relator, Dr. Mourão Russell:
"Improcedem as alegações do réu-apelante, quanto à inexistência de contrato, diante dos documentos juntos a fls. 111,
113, 115 e o de fls. 112, pelos quais se vê que o Departamento réu contratou por carta a venda de 200.000 sacas de
café, mediante as condições estipuladas no documento de
fls. 115, tendo posteriormente, as partes entrado em acôrdo
para a redução do fornecimento anteriormente combinado,
mediante novas condições (fls. 112), contrato êsse que foi
em parte executado com o fornecimento de 26. 345 sacas de
café das 46.000 combinadas no contrato modificativo deixando de entregar o réu-apelante 19.655 sacas. As cartas
estão assinadas pelo Presidente da Comissão de Liquidação
do Departamento Nacional do Café e pelo representante da
firma autora, tendo, ainda ambos os ajustes, sido aprovados
pelo Sr. Ministro da Fazenda, como se vê, respectivamente,
às fls. 151 e 153, sendo que para a aprovação do segundo
ajuste, ou seja, fornecimento das 46.000 sacas de café, o Presidente da Comissão de Liquidação do D.N.C. fez ao Sr. Ministro uma exposição justificando a necessidade e conveniência dêsse ajuste, que foi aprovado por S. Ex.a Pretender o
Departamento Nacional do Café considerar inexistente o contrato ou sua nulidade por falta de agente capaz, é, como
bem salientou o ilustre Dr. Juiz a quo, um excesso de zêlo
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defensivo, atendendo principalmente, ao fato de que o contrato foi executado na sua maior parte e não pode agora prevalecer em favor do réu a alegação de uma nulidade que êle
próprio criou. Improcedem, também, as alegações do réu em
relação à infringência do contrato por parte da autora apelada, por não ter esta fornecido os 2. 000. 000 de dólares a
que se obrigara, pois, das cartas juntas às fls. 19 e 253 dos
autos, não consta a obrigação de entrega imediata, tendo,
entretanto, autora apelada cumprido essa obrigação entregando, como entregou $ 1. 867.566,97 132.450.00 num
total de 2. 000.046,97 dé-lares (fls. 21 a 25). O que
decorre do exame do processo é que, apesar de não terem
sido fornecidas à firma autora as 200. 000 sacas de café vendeu ela ao Banco do Brasil S. A. , os 2. 000. 000 de dólares
prometidos, estando perfeitamente justificadas as razões na
demora de tal venda. A sentença apelada bem coma o despacho saneador proferido a fls. 126, demonstram de modo
cabal a improcedência das alegações acima referidas, feitas
pelo réu-apelante. Merece reforma, entretanto, a sentença
que fixou a data para cálculo da indenização devida pelo
apelante-réu, por não ter entregue as 19.655 sacas de café,
isto porque não é possível considerar, como fez a sentença
apelada, que o não cumprimento do contrato originou prejuízo a ser indenizado com base no valor atual do café, tendo
o Dr. Juiz a quo admitido como base para o cálculo o dia
5 de janeiro de 1951, com apoio no laudo do Dr. Perito do
Juizo (fls. 137 e 193) . Não tendo o contrato prazo fixado
para a entrega do café, deve-s~ ter em consideração o protesto feito pela firma autora e junto aos autos de fls. 9 a
84, pois que na data da intimação do D.N.C. para conhecimento do contrato e tal ocorreu aos 4 de agôsto de 1950,
como se vê de fls. 81. Desde 16 de fevereiro de 1950 (fls.
67) deixou o Departamento Nacional do Café de fornecer as
sacas de café prometidas e pela intimação no Protesto é que
foi constituído em mora o referido Departamento. Com base
na cotação do café aos 4 de agôsto de 1950, é que deve ser
calculada a indenização devida à firma autora e sendo essa
cotação, conforme Diário Oficial de 18 de agôsto de 1950,
pág. 12.264, de Cr$ 133,00 (cento e trinta e três cruzeiros)

-54-

por dez quilos de café tipo 8, mencionando porém o contrato
a entreg·a de café i.r:.!erior ao tvpo 8, é de ser descontada a
importância de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por 10 quilos, e, finalmente, a importância de Cr$ 45,00 (quarenta e cinco
cruzeiros) contratada, daí resultando que o valor de cada 10
quilos de café para o efeito de indenização deve ser computado à base de Cr$ 87,00 (oitenta e sete cruzeiros) e cada
saca 60 quilos à razão de Cr$ 10.259.910,00 (dez milhões
duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e dez cruzeiros),
ímportância que considero devida pelo D. N. C. pelo não
cumprimento do contrato. São devidos honorários de advogado, com base no art. 64 do C. do Processo Civil, como fez
a sentença apelada e juros da mora a partir de 4.8.50. Por
sua vez, considerou o juiz dr. Elmano Cruz, acorde com o
relator: "Se bem que devessem os contratos, em regra, ser assinados também por outro diretor (art. 6. 0 do Dec. 22.452, de
1933) na espécie, o contrato, embora firmado exclusivamente,
pelo Presidente, não pode ser tido como inválido, eis que a
contra-prestação do outro contratante, no caso a sociedade autora, tendo sido, como foi cumprida, reverteu em. benefício
do D.N.C., que não pode agora, por um lado, beneficiar-se
da obrigação cumprida pelo contratante e, por outro, furtar-se
ao implemento das obrigações que lhe cabem. Se é certo que,
nos contratos bi-laterais, nenhum dos contraentes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro, axiomático é também que o contrato celebrado, com
infringência do estatuto departamental, mas que produziu integralmente os seus efeitos, no que toca às vantagens fixadas para o contratante que teria exorbitado, não pode ser,
a essa altura, reputado nenhum, como se nunca tivesse existido. A reciprocidade, se admitíssemos apenas a obrigação
já cumprida por um dos contraentes, e a não-obrigação de
cumprí-las pelo que se tornou inadimplente. No caso, a sobrepôr-se, convalidando o cor:.a;ênio celebrado está a pessoa
do Ministro de Estado, que supervisionava os serviços do
D. N. C. , tomando conhecimento dO acordado e aprovando as
soluções propostas para resolução do dissídio. Além disso, a

organização aparentemente rígida, dada à Diretoria do D.
N. C. no decreto originário, tornou-se mais flexível pela lei
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Presidente, não só a aplicação das penalidades (art. 5.0 do
Dec. lei 201 de 25/1/38), permitindo-se mais tarde delegasse
aquêle órgão executivo a aplicação das sanções a outro Direter (Dec. lei 1. 778 de 18/11/39). Tôdas as reso~uções do
DoN oC o, as de maior repercussão na vida econômica do
Departamento e dos cafeicultores, sempre foram expedidas
pelo Presidente do DONOC. fôsse êle o Sr. Armando Vidal (Resoluções 38, 39, 40, 41, 47, 702, etc.), seja pelo Sr. Antônio
Lu.iz de Souza Melo (Resolução 6/355), pelo Sr. Fernando
Costa (Resolução 378), pelo Sr. Jaime Fernandes Guedes (Resoluções 389, 397, 413, 421, etc), de modo a admitir-se como
bastante a só interferência do Diretor Presidente do Departamento num contrato normal de venda de sacos de café". De

acôrdo votou, finalmente o Ministro Cunha Vasconcelos. O
Departamento Nacional do Café, não conformado, manifestou recurso extraordinário com assento na letra a do preceito constitucional, impugnando a decisão por ofensiva dos
arts. 7. 0 do Decreto-lei no 0 9. 410, de 28-6-946, 60°, n.O 1 do Regulamento baixado em virtude da autorização contida no arto
6.0 e seus números do Decr. n. 0 22.452, de 10-2-1933, combinado com o cit. Decr. lei n. 0 9 .410, em que deu como válido
um contrato assinado apenas pelo presidente da Comissão liquidante do mesmo Departamento; consequentemente, violou
ainda a decisão impugnada o art. 145, n.O IV, do Código
Civil. Justificando o cabimento do recurso, disse o recorrente: (( . .. a pretendida venda de café se operou com flagrante desrespeito ao previsto no Decreto-lei 9. 410, de 28
de junho de 1946, que dispõe sôbre a liquidação do Departamento Nacional do Café. Em seu art. 7. 0 êsse Decreto-lei
estabeleceu: "Art. 7. 0 - Compete, ainda, à Comissão Liquidante a atribuição primordial de realizar o ativo e liquidar o
passivo do Departamento Nacional do Café, observando principalmente o seguinte: a) ... b) as vendas de café dos es-

toques do Departamento Nacional do Café, inclusive os de
quota de equilíbrio e os apenhados ao empréstimos de E
20. 000. 000, serão efetuados por intermédio dos canais do comércio normal". Em seu art. 5. 0 , fixou em três os membros da Comissão Liquidante do D. N. C. dos quais um seria

-
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o Presidente. O art. 6. 0 dispôs: "Art. 6. o

Caberão à Comissão Liquidante tôdas as atribuições que competiam à atual
Diretoria do Departamento Nacional do Café, e ao seu pre-

sidente as que aram privativas do presidente dessa Autarquia.
O Regulamento do Departamento Nacional do Café, de 23 de
fevereiro de 1933, prescreve em seu art. 6. 0 : "Ao presidente
do Departamento Nacional do Café compete - 1.0 ) - a rep~e,sentação ativa e passiva do mesmo, em Juizo ou fora
dêle, devendo os contratos ser assinados também por qualquer
dos outros diretores e os saques ou títulos de crédito ainda
pelo Contador Geral". Tais dispositivos reforçam .e completam
o art. 7. 0 do Decreto lei 9 .410, deixando claro que os atas que
implicam na realização do ativo (VENDAS DE CAFÉ) e liquidação do passivo devem ser assinados pelos três membros
da Comissão Liquidante (art. 7. 0 do Decreto-lei 9 .410); -os
atos que importem na criação ou extinção de obrigações (con-

tratos), devem ser assinados ao menos pelo Presidente e um
dos membros da Comissão Liquidante (art. 6. 0 do Decreto Lei
9.410, e art. 6. 0 n. 0 1, do Regulamento do Departamento Na-

cional do Café). A outra conclusão não chegou o insigne magistrado Ministro Laudo de Camargo, ao afirmar, no parecer
que vai anexo: "Apreciados em conjunto êstes preceitos, chega-se à conclusão inevitável que as atribuições que competiam
à Diretoria do Departamento, cabem agora à Comissão Liquidante, incumbida de realizar o ativo e liquidar o passivo
existente. E se é certo que a representação ativa e passiva,
em Juizo ou fOra dêle, toca ao Presidente, individualment:e,
não menos certo que na assinatura dos contratos a sua só assinatura não basta: mister o concurso de outro membro (o

grifo é nosso) . A restrição imperativa "devendo os contratos
ser assinados também por qualquer dos outros diretores", está
a demonstrá-lo com clareza. Entretanto, exigência desta natureza deixou de ser satisfeita na espécie apreciada. O Presidente, que não podia contratar, sem a assinatura de, ao
menos, um dos membros da Comissão, fê-lo isoladamente.
E, a seguir, em outro trecho dêsse parecer, aquêle ilustre Jurisconsulto arremata: "Se a lei exige certo e determinado formalismo à prática de um ato, da sua desatenção resultará
a inexistência dêsse mesmo a to" ........................ .
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No ca.so ajuizado, e julgado, o contrato, base da inicial, teve
a sua feitura viciada; a Comissão Liquidante nêle não fi~
gurou. E não figurou pela inexistência de outra assinatura
além da do Presidente. Foi tão só êste o subscritor da carta
à Autora, da ordem à Agência de Santos e dos ofícios ao
Ministro da Fazenda. Tudo, porém, realizado sem o concurso
legal. Daí esta expressão da defesa: "Essas entregas de café
foram feitas pelo então Presidente da Comissão Liquidante,
por intermédio dos funcionários que lhe estavam diretamente
subordinados e em expedientes conjider..<Ciais do Gabinete do
Presidente. A conclusão, portanto, é que o ato padece de
vício, que o torna nulo, nulidade de ser alegada, nos têrmos
do art. 146 e prevista no art. 145, n.O IV, ambos do Código
Civil. Sendo assim, não há falar em ratificação tácita, por impraticável, tampouco em aprovação pelo Ministro da Fazenda, sem competência para substituir a qualquer dos membros da Comissão, no tocante às atribuições, que lhes dizem
respeito. Reconhecida. portanto, a exigência legal da assinatura da Comissão Liquidante nas cartas de fls. 4 e 82, e
desde que delas só consta a assinatura do Presidente dessa
Comissão, fôrça é convir que êsses documentos constituem
ato nulo (art. 145, n.O IV do Oód. Civil), por infringirem
berrantemente o dispôsto no Decreto lei 9 .410, de 28-6-946.
O Ministro Presidente do Tribunal não admitiu, porém, o recurso interpôsto." Processado o recurso, desenvolveu o Departamento do Café a argumentação anterior firmado em
que o art. 6. 0 do dec. Lei 9.410 de 28 de junho de 1946,
atribuindo à Comissão Liquidante tôdas as atribuições que
cabiam outrora à Diretoria do mesmo Departamento, os contratos deviam ser assinados pelo Presidente e por outro diretor; que o fato de já haver dado cumprimento parcial ao
contrato não convalida a nulidade da falta de aprovação por
outro diretor. A recorrida em 23 fôlhas datilografadas sustenta as conclusões da sentença de 1.a instância e do acórdão.
O Dr. Procurador Geral opina pelo provimento do recurso.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO ESCRITO DO MINISTRO
AFRÂNIO DA COSTA
O SR. MINISTRO AFRÂNIO ANTóNIO DA COSTA (Relator) - Sr. Presidente, em relação à matéria formulada
da tribuna pelo nobre advogado, deve considerar-se que o
recorrente é o Departamento Nacional do Café, que se não
conformou com a decisão do Tribunal Federal de Recursos,
onde a questão foi examinada a fundo. O despacho saneador
teria considerado a objeção levantada pelo Departamento
para o fim de declarar a parte ilegítima no processo e nao
a legitimatio ad causam porque, se tivesse julgado isso, teria
enfrentado o contrato. Isto não ocorreu e é provável, aliás,
que tenha escapado o detalhe ao recorrido, tanto assim que
o omitiu, deixando passar em julgado a decisão do Tribunal
Federal de Recursos, que apreciou a questão. O Tribunal Federal de Recursos reduziu a condenação do Departamento
e a parte conformou-se. A matéria de fundo foi inteiramente
examinada naquela instância, com o que se conformou a
parte.
VOTO PRELIMINAR DO SR. MINISTRO
AFRANIO ANTóNIO DA COSTA
O SH. MINISTRO AFRÂNIO ANTóNIO DA COSTA
O recurso foi manifestado pela letra A, tendo sido increpada
de nulidade a obrigação assumida pelo Presidente do Departamento Nacional do Café, em nome dêste, para entregar ao
recorrido avultada quantidade d.e sacos de café. Antes de
mais nada, é estranihável que a obrigação haja sido assumida
pelo Sr. Antônio Stokler de Queiroz, Presidente da Comissão
do Departamento em liquidação, que é o mesmo que agora
outorga procuração ao advogado para declarar nulo êsse contrato, figurando em ambos os casos como representante do
Departamento. Não é caso, entretanto, de recurso extraordinário. Examinando as circunstâncias que .envolveram a
operação, a aprovação emprestada ao ato pelo Sr. Ministro
da Fazenda, ·- pouco importando o caráter interno de que
se diz revestida a aprovação - a execução emprestada a
mais de metade do ajuste fizeram que o Tribunal a quo

-59-

désse por válido o contrato. Há a notar, que como fizeram
tôdas as administrações, os contratos sempre foram aprovados pelo Presidente do Departamento, exclusivamente. Não
se depara nulidade substancial viciando o ajuste, entre um
Departamento de Administração Pública e o recorrido. Pesando bem a responsabilidade que o envolvia pelo vulto da
operação, submeteu o Presidente o ato ao Ministro da Fazenda, que o aprovou, em exercício de autoridade que lhe era
deferida e em consequência foi dada imediata execução, iniciadas as entregas, que se prolongaram durante largo tempo,
e em quantidade superior a quasi 60 7c do convencionado.
De todo o exposto nos votos vencedores do acórdão recorrido
de que apenas extraí alguns detalhes, se verifica que a
questão foi posta no terreno puramente de fatos, frente aos
quais o acórdão recorrido examinando provas, apurou a resl:onsabilidacle do Departamento, no cumprimento integral do
com_l:romisso assumido, cujos efeitos se produziram com vantagens para o próprio Departamento. Em face do expôsto,
não conheço do recurso.
ACRÉSCIMO AO VOTO ESCRITO DO SR. MINISTRO
AFRÂNIO DA COSTA
O SR. lVIINISTRO AFRÂNIO ANTôNIO DA COSTA (Relator) - Há a notar um detalhe: o ilustre advogado do Departamento Nacional do Café disse que as coisas vão ser
repostas no estado anterior. Mas o café de então para cá
sofreu uma valorização considerável. Assim, o prejuízo impôsto à firma .Tabour importaria em muito maior benefício
do Departamento Nacional do Café. A solução que êste propce vai agravar ainda mais a situação da firma. Diante do
exposto e dos votos que integram o ~córdão, trata-se de
matéria de fato, exclusivamente, motivo por que não acho
que tenha havido base para o recurso, do qual não conheço.

VOTO PERLIMINAR DO SR. MINISTRO ROCHA LAGôA
O SR. MINISTRO ROQHA LAGôA - Sr. Presidente,
acolho a preliminar de preclusão. Sempre entendí, seguindo
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a lição de Pedro Baptista Martins, ser possível no despacho
saneador a apreciação da legitimatio ad causam. Dado despacho nêsse sentido, e não sendo interposto o agravo no
auto do processo, tenho considerado como preclusa a matéria. Segundo alegou o ilustre advogado do recorrido, teria
ocorrido isso na espécie. O eminente Sr. Ministro Relator
entende que, apesar do juiz ter declarado válido o contrato,
considerando, consequentemente, agente capaz a parte que
o assinara, o Tribunal discutiria a questão. Data venia, entendo ser impossível a reabertura da controvérsia a respeito,
pela ocorrência de preclusão.
VOTO PRELIMINAR DO SR. MINISTRO
HAHNEMANN GUIMARÃES
O SR. MINISTRO HAHNElVIANN GUIMARÃES - Sr.
Presidente, mantenho meu julgamento proferido no agravo.
Não conheço, preliminarmente, do recurso. :mie é interposto
com fundamento em infração de preceito do Código Civil, em
que se afirma nulidade do ato jurídico em que haja sido
preterida formalidade que a lei considere essencial. Ora, a
assinatura de membros da Comissão Liquidante não é formalidade essencial à validade do ato jurídico. Se o presidente
devia assinar com mais dois companheiros seus e não o fez,
excedeu os poderes de representação, mas não tornou nulo o
ato jurídico. Não há infração da lei. Quanto à infração alegada do art. 6. 0 do Decreto-lei n. 0 9 .410, de 1946, verificou-se
que o Sr. Ministro da Fazenda, que superintendia, então, o
Departamento Nacional do Café em liquidação, ratificara o
ato praticado com excesso de poderes. Não conheço do recurso.
VOTO PRELIMINAR DO SR. MINIISTRO
LAFAYETTE DE ANDRADA
Sr. President.e, não conheço do recurso
VOTO PRELIMINAR DO SR. MINISTRO OROZIMBO NDNATO (Presidente)
-

O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO (Presidente)
O provimento do agravo, no caso, deixou a descoberto a
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questão da preliminar do conhecimento do recurso. Foi o
recurso provido declaradamente para ser estudado o caso em
suas minúcias, mais curiosamente, sem que se afirmasse,
desde logo, o cabimento do a pêlo extremo. Mantem-se, pois,
intangida a questão preliminar. O eminente advogado do recorrente alega haver sido vulnerado preceito de lei, porque
se reconhec:m validade a ato inválido, assinado só pelo Presidente da Comissão liquidante, quanto a lei exigia, desenganadamente, fôssem os contratos assinados pelo Presidente
e por outro diretor. Afirmar-se a validade de ato assim imperfeito, incompleto, inacabado, seria, por via de consequência lógica e necessária, ofender o Código Civil, que recusa
eficácia a atos a que faleça solenidade essencial. E,sta, a
questão cabedal dos autos, na preliminar do conhecimento do
apêlo. O eminente advogado da recorrida obtempera, entretanto, haver o Ministro da Fazenda, que superintendia a
autarquia, aprovado o ato. E, o próprio Departamento o executou, em parte, o que vale por expressiva ratificação. É
a questão jurídica dos autos, no seu aspecto principal. Tudo
está em saber se o ato arguido é nulo ex-radice, nulo ab
ovo, pleno iure, como pretende o eminente advogado do recorrente ou se é, ao contrário, ato susceptível de ratificação,
como o entendeu o eminente advogado da recorrida, que alega, em prol desta ratificação, não só o "placet" da aut.oridade superior, como a execução do Departamento. A meu
vêr, o caso não é de ato nulo pleno iure, como aliás, ainda
há pouco, observou o eminente Sr. Ministro Hahnemann
Guimarães. Trata-se de ato incompleto, inacabado, ato a que
falta um elemento essencial, sem dúvida, mas integrável
ex post, como na hipótese de ato praticado com excesso de
poderes do mandato. O ato, assim, é inexistente em relação
ao mandante, mas apenas se êste não o ratifica ou não o
executa. Entretanto, não se pode classificar o caso como de
nulidade pleno iure, porque é aperfeiçoável por ato posterior.
Estudando esta curiosa situação, autores há, como CUNHA
GoNÇALVEs, BIAGIO BRUGI e NATTINI, que concluem não se
tratar de ato nulo, nem anulável: é ato inexistente, com respeito ao mandante, mas pelo não implemento de condição
que, verificada, o torna perfeito: - o consentimento do do-
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A integração de ato por motivos práticos, mais do que de
ordem jurídica, como observa PLANIOL, em hipótese semelhante, opera ex-tunc e não ex-mmc. Vale desde o seu início, embora fôsse completado depois. Demais disso, outra
circunstância aparece que merece considerada: - a execução
parcial do ato. Conspiram todos os juristas em constituir a.
execução consciente e voluntária do ato caso dos mais .expressivos de confirmação. E ainda que esta consideração não
valesse peremptoriamente, o Tribunal com o entendimento
que deu à hipótese, não ofendeu trato de lei. É verdade que
o eminente Sr. Ministro Rocha Lagôa atende a outra peculiaridade da causa: - a res judicata originada do despacho
saneador. É certo que êste apresenta conteúdo variável, tem
a extensão que lhe dá o Juiz. E ainda que o Juiz se exceda,
uma vez que a sentença não é nula pleno iure, vigora o seu
pronunciamento, na ausência de recurso. Ainda que o Juiz
julgue imodestamente, se não há recurso, concretiza-se o caso
julgado, porque a regra de "vaies de nullité n'ont pas lieu en
France" vigora no direito brasileiro. Nêsse sentido, e no próprio direito caduco, era essa a lição do Marquês de S. Vicente.
Mas, no caso, é duvidoso houvesse o Juiz versado a questão
de meritis e assim prefiro não conhecer do recurso por endender que o caso não o comporta, na ausência de vulneração da lei e de dissídio de arestas.

DECISÃO
28 abril de 1953. SEGUNDA TURMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0 20.856 - DISTRITO FEDERAL. RECORRENTE: Departamento Nacional do Café; RECORRIDA:
Exportadora Jabour S.A. - DECISÃO - Como consta
da ata, a decisão foi a seguinte: DEIXARAM DE CONHECER DO RECURSO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. As)
Otacílio Pinheiro - Subsecretário.
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ACóRDÃO
Contrato de compra e venda entre um Departamento da
Administração Pública e sociedade comercial: subordinado
a regras peculiares, culminando com a aprovação do Ministro da Fazenda, êste último ato o aperfeiçôa e completa
sanando omissões não substanciais na marcha do seu proces,samento burocrático. VISTOS, etc. Acordam os juizes da 2.a
Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, não
conhecer do recurso, conforme o relatório e notas taquigráficas. Custas pelo recorrente. Rio, 28 de abril de 1953. As)
Orozimbo Nona to - presidente. As) Afrânio Antônio da
Costa, relator.
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I

A ESPÉCIE
1. Ao concurso realizado na Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade de Minas Gerais
para provimento da cátedra de Fisiologia, apresentaram-se três candidatos: os Drs. ALUISIO DE PAULA
E SALLES, ANTôNIO OCTAVIANO DE ALMEIDA e
NANSEN ARAUJO.
Terminadas as provas, a Comissão Examinadora,
sob a presidência do Reitor Magnífico daquela Universidade, procedeu, de acôrdo com os dispositivos legais
em vigôr, à apuração das notas conferidas aos candi-
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datos, nas diversas provas, pelos examinadores, consignando, em seu relatório, o seguinte resultado:
"De aoôrdo com a apuração constante do
quadro anexo, o candidato ANTôNIO OCTAVIANO DE ALMEIDA recebeu duas indicações
e o candidato ALUISIO DE PAULA E SALLES
recebeu também duas indicações. Desta forma,
deu-se um empate que, de acôrdo com a lei
444 em vigôr, deverá ser solvido pela colenda
Congregação. O candidato NANSEN ARAúJO
recebeu apenas uma indicação, como consta
do quadro".
Proclamado, assim, o empate nas indicações, a Comissão Julgadora encaminhou o seu relatório à Congregação, e esta, reconhecendo o empate verificado, desempatou, nos têrmos do § 3. 0 do artigo 3. 0 da Lei 444.
em favôr do candidato ALUISIO DE PAULA E SALLES,
indicando-o para o provimento da Cadeira de Fisiologia.
Não se conformando com essa deliberação, o candidato OCTAVIANO DE ALMEIDA recorreu da mesma
para o Conselho Universitário, sustentando a tese de
que
não se verificara o empate que ensejaria a atividade desempatadora da Congregação,
porque,
na ordem de classificação dos candidatos, êle
ocupara duas vêzes o 1.0 lugar e três vêzes o 2.0
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lugar, enquanto que o candidato ALUISIO
fôra colocado duas vêzes em 2. 0 lugar e uma
vêz em 3.0 lugar.
Desta forma,
embora se houvesse verificado ·empate nas
dicações,

in~

semelhante empate seria irrelevante, de vez que, no
tender do impugnante,

en~

o empate a que a lei se refere é o empate entre
todos os examinadores, atendida a classi~
ficação de todos os candidatos, por todos os
examinadores, que, no caso, não se teria verificado, pelo fato do 5. o Examinador ter desem~
patado em seu favôr, ao conceder-lhe o 2.0
lugar, deixando o candidato ALUISIO em
3. 0 lugar.
2. Para chegar a essa conclusão, o candidato
OCTAVIANO, ora Recorrente, submeteu os diversos pa~
iágrafos do art. 3.0 da Lei 444 a uma torturante inter~
pretação, figurando numerosas hipóteses pelas quais se
verifica que, a vingar a exegese por êle preconisada, o
empate, entre todos os examinadores, somente teria
possibilidade de se verificar no caso em que fôssem
cinco os candidatos.
O recurso do candidato OCTAVIANO não foi provido pelo Conselho Universitário.
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O Recorrente, aliás, não aguardou o pronunciamento dêsse eminente Colégio Universitário, pois antes
que êste órgão se houvesse manifestado sôbre o assunto.
impetrou, em Belo Horizonte, um mandado de
segurança contra a Congregação da citada
Faculdade de Odontologia,
para o fim de ser por esta indicado para o provimento
da Cadeira,
pelo fato de não se ter verificado o empate, declarado pela Comissão Examinadora, reconhecido pela Congregação e proclamado, mais
tarde, pelo Conselho Universitário.
O MM. Dr. Juiz a quem foi pedida a segurança.
depois de haver concedido a medida liminar, houve por
bem revogá-la, logo após, sob o fundamento de que
"a questão é das mais intrincadas, não ocor*
rendo, assim, um dos requisitos para a suspensão liminar".
Ouvida a Autoridade tida por coatora, e processado
o feito, veio o MM. Dr. Juiz afinal a conceder o mandado, na forma do pedido,
para o fim de ser o Recorrente indicado, pela
Congregação, para o provimento da Cadeira,
recorrendo ex-ofício de sua decisão, na forma da lei.
Dessa sentença foram interpostos recursos, pela
Congregação da Faculdade de Odontologia e pelo can-
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didato ALUISIO SALLES, êste por se entender terceiro
prejudicado pela sentença.
O Egrégio Tribunal Federal de Recursos, em memorável decisão, deu provimento a ambos os Recursos
para o fim de denegar o mandado. E é dêsse aresto, brilhantemente fundamentado nos votos vencedores de
fls., que ora recorre para o Excelso Supremo Tribunal
Federal.
II

A LEI REGULADORA DA HIPóTESE
3. O texto legal sujeito a discussão é o art. 3. 0 e
seus parágrafos, da Lei 444, de 4 de junho de 1937, que
dispõe:
"Art. 3. 0 - Terminadas as provas, proceder-se-á à habilitação e classificação dos candidatos, fazendo-se a apuração das notas de
que trata o artigo anterior.
§ 1. o - Cada examinador extrairá a média das
notas que atribuir a cada um dos candidatos, sornando
a nota dos títulos e as notas das provas e dividindo a
sorna pelo número das provas exigidas, acrescido de
urna unidade. Serão habilitados os candidatos que ai..
cançarern de três ou mais examinadores a média mínima de sete.
§ 2. 0 - Cada examinador fará a classificação parcial dos candidatos indicando aquele a que tiver atribuído a nota mais alta. Será escolhido para o provimento da cátedra o candidato que obtiver o maior número de indicações parciais.
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Cada examinador decidirá o empate entre
as médias atribuídas por êle mesmo a dois candidatos,
e o empate entre os examinadores será decidido pela
Congregação, em ato contínuo, e em tantos escrutínios
quantos forem necessários.
§ 4. 0 - Quando o concurso fôr feito para mais de
uma cadeira da mesma disciplina, cada examinador
indicará para o provimento delas os concorrentes a que
houver atribuído médias mais altas e serão providos os
que assim obtiverem o maior número de indicações.
Art. 4. 0 - A Comissão Julgadora indicará para a
nomeação o candidato ou candidatos escolhidos na
forma do artigo anterior.
Art. 5. 0 - Aos candidatos habilitados conferirse-á o gráu de doutor e o título de docente livre.

III

O SISTEMA LEGAL DE ESCOLHA
DO CATEDRÁTICO
4. O ilustre prolator da decisão de primeira instância, para conceder o mandado impetrado pelo candidato OCTAVIANO, teve de se submeter à complicada
interpretação por êste dada ao texto legal que rege a
matéria.
Êsse texto, todavia, já tem sido aplicado, reiteradamente, em hipóteses absolutamente idênticas à ocorrente, e jamais ensejou qualquer dúvida,
por se haver sempre entendido que o empate
que a Congregação está autorizada a desatar
éo
empate entre indicações.
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A regra que preside a escolha do catedrático é
uma só: a que se encontra na segunda parte do § 2. 0
do artigo 3.0 in verbis:
"será escolhido para o provimento da cátedra
o candidato que obtiver o maior número de
indicações parciais''.
Os demais dispositivos do artigo se destinam a
disciplinar,
1.0

-

2. 0

-

a maneira pela qual cada examinador deve
proceder para chegar àquela indicação (§ 2. 0 ) ;
a maneira pela qual cada examinador deve
proceder para reduzir a indicação a um único
nome (§ 3. 0 ) .

A frase com que se iniciam os §§ 1.0 , 2. 0 e 3. 0 do
art. 3. 0 ; demonstra, à simples leitura, que o objetivo
do legislador foi
substituir qualquer processo de extração de
média geral, ou de influência recíproca das
notas dadas pelos examinadores, pelo processo ética e técnica superior de destacar-se a
manifestação de cada um dos examinadores,
isolando os seus pronunciamentos individuais.
Para êsse fim estabeleceu a maneira pela qual
cada examinador deveria apurar a média das notas
por êle atribuídas a cada candidato:
1. 0 -

obrigando cada um dos examinadores a indicar aquêle candidato ao qual houvesse atribuído a média mais alta;
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2. 0 -

impedindo que cada examinador pudesse indicar mais de um nome, através da regra do
§ 3. 0 que o obriga a desempatar, pessoalmente,
entre dois candidatos, quando a ambos haja
atribuído idêntica média.

5 - Melhor se compreenderá o sistema da lei 444,
apreciando os abusos que ela diz e logrou evitar. Num
meio universitário onde as paixões toldam infelizmente, algumas vêzes, o espírito dos que deviam dar maior
exemplo de imparcialidade, não era raro ver-se o examinador inescrupuloso fraudar, através de sua liberdade de julgamento, o resultado objetivo de um concurso. Bastava para isso que êle, enquanto seus colegas davam notas relativamente próximas aos candidatos, atribuísse um "dez'' ao candidato de sua preferência e um "zero" ao que pretendia eliminar. Abertas as notas, no fim do concurso, verificava-se com
indignação, que embora quatro examinadores houvessem preferido, por pequena diferença, o candidato A
ao candidato B, o quinto examinador, baixando violentamente as notas de A e favorecendo a B, lograva
fazer com que a média geral de B superasse a de A,
e assim forçara a decisão do concurso.
O quadro de notas abaixo concretiza a demonstração supra. Suponhamos dois candidatos (A e B),
que obtivessem dos cinco examinadores as seguintes
notas:
') o ex. 3.o ex. 4.o ex. 5.o ex. me'd'1a geral
1.o ex. .....

Candid. A
Candid. B

8
7

9
8

8
7

9
7

3
9

7.4
7.6

. . . . . nEstaria o candidato B indicado para a cátedra,
embora quatro examinadores julgassem A superior, e
êsse resultado decorreria da repercussão, através da
média geral, do julgamento do 5. 0 examinador sôbre o
julgamento dos demais.
Infelizment€ o quadro supra não é tão hipotético
como desejaria a Recorrida. Nos anais do ensino brasileiro podem ser coligidos exemplos semelhantes, e
não raro com variações de julgamento mais aberrantes e injustificáveis.
Foi daí, Egrégio Tribunal, que nasceu a tese, esposada pelos homens mais representativos da administração do ensino, de abolir o sistema da média geral. A nota que o examinador atribui ao examinando
não exprime, como é sabido, nenhuma realidade objetiva, não é nem pode ser uma quantificação do preparo individual ou do saber. É a expressão de um critério subjetivo, de uma apreciação comparativa, que
se forma e se esgota no fôro íntimo do examinador.
Daí a tese de que, nos concursos, as notas apenas devem servir para que cada examinador compare os
candidatos, e os classifique à luz dos seus próprios
critérios.
Feita a classificação individual dos examinadores,
as notas esgotaram seu papel, e não servem direta ou
indiretamente para a formação de média ou critério
geral. Daí por diante o que importa é saber quantas
indicações teve cada candidato, e aquele que obtiver a
maioria delas, êsse é que faz jus à cátedra por ser o
melhor na apreciação do maior número.
6 - Preocupado em obter da Comissão Examinadora um pronunciamento de que resultasse, em vez da
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antiga indicação coletiva através da média, uma soma
de indicações individuais, era natural que o legislador
desse especial atenção ao problema dos empates. De
duas formas pode o empate apresentar-se:
1.0

-

2. 0

-

na indicação individual, sempre que o examinador atribuir médias iguais a dois candidatos, pondo-os em chave;
na soma das indicações, quando dois candidatos obtiverem o mesmo número de indicações,
de sorte que não haja candidato preferido pela
maioria.

7 - O empate na indicação individual deve ser
decidido pelo próprio examinador (art. 3.0 , § 3.0 ) . No
antigo sistema de média geral fazia-se grande caso da
inalterabilidade das notas, uma vez atribuídas; no sistema atual, mais realista, a nota é um critério subJetivo de que usa o examinador para o fim de chegar
ao resultado final, que dêle se espera, que é - a indicação de um candidato. Se as notas do examinador
colocam em paridade dois ou mais candidatos, ainda
não há indicações, e por isso o examinador deve dizer a quem dá sua preferência.
Não se lhe pede que ponha em ordem os candidatos empatados. Se êstes são de três ou mais, todos
com a mesma média, como tem sucedido, o examinador entre êles escolhe o que quer indicar, e deixa os
outros empatados, sem necessidade de classificá-los.
Já aí se revela a nenhuma relevância para o resultado do concurso, das segundas e terceiras colocações.
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Dois efeitos únicos surte o julgamento: indicar o
candidato preferido, e habilitar ou não os outros à
docência conforme tenham merecido do examinador
"sete'' ou menos de "sete".
8 - Obtidas dos cinco examinadores cinco indicações, surge agora a segunda possibilidade de empate, que é o empate entre indicações. Só é possível
ocorrer esta espécie de empate, dado o fato de serem
cinco os examinadores, em dois casos:
a)

se dois examinadores indicarem um candidato, dois examinadores indicarem outro, e o
quinto examinador indicar um terceiro ou
inhabilitar a todos;

b)

se forem cinco, no mínimo, os candidatos, e
cada examinador indicar um dos cinco;

a esta última hipótese se equiparam aquelas em que
um ou mais examinadores inhabilitarem todos os candidatos, e cada um dos examinadores restantes indicar diferente candidato.
9 - Qual a forma estabelecida pela lei 444 para
vencer êsses empates possíveis? A única razoável, embora imperfeita: o apêlo à Congregação para o desempate. É o que diz, com tôda clareza, o artigo 3.0 , § 3.0
em sua parte final:
"o empate entre os examinadores será decidido pela Congregação em ato contínuo, e em
tantos escrutínios quantos forem necessários''.
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A lição dessa forma parece tão clara, que é difícil
encontrar o fio do raciocínio tortuoso com que o agravado tentou obscurecê-la. O que ela prevê é a devolução pura e simples do desempate à Congregação.
Que se lhe pretende, porém, atribuir? Pretende-se afirmar que não há empate se as notas atribuídas aos
candidatos derem a um dos indicados maioria de segundos lugares. Assim, o Recorrente, tendo tido duas
indicações, enquanto seu concorrente Dr. ALUISIO
SALLEs tinha outras duas, seria, entretanto, o vencedor do concurso porque, nas notas do 5. 0 examinador,
que não indicou qualquer dos dois, o Recorrente viria em 2. 0 e o Dr. SALLES em 3. 0 lugar.
A Recorrida não pode deixar de insurgir-se, com
indignada surprêsa, contra essa interpretação, destoante, ao mesmo tempo, da boa razão e da boa tradição, pois dela jamais se cogitou na Universidade de
Minas Gerais ou em outra universidade brasileira.
A ser verdadeira tal interpretação só haveria uma
hipótese, em que poderia ocorrer empate nas indicações, com o subseqüente apêlo ao desempate pelo corpo
congregado: a hipótese remota, e até hoje inédita nos
anais do ensino de cada examinador indicar um candidato diferente, o que pressupõe, como vimos acima,
um número igual de candidatos e de indicações. E
ainda nesse caso, para haver empate, seria preciso que
cada um dos examinadores agrupasse, na sua classificação individual, os cinco candidatos, com tais sortilégios de análise combinatória, que cada candidato
obtivesse um primeiro lugar, um segundo, um terceiro,
um quarto e um quinto, pois se um se avantajasse aos
outros nas classificações secundárias já estaria desfeita, em seu favor, a situação paritária.
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10 - Eis, para escarmento da tese, o quadro de
classificações em que haveria empate:
1.0 lugar- A B C D E
"
2. 0
B A D E C

3.0

"

4.0

"

5.0

"

-CDEBA
-DEACB
-ECBAD

A mais ligeira alteração nesses arranjos destruiria o empate e afastaria a intervenção da Congregação prevista no artigo 3.0 , § 3. 0 •
No caso mais corrente de empate de indicações,
que tantas vêzes as Congregações têm sido chamadas
a desatar, jamais poderia haver empate à luz da tese
diabólica excogitada pelo Recorrente. Êsse caso é o
de uma distribuição 2 - 2 - 1 nas indicações dos examinadores. Ê absolutamente certo que, nesse caso,
tendo o 5. 0 examinador indicado um 3. 0 candidato,
um dos outros dois candidatos ficaria em 2. 0 lugar nas
suas notas, e em favor dêle penderia sempre o resultado.
11 - Ê de perguntar então, E. Tribunal, por que
motivo a lei 444, que foi tão minuciosa na regulamentação desta matéria, editou regra de desempate para
caso tão raro, podemos dizer, tão vizinho do impossível, e silenciou completamente a respeito da regra
que pràticamente viria a prevalecer sempre que se
verificasse uma distribuição 2 - 2 - 1 ou 1 - 1 -
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1 - 1 - 1 das indicações da Comissão. Teria sido
simples escrever no art. 3.0 , § 3.0 :
e o empate entre os examinadores será decidido conforme a colocação dos candidatos nas
notas atribuídas pelos examinadores.
Não foi, porém, por esquecimento, que a lei deixou de conter essa regra, hoje descoberta pelo Recorrente. Foi porque êsse critério repugnava, de maneira
formal, ao princípio que informa a lei 444, princípio
contrário à média geral, e a tôda forma de repercussão das notas individuais dadas por um examinador sôbre o julgamento dos demais.
A exegese do Recorrente faz o examinador dissidente o árbitro do concurso, submete a maioria ao
desempate da minoria, quando o que a lei 444 pretendeu foi exatamente o oposto- isto é, superar o empate pela audiência de um corpo julgador mais numeroso, a Congregação, chamando-a a exercer uma função que em sistemas anteriore~ lhe pertencia, a de
julgar os candidatos - ainda que agora só diante da
perplexidade verificada no julgamento da Comissão.
12 - Tôdas essas cautelas foram tomadas, precisamente, para impedir que cada examinador pudesse
indicar mais de um nome para a mesma Cadeira, o
que é confirmado pela regra do § 4. 0 do mesmo artigo,
ao estabelecer que
"quando o concurso fôr feito para mais de
uma cadeira da mesma disciplina, cada exa-

~
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minador indicará para o provimento delas os
concorrentes a que tiver atribuído médias mais
altas e serão providos os que assim obtiverem
maior número de indicações''.
Daí deriva que, cada examinador só pode indicar
um nome para o provimento de cada cadeira. Ora, a
prevalecer a tese sustentada pelo Recorrente, segundo
a qual não se teria verificado empate entre os examinadores, porque o 5. 0 examinador teria desempatado,
pelo fato de o ter colocado em 2. 0 lugar, forçoso seria
reconhecer que, nesta hipótese, ao 5. examinador teria sido dada a faculdade de indicar, não apenas UM
CANDIDATO, como diz a lei, mas DOIS CANDIDATOS.
De fato, a lei peremptàriamente declara e o Recorrente não contesta
0

"que será escolhido para o provimento da cátedra o candidato que obtiver o maior número
de indicações parciais.''
Assim sendo, para que coubesse ao Recorrente a
indicação da Comissão, seria mister que a Comissão
houvesse feito três indicações em seu favor enquanto
o candidato ALUISIO SALLES obtinha duas indicações.
Assim, quando o impetrante alega que não se teria verificado empate porque o 5. 0 examinador, colocando-o em segundo lugar, teria desempatado em seu
favor, a sua afirmação importa, na realidade, em dizer
que o 5. 0 examinador o teria indicado para o provi-
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mento da Cadeira, anulando-se o fato de haver o examinador indicado o candidato NANSEN.
Desta forma chegaríamos à conclusão de que, na
exegese proposta, o 5. 0 examinador ficaria em posição de singular privilégio, pois, além de indicar o próprio candidato, ainda teria segundo voto ou voto de
qualidade, que a lei nem direta, nem indiretamente
lhe atribui.
O êrro da interpretação salta aos olhos, sem necessidade de demonstração pois, a lei 444 não autoriza os Examinadores a indicarem candidatos em série
ou em chave, mas tão sàmente a indicarem UM candidato para cada vaga.
IV
, INIDONEIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA
PARA A DECISÃO DA CONTROVÉRSIA
13 - A Constituição concede o mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de qualquer
autoridade.
No caso dos autos, se pudesse ser considerado líquido e certo o direito do Requerente, derivado de
uma interpretação cerebrina e inédita da lei reguladora da espécie, muito mais líquido e certo teria de
ser considerado o direito do candidato SALLES, decorrente de indicação já feita pela Congregação, na
base da interpretação que vem sendo dada, sem discrepância, ao mesmo texto legal pelas Congregações
de tôdas as Faculdades e pelo Ministério da Educação.
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Comparando-se a situação dos dois candidatos
em conflito, verificar-se-ia que o candidato indicado
pela Congregação da Recorrida, tem a seu favor:
1.0

2. 0
3. 0
4. 0

-

-

-

-

o fato de ter sido indicado, pela Comissão Examinadora, em concorrência com o Recorrente;
o fato de ter sido indicado pela Congregação;
o fato de ter sido o ato da Congregação confirmado pelo Conselho Universitário;
o fato de ter sido reconhecida a existência de
empate pela Comissão Examinadora, pela Congregação e pelo Conselho Universitário.

Assim, pois, se o direito, eventual e discutível do
Recorrente, derivado de uma interpretação capciosa e
interessada, pudesse ser tido como líquido e certo, que
dizer do direito do candidato, que se estriba nessa seqüência de atos, e na inteligência da lei observada, sem
impugnação, em todos os concursos? A verdade é que
a pretensão do Recorrente quando muito, poderia ensejar de sua parte um ação ordinária, se de fato lhe
parece que a sua interpretação da lei, tão destoante
da tradição e do bom senso, cria incerteza para o direito do candidato indicado pela Congregação. Exatamente para êsse fim, isto é, para tornar certo o direito incerto, dispõe o processo de remédio adequado,
a ação declaratória, expressamente prevista pelo legislador para "declarar a existência ou inexistência de
uma relação jurídica'''. Para tal fim seria totalmente
inidôneo o mandado de segurança, cujo emprêgo não
supõe apenas a liquidez e certeza do direito, em si,
em sua existência e extensão, mas também a indiscutibilidade de sua polarização prévia na pessoa do seu
verdadeiro titular.
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Não é lícito esquecer que êsse remédio jurídico
foi criado para proteger os direitos contra atos ilegais ou abusivas da Autoridade pública; por isso mesmo, a segurança se dirige contra uma Autoridade pública, o que no caso, não sucederia por estar o Requerente não a querer coibir qualquer abuso ou ilegalidade da Congregação, mas privar um dos candidatos
da situação jurídica já adquirida, em concorrência com
seus pares, e de que não pode ser despojado, senão,
judicialmente, depois de convencido pelos meios orai..
nários. De outra forma, estaríamos atribuindo ao mandado de segurança, em lugar do caráter de medida de
urgência destinada a amparar os direitos líquidos e
certos contra os abusos ou ilegalidades da Autoridade, a função de sucedâneo "da prestação jurisdicional
proferida, em processo regular'', respeitado, em sua ex..
tensão natural, o princípio do contraditório e a ga ..
rantia de defesa que a lei faculta a tôdas as partes.
Por estar sendo desviado dos seus verdadeiros fins,
é que o mandado de segurança impetrado pelo Recorrente não contém um dos pressupostos essenciais da
medida, a saber, a individuação de ato ilegal ou abusivo, cometido pela Autoridade, contra a qual foi requerido.
14 - Efetivamente, admitamos, para argumentar
e tão sómente para argumentar, que o texto legal em
que se fundou o ato da Congregação comportasse, na
realidade, não apenas a interpretação que sempre lhe
foi dada, mas também a exegese proposta pelo Recorrente.
Ainda que assim fôsse, como poderia ser tachado
de abusivo e ilegal o ato da Autoridade que, entre

-21-

duas interpretações para a mesma norma, esposou precisamente aquela que vem sendo reiteradamente observada, sem contestação, em tôdas as Universidades e
pelo Ministério da Educação e com base na qual foram providas numerosas Cátedras nos mais diversos
Institutos de ensino Superior no país?
Por outro lado, e desde o momento em que os próprios examinadores reconheceram e proclamaram a
existência do empate, não cabia mais à Congregação
senão exercer o poder de desempate que a lei expressamente lhe ou torga.
Limitou-se a Congregação, ao desempatar por um
dos candidatos, ao legítimo exercício de uma atribuição que a lei claramente lhe defere.
E assim não haveria como chamar de ilegal ou
abusivo, para efeito da respectiva modificação por via
de mandado de segurança, o exercício, pela Congregação, de seus poderes legais.
15 - Finalmente, parece que o Recorrente procura obter demais, através do meio processual que escolheu. O mandado de segurança, mesmo que pudesse
ser concedido, teria o efeito de impedir a nomeação
do candidato indicado pela Congregação, mas não podia ter o efeito, almejado pelo Requerente, de compelir à sua nomeação.
A segurança se concede contra ato ilegal da autoridade para sustar seus efeitos; não, porém, para
obrigar a autoridade à prática de um ato que ela reputa ilegal, e que só através dos meios ordinários pode
ser convencida de praticar.
Está, assim, a Recorrida certa de haver cumprido,
através da sua Congregação, o dever que lhe cabia em
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face do empate declarado pela Comissão Examinadora. Não se desviou a Recorrida da lei, não abandonou os critérios de interpretação abonados pelo uso da
Universidade a que pertence, e não desertou a causa a
que está votada como instituição, que sendo a da educação superior, contém o serviço da Justiça.
Pelas razões expostas, a Recorrida, invocando os
doutos suprimentos dos eminentes Julgadores, espera
que o Egrégio Tribunal negará provimento ao recurso
para manter a veneranda decisão de fls., como é de
DIREITO
F.

c.

DE SAN TIAGO DANTAS

VICENTE CONSTANTINO CHERMONT DE MIRANDA

PELO ASSISTENTE-RECORRIDO
Dr. Aluizio de Paula e Salles

Egrégio Supremo Tribunal Federal:

Historico da Questão
Realizou -se na Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade de Minas Gerais um concurso
para provimento da cátedra de Fisiologia, concorrendo
ao mesmo os Drs. Antônio Octaviano de Almeida,
Nansen Araújo e Aluízio Salles.
A banca examinadora indicou para o primeiro
lugar os Drs. Aluízio de Paula e Salles e Octaviano de
Almeida, a saber, dois examinadores indicaram o Dr.
Aluízio Salles em primeiro lugar, e dois outros optaram
pelo Dr. Octaviano de Almeida e o quinto examinador,
isoladamente, propugnou a primeira colocação para o
Dr. Nansen de Araújo.
Dos trabalhos da Banca examinadora dá notícia
a ata de fls. 54, na qual, atendendo ao preceito legal,
verificado o empate, reconhece a mesma Banca que deveria ser êle resolvido pela Congregação da Escola.
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Efetivamente, a êsse respeito não oferece dúvidas o
têxto da lei, visto como, levada a efeito, a classificação
dos candidatos segundo cada examinador "Cada examinador. fará a classificação
parcial dos candidatos, indicando aquêle a que
tiver atribuído a média mais alta. Será escolhido para o provimento da cátedra o candidato que obtiver o maior número de indicações parciais". (Art. 3. 0 , § 2. 0 da lei 444);
se verificou que dois, dos três candidatos obtiveram,
cada qual, duas indicações dos cinco examinadores,
respectivamente os Drs. Aluízio e Almeida (recorrido e
recorrente), dando-se pois empate nas indicações.
Em conseqüência, e ainda de acôrdo com o que
dispõe o mesmo artigo 3. 0 no seu parágrafo 3.0 "Cada examinador decidirá o empate entre as médias atribuídas por êle mesmo a dofs
candidatos, e o empate entre os examinadores
será decidido pela Congregação em ato contínuo e em tantos escrutínios quantos forem
necessários'' -,
foi o desempate atribuído à Congregação da Faculdade
recorrida.
Em obediência a êsse preceito, a Congregação da
Faculdade de Odontologia, em um só escrutínio, resolveu o empate, optando pela escôlha do Dr. Aluízio
de Salles para catedrático, ficando o Dr. Octaviano de

Almeida, "ipso facto'', escolhido livre-docente.
Em seguida, e sempre de acôrdo com a lei, a mesma
Congregação solicitou ao Ministério da Educação a nomeação do Dr. Aluízio de Paula e Salles para a cátedra.
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O Dr. Octaviano de Almeida não se conformou com
essa solução, entendendo que, se fôssem consideradas
as notas dadas ao Dr. Nansen, a sua situação seria melhorada, pois o mesmo examinador, que indicara o Dr.
Nansen para primeiro lugar, optara pelo Dr. Almeida
para segundo ...
Pelo que, interpôs recurso administrativo para o
Consêlho Universitário de Minas Gerais, órgão superposto à Congregação, em matéria de concurso.
Insôfrego, contudo, o Dr. Octaviano não aguardou
a decisão sôbre o recurso administrativo e impetrou
mandado de segurança, contra o ato da Congregação,
de que, aliás, já recorrera.
O Dr. Juiz da Fazenda de Belo Horizonte lhe deferiu a medida, sob fundamento de que não houve empate, visto como, para solucionar-se o impasse dos
quatro candidatos, dois dos quais indicara um terceiro
-Dr. Nansen -dera a cada um dos dois empatados;
e essa procura favoreceria ao Dr. Almeida, que teve alguns poucos décimos a mais, dados pelo quinto examinador, do que o Dr. Aluízio.
Subindo ao Tribunal Federal de Recursos a controvérsia, foi ela dirimida com a reforma da confusa
sentença de primeira sentença, e proclamado o legítimo direito do Assistente, Dr. Aluízio de Paula e Salles,
ao exercício definitivo da cátedra, que já vinha exercendo há muito tempo.
Os brilhantes fundamentos dêsse julgado, que reafirma o princípio jamais postergado de que à Congregação das Escolas Superiores é que cabe, soberanamente, decidir o empate verificado entre os examinadores, (artigo 3. 0 , § 3. 0 , da lei 444) e se encontram

nos votos luminosos dos Ministros CuNHA MELLO
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( 402-410), CÂNDIDO LôBo (fls. 415-416), MouRÃO
RussEL (425-426), JoÃo JosÉ DE QuEIROZ (fls. 427-428)
e HENRIQUE D' AVILA (431-433).

êsse, em resumo fiel, o caso que foi submetido ao
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, limpo dos sofismas, dos quadros da torturante confusão em que
mergulhou o Impetrante, ora Recorrido, e dos equívocos em que se enleiou a sentença recorrida e que
aquêle calenda Tribunal recorrido decidiu com tanfõ
acêrto, segurança e justiça.
Como bem observa o Ministro CuNHA MELLO ( fls.
403), nenhum dos candidatos, inclusive pois o Recorrente, protestou, reclamou, ou alegou algo contra a deliberação da Banca Examinadora, ao atribuir à Congregação a faculdade de desempatar as indicações. Essa
conduta, como o acentua o eminente Ministro, implica
em ratificação.
Assim, porém, não entendeu a sentença de primeira instância, que se deixou emaranhar pela rêde
de sofismas gráficos com que o agravado entumeceu
os autos, num torturante esfôrço por tornar obscuro
o que é claro e cristalino, quando o intérprete atenta
na lei.
Tôda a argumentação do Recorrente se concentra
na sua assertiva de que a lei só em única hipótese determina que o concurso seja decidido pela Congregação,
isto é, quando haja "empate entre todos os examinadores, relativamente a dois ou mais candidatos" (fls.
15), e cita o art. 3. 0 da Lei 444.
Ora, isso não é exato. Em primeiro lugar, a lei não
manda que a Congregação decida o concurso, mas sim
o empate nas indicações feitas pelos examinadores.
Em segundo lugar, a lei não prevê o empate apenas
entre todos os examinadores, como exquisitamente
É
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afirma o Impetrante na sua longa, penosa e confusa
petição inicial, baralhando fatos e querendo apresentar
como líquido e certo um pretenso direito. Não. A lei
prevê o empate entre os examinadores, não sendo necessário que todos os cinco façam classificação diferente, hipótese só possível quando haja, pelo menos
cinco candidatos.
Pode dar-se o caso que dois examinadores empatem com dois outros, ao classificar os candidatos e
o quinto examinador haja optado por uma terceira solução, preferindo um terceiro candidato. Nessa hipótese, a lei não dá ao voto do quinto examinador a fôrça
de desempatar, mas sim atribui exclusivamente à
Congregação da Escola a competência para fazê-lo. E'
o que está escrito com tôdas as letras no § 3.0 da Lei

444:
"Cada examinador decidirá o empate entre as médias atribuídas por êle mesmo a dois
candidatos (hipótese das médias do próprio
examinador serem empatadas, e que não é a
dos autos), e o empate entre os examinadores
será decidido pela Congregação, em ato contínuo, e em tantos escrutínios quantos forem
necessários".
Cada examinador só decidirá o empate que êle
mesmo criar, quando dá as mesmas notas a mais de
um candidato; quando o empate se verificar nas indicações dos examinadores, é a Congregação que decide
êsse empate, escolhendo um dos indicados.
O que não é possível é dar uma interpretação à lei
segundo a qual certo examinador possa fazer duas indicações para o primeiro lugar, como o pretende oRe-
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corrente. A saber, pretende êle que o examinador que
atribuiu ao Dr. Nansen (classificado em 3. 0 lugar) a
primeira classificação, também tem a faculdade de dar
a êle Recorrente o primeiro lugar ... , ficando, destarte,
um só examinador com a faculdade de indicar dois candidatos para o primeiro lugar ...
O que é inequívoco é que a Congregação usou uma
atribuição legal, desempatando as indicações em favor
do Dr. Aluízio.
Assim procedendo, nada mais fêz do que o corrente
e moente nos diversos concursos, que têm sido realizados em nosso País (fls. 252/254).
Assim procedeu a Congregação da Faculdade de
Medicina da Universidade do Brasil, no concurso realizado em 1934, quando o Dr. Hamilton Lacerda Nogueira e Octávio Barbosa de Couto Silva obtiveram,
para a nomeação, duas indicações cada um e o Dr.
Jorge Bandeira de Mello, uma indicação. A Congregação desempatou em favor do Dr. Hamilton, por 15
votos contra 10 - (documentos de fls. 252 dos autos).
No mesmo estabelecimento, a mesma ilustre Congregação foi chamada, em 1944, a desempatar as indicações dos Drs. Raul David Sanson, Ermiro Lima e A.
Rego Monteiro; havendo os dois primeiros alcançado,
cada qual, dois dos cinco votos, a Congregação desempatou em favor do Dr. Sanson (fls. 253 dos autos).
Na própria Universidade de Minas Gerais, na sua
Faculdade de Direito, em 1941, foi a Congregação que
desempatou as indicações dos professôres Javert de
Souza Lima e José Pinto Antunes, os quais obtiveram,
respectivamente, duas indicações dos cinco exami~
nadares, havendo um examinador - o professor Santiago Dantas - indicado um terceiro. O desempate foi

-29-

decidido por votos, com bolas brancas e pretas. (Doe. a
fls. 253 b).

Verifica-se, assim, que a Congregação da Faculdade de Odontologia e Farmácia, usando sua atribuição legal de desempatar entre duas indicações para
o primeiro lugar, não praticou originalidade, pois se
limitou a seguir reiterados precedentes firmados pelas
demais Congregações do País.
Quando exerceu sua função desempatadora, a Congregação entrou na zona de seu legítimo arbítrio, no
âmbito de seu poder discricionário, no terreno em que
lhe cabia deliberar entre as in-dicações empatadas.
A lei não adstringe a nenhum critério norteador
essa faculdade desempatadora; em conseqüência, é a

própria Congregação que se orienta. Poderia escolher
o critério que manda considerar as notas do quinto examinador, mas poderia, se quisesse; poderia adotar o
critério da idade; poderia inclinar-se pelo candidato
mais popular entre os alunos, ou entre os prefessôres,
poderia adotar qualquer critério que lhe afigurasse
mais conveniente ao ensino, ao convívio no seio da
Congregação, às tradições da Escola, etc., etc. Sempre
cabe à Congregação adotar o critério que lhe parecesse mais conveniente para desempatar, visto como
a lei não lhe aponta nenhuma. Qualquer critério estaria dentro da faculdade de desempatar que lhe cabe,
porque a lei não marcou um critério específico para
fazê-lo, mas tão-sõmente lhe deferiu o poder discricionário de desempatar.
Alega-se que a Lei 444 visou a limitar o arbítrio
das Congregações na escôlha dos professôres. E' certo.
E o conseguiu, com a forçada nomeação de examinadores estranhos a seus quadros e com outras provi-
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dências, entre as quais a de deixar a indicação aos examinadores. Mas limitação de faculdade discricionária,
não é sua supressão. Uma pequena zona de discrição
restou às Congregações, quando os examinadores chegam a um impasse, empatando as indicações: desempatar, segundo seu próprio critério.
Nessa circunstância, a própria lei ordena que a
Congregação resolva o empate, não para escolher o candidato, mas para desempatar as indicações empatadas.
Sua contribuição para a formação de seu professorado
é assim limitada; mas, tal limitação não vai ao extremo
de transformar a Congregação em mera máquina de
somar votos. Não. A sua exígua discrição é a de desempatar, segundo o critério que melhor lhe pareça,
como bem acentua o Desembargador Cândido Lobo,
no seu voto travado em severa dialética,
"Indicando, portanto, quer dizer, cada
examinador está obrigado por êsse dispositivo
a indicar aquêle que tiver a média mais alta.
Continua o artigo (êsse dispositivo é contundente):
... Será escolhido para o provimento da cátedra o candidato que obtiver o maior número de indicações parciais. Logo, pela própria lei 444, de 4. 6. 37, está
arredado o argumento de agravado (ora Recorrente); não é a média e sim a indicação,
porque é êsse o critério que obriga a escôlha... !
Ou, como o sintetiza o eminente Ministro João José
de Queiróz (fls. 427),
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" ... A lei n. 0 444, de 4.6.37, veio estabelecer um sistema novo de apuração nos concursos para o magistério ·superior. Criaram-se
dois momentos diversos para a apuração: um
tendente a positivar indicação por parte dos
examinadores e outro destinado a apurar a
classificação obtida, cabendo à Congregação
desempatar. A atribuição de notas, parece-me,
tem apenas um fim: o de propiciar aos examinadores um critério para a indicação.

Obtido êsse resultado, isto é, feitas as indicações, se houver empate, resolve-se por
outro critério que nâo o das médias obtidas."

Na sua confusa rêde de sofismas, o Recorrente entende que deve somar, às indicações que lhe foram favoráveis, a que foi feita por um examinador, de um
terceiro candidato, a fim de provar que não houve empate, isto é, pretende forçar, como solução para o empate, o CRITÉRIO DE SE ATENDEREM AS NOTAS
DO EXAMINADOR QUE PARA ÊLE NÃO CONCORREU!
Santo Deus! Dêsse jeito, a hipótese do § 3.0 é INVERIFICAVEL, e a lei contém letra morta, porque, em
cinco examinadores, nunca dois poderiam estar em antagonismo com dois, porque o quinto fatalmente, se
somaria a um dos grupos de dois, sem jamais adotar
uma terceira escôlha !
Mas a argumentação do Recorrente é cerebrina e
violenta a realidade dos fatos. Efetivamente, no caso
dos autos, dois examinadores, por ocasião da classificação dos candidatos, indicaram o Dr. Aluízio Salles
para a cátedra de Fisiologia; dois outros indicaram o
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Recorrido, Dr. Octaviano de Almeida, e o quinto, na
mesma classificação de candidatos, indicou o Dr.
Nansen; de jeito que, tanto o Dr. Aluízio Salles, como
o Dr. Octaviano de Almeida tiveram cada qual, duas
indicações, empatando por conseqüente.

Êsse empate, é o que sempre se considerou como
empate, isto é, duas indicações contra duas outras para
o mesmo lugar. Ou, como demonstra o insígne mestre
Alfredo Araújo Lopes da Costa, no seu luminoso parecer à fls. 109 dos autos, houve empate porque a lei
não admite indicação em chave, como o pretende o Recorrido, pois cada examinador indicará um só nome.
Isso é o que os tribunais entendem como empate,
todos os dias, em todos os julgamentos de cinco juízes,
quando dois votos adotam uma conclusão, dois outros
adotam uma segunda e o quinto juiz uma terceira,
embora cada juiz divirja, na fundamentação de seu
voto, e dê valor maior a um que outro argumento, ou
fundamento de raciocínio.
O critério propugnadQ pela sentença, de se considerarem os votos dados pelo quinto examinador para
apurar-se a indicação empatada do~ quatro outros, no
caso de três candidatos, levaria, ao demais, ao critério
de indicação por simples maioria de pontos. Nêsse caso,
não seria necessário que a lei mandasse os examinadores indicar o candidato classificado, pois a indicação
resultaria de mera contagem aritmética de todos os
pontos dados por todos os examinadores a todos os candidatos. E êsse critério simplista suprimiria qualquer
outra indagação, que o atual critério comporta, e não
daria margem para a classificação parcial de cada examinador, com sua conseqüente indicação. Ou seja, em

suma, a lei escrita estaria não escrita.
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Quando, como no caso dos autos, entre cinco examinadores, dois dêles escolhem "A" e dois outros escolhem "B", escolhendo o quinto a "C'', a lei não
manda que prevaleça o voto do quinto examinador, que
de maneira nenhuma se inclinou por um dos dois outros candidatos, que mereceram o voto partilhado dos
quatro outros examinadores. Não. Nêsse caso, a lei
manda que a Congregação desempate o empate; e, evidentemente, só o pode fazer, livremente, por um dos
dois candidatos.
Nem se venha com qualquer argumento de autoridade, para capear um êrro de inteligência da norma.
E' possível que o "autor" da lei, se ela o teve único,
desejasse hoje outra inteligência da lei diferente da
que decorre de sua aplicação aos fatos que disciplina.
Elaborada a lei, porém, emancipa-se de seu autor,
ganha vida autônoma e muitas vêzes o surpreende com
uma riqueza de conteúdo que não estava em seus desígnios.
Os tribunais estão, cada dia, descobrindo o verdadeiro sentido e significado da lei, quando a invocam
para disciplinar a realidade dos fatos; então, encontram-lhe amplitude, significação e repercussão que o
seu autor jamais suspeitou ... O legislador imagina hipóteses teóricas e o juiz trata a lei em face de realidades
vivas.
E é por isso que os bons hermeneutas repelem hoje,
não só a chamada interpretação "autêntica", mas
também o trabalho de detetive da descoberta da "vontade do legislador".
O intérprete é que dá vida e sentido à lei, pondo-a
em adequação com a realidade sinuosa e movediça.
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"Se fôssemos, a rigor, buscar a intenção
ocasional, precípua do legislador, o encontraríamos visando horizonte estreito, um conjunto de fatos concretos bastante limitado.

O legislador não suspeitou as múltiplas
conseqüênc-ias lógicas que poderiam ser reduzidas de suas prescrições, não estiveram na sua

vontade, nem se encontraram na sua intenção."
Carlos :Maximiliano - Hermeneuta, 42 -

Em suma, Egrégio Tribunal:
O Recorrente foi aprovado em concurso para catedrático de Fisiologia da Faculdade de Odontologia,
da Universidade de Minas Gerais, cátedra que, há
muito, já vem ocupando proficientemente; foi indicado
por dois dos cinco examinadores como o foi, por dois
outros, o Recorrido.
Empatadas as indicações, a Congregação da Faculdade, de acôrdo com sua atribuição legal, desempatou em seu favor, a saber, em favor de um professor
de cuja proficiência ela própria tinha pleno conhecimento.
Tentando criar um processo de desempate não
previsto nem prescrito em lei, a sentença lhe pretendeu
arrebatar a cátedra para deferí-la a seu concorrente,
anulando o desempate legalmente proferido, violen-
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tando, já agora, seu direito líquido e certo, com uma
fundamentação que ressalta a iliquidez da pretensão
amparada por ela.
Contra essa violência se insurgiram a ilustre Congregação da Faculdade de Odontologia e Farmácia, e
o Recorrido, amparados na lei, no entendimento uniforme que lhe dão as demais Congregações de Escolas
Superiores do País, e o Egrégio Tribunal Federal de
Recursos restabeleceu a lei ofendida e restaurou o direito ultrapassado. Os votos vencidos do egrégio Tribunal Federal de Recursos, data vénia, voltaram à antiga maneira de classificar candidatos, já proscrita pela
lei 444, a saber, por simples e aritmética contagem de
votos de todos os examinadores, deixando de lado o
critério legal que criou o sistema de indicações pela
Banca, com a faculdade desempatadora das Congregações, na oportunidade que se verifiquem empates de
indicações.
O Recorrente pretende, com o presente recurso,
em que insiste nos sofismas de tôda natureza com que
cuida turvar uma situação límpida, anular uma faculdade legítima que sempre foi reconhecida às Congregações das Escolas Superiores e ferir uma conquista legítima do talento, da capacidade e da experiência lectiva do Assistente-Recorrido.
Mas, estamos certos de que o Egrégio Supremo Tribunal Federal repelirá a ilegítima pretensão, negando
provimento ao recurso, como é de estrita
JUSTIÇA.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1956.
GABRIEL DE REZENDE PASSOS
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RECURSO EXTRAORDIH·ÃRIO N. 38. 17 2
Relator: -

O Exmo. Sr. MINISTRO CÂNDIDO
MOTTA FILHO

Código Comercial art. 325:
"Quando duas ou mais pessoas, sendo ao rncnos
uma comerciante, se reunem sem firma. soc:íal, para
lucro comum em uma ou 1nais operações de comércio
determinadas, trabalhando um, alguns ou todos, em
seu nome individual, para o fim social, a associação
toma o nome de sociedade em conta de participaçã·~,
acidental, momentânea, ou anónima ; esta sociedade·
não está sujeita às formalidades prescritas para a formacão das outras sociedades, e pode provar-se por
tod;, o gênero de provas admitidas nos contratos co•
merciais ( art. 122) . "

I
11
III

Soc.fedade em conta de participação
Condição potestativa
Mudança da "causa petendi"
PELO RECORRENTE

MÁRIO TAMBORINDEGUY,
ADVOGADOS

F. C. DE SAN TIAGO DANTAS
VICENTE CHERMONT DE MIRANDA
PUNJO DOYLE SILVA
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 38.172
RESUMO
I - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
Contraria. a lei federá! o julgado que, aceitando· a existência
de uma sociedade em conta de participação, subordina o pagamento dos interêsses devidos a um dos seus sócios à 11rova da
prestação de serviços.
CóDIGO COMERCIAL,

ART.

325

«Quando duas· ou mais pessoas, sendo ao menos uma comerciante, se reunem sem firma social, !lara lucro comum em
uma ou mais operações de comércio determinadas, trabalhando
um, alguns ou todos, em seu nome individual, !lara o fim social, a associação toma o nome de sociedade em conta de
participação, acidental, momentânea, ou anônima; esta socie·
dade não está sujeita às formalidades prescritas para a formação das outras sociedades, e pode provar-se por todo o
gnerêo de provas admitidas nos contratos comerciais (art. 122)».
I I - CONDIÇÃO POTESTATIVA
Se a carta-contrBto, constituido'l'a da sociedade em conta de
participação, não especifica os serviços· do participante oculto e
se o sócio ostensivo, e só êle, tem em mãos a execução da empreitada e a faculdade de solicitar ou deixar de solicitar a colaboração do sócio oculto, ficaria ao arbitrio do sócio ostensivo
manter ou cancelar o compromisso, conforme pedisse ou deixasse
de pedir a cooperação do sócio oculto.
III- MUDANÇA DA «CAUSA PETENDb
Proposta a ação com base em contrato de sociedade em conta
de participação, cuja existência. não foi contestada, nãct pode o Juiz
da apelação alterar aquela causa petendi para o efeito de sub·,rdinoar a exigibilidade dn quota de lucros do sócio oculto à !Jrova de
prestação de serviços, o que somente teria cabimento na hipótese
em que a ação se houvesse fundado em contrato !!e locação de
serviços.
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Pelo Recorrente, Mario
Tamborindeguy.
EGRÉGIO TRIBUNAL

1. O presente Recurso Extraordinário busca amparo no
Art. 101, III, letra a, da Constituição Federal, sob a alegação de haver o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro deixado de aplicar o Art. 325 do Código Comercial, que dispõe sôbre a sociedade em conta de participação.

2. Não entrou o v. Acórdão de fls, 264 na análise
do negócio jurídico concluído entre o Recorrente e o Recorrido, para decidir, medi~nte interpretação da declaração de
vontades, se entre êles se ajustara uma sociedade ou uma
locação de serviços. Se o houvesse feito, concluindo pela
locação, seria difícil que a decisão desse ensejo ao recurso
federal, pois não seria a aplicação da lei que estaria em
causa, e sim a interpretação do contrato.
Não foi êsse, entretanto, o objeto da decisão. O v. Acórdão, seguindo nesse ponto a sentença de primeira instância,
tratou o contrato como contrato de participação, e julgou improcedente a ação intentada pelo Recorrente, por lhe parecer
que não houve prestação de serviços do sócio participante
ao sócio ostensivo.
Ora, o contrato de participação ou de associação em participação (Auletta, Il Contratto di Società Commerciale, página 159) não impõe ao associante a obrigação de prestar serviços ao associado, e por conseguinte fazer depender dêsse
requisito o pagamento da participação convencionada im-

-4porta em desaplicar o direito de gente no tocante a êsse tipo
de sociedade.
3. Impressionou-se de mais, data venia, o Egrégio Tribunal a quo com a menção feita na carta-contrato a serviços que seriam prestados pelo associante, e não quis indagar, analisando o instrumento no seu todo, se êsses serviços eram indispensáveis à existência da participação. Se
o fôssem, poderia o Tribunal descaracterizar o contrato, transformando-o em locação de serviços, mas o que não poderia,
em caso algum, era manter a conceituação de uma sociedade
em participação e colocar na dependência daqueles serviços
o pagamento dos interêsses devidos ao sócio.
Tivesse o Egrégio Tribunal entrado mais a fundo na
análise do documento de fls. 30, onde encontrou a alusão
à prestação ,de serviços, e teria visto que êstes, longe de
serem devidos como contra-prestação da participação nos
lucros sociais, constituiam um interêsse acessório, incapaz
de repercutir na economia do contrato.
4. De fato, o contrato prevê, em caráter irrevogável,
durante e até a integral execução dos serviços, uma parti..
cipação de 30% em favor do associante, porcentagem que
se reduz a 15 % no tocante às obras de arte. Se essa remuneração fôsse devida em função de prestação de serviços e
não da existência de uma sociedade, é claro que tais serviços
teriam de ser definidos, para que a remuneração variasse
de acôrdo com sua quantidade e qualidade. Não seria admissível que o associante se assegurasse essa importante participação prestando uma ou duas vêzes serviços talvez insignificantes, e que perdesse o direito a qualquer parcela do
interêsse ajustado se os omitisse.
Bastaria essa absurda consequência para afastar do espírito do Egrégio Tribunal a idéia de que a carta- contrato
contivesse um ajuste de participação contra a prestação obrigatória de serviços. A verdade é que o associante tinha direito à participação por haver ajustado com os associados
um contrato social, mas ao mesmo tempo se obrigou a prestar
!Serviços, desde que êles lhe fôssem solicitados. Essa soli-
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citação é que não ocorreu na segunda fase do contrato, ou
porque o sócio ostensivo não houvesse necesitado do auxílio
ào participante, ou porque se houvesse querido privar dêle,
já com o propósito de recusar, de má fé, o pagamento da
participação.
I

I

5. Outro aspecto que escapou inexplicàvelmente ao
exame do Egrégio Tribunal recorrido foi a ignominiosa potestatividade, que a sua interpretação atribui ao contrato,
e que, se fôsse exata, o fulminaria de nulidade. De fato,
se a carta-contrato não especifica os serviços do participante,
e se o sócio ostensivo, e só êle, tem em mãos a execução da
empreitada e a faculdade de solicitar ou deixar de solicitar
colaboração, ficaria ao arbítrio do sócio ostensivo manter ou
cancelar o compromisso, conforme pedisse ou deixasse de
pedir a cooperação do participante.
Se tivesse realmente importância a prestação de serviços
do participante,
a ponto de poder ser considerada uma
contra-prestação contratual, teria sido indispensável que o
sócio ostensivo provasse haver solicitado os serviços do participante, sem resultado. De outro modo, a obrigação de
pagar as vultosas porcentagens mencionadas na carta-contrato de fls. 30 seria uma obrigação potestativa do asso··
ciado. Estaria em suas mãos cumpri-la ou descumpri-la,
pedindo ou não pedindo serviços ao associante.
Foi pena que o Egrégio Tribunal recorrido se houvesse deixado impressionar pela ardilosa insinuação dos réus,
ora Recorridos, de que o autor, ora Recorrente, lhes havia
oferecido influência. Quem tem influência na Central do
Brasil, ou em outras repartições públicas, como torna evidente o presente processo, não parece ser o autor, mas os
réus.
A associação ajustada teve melhores fundamentos, .e
numa fase em que a firma empreiteira ré não possuía crédito bancário, nem recursos financeiros para enfrentar os
compromissos de uma grande empreitada, foi a correspon-·
sabilidade do autor, fartamente documentada no bojo dos
6.

-6autos, que lhe permitiu fazer frente ao serviço que tomou.
Se mais ttarde os lucros produzidos formaram um capital
de giro suficiente, nem por isso desapareceu o fundamento
económico e moral da associação, tanto mais que êsse capital de giro deve ser em grande parte formado pelos 30 %
e 15% devidos ao autor, de que a firma Sacilotti & Trepichio julgou preferível apropriar-se, para não ter de recorrer ao crédito e pedir ao autor novos avais.
Não é, pois, do lado do autor que se desenha, no presente feito, qualquer aspecto moralmente deplorável. É, sim,
do lado dos réus, que fugiram à fé dos seus compromissos, retiveram dinheiro alheio para o financiamento de seus
negócios, e não trepidaram em furtar êsse mesmo dinheiro
sob a alegação de que não receberam os serviços que 1t.iveram
o cuidado de não pedir.
Parece, assim, fora de dúvida:
a)

que o presente Recurso Extraordinário tem cabimento, com apôio na letra a do Art. 101, III,
pois o Egrégio Tribunal de mérito não aplicou
o Art. 325 e seguintes do Código Comercial,
ao considerar integrante de um .contrato de sociedade em conta de participação a obrigação
de prestar serviços, que seria própria de um contrato locativo;

b)

que o v. Acórdão merece ser reformado e a
r. Sentença de primeira instância r.estabelecida,
para que a ação seja julgada procedente e os
réus condenados a pagar ao autor, ora Recorrente, a participação que convencionaram e sonegaram.
E. Justiça.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1957.
SAN TIAGo DANTAS

EXMOO SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
MARIO TAMBORINDEGUY, nos autos da apelação cível
n.O 7 o235, em que é 20° Apelante e Apelado, sendo também
reciprocamente Apelados .e 1. 0 " Apelantes SACILOTTI & TREPICHIO LTDAO e OLEGARIO SACILOTTI, não se conformando, data venia, com o venerando acórdão de 264 que,
dando provimento à primeira apelação, negou provimento à
segunda para o efeito de reformar a sentença de primeira
instância, vem, dentro do prazo legal, interpor o presente recurso extraordinário para o Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fundamento no arto 101, no 0 III, letra a da Constituição Federal pelos motivos que passa a expor:
A

ESPÉCIE

1. O Recorrente propôs contra os Recorridos, - a saber
a firma comercial Sacilotti & Trepichio Ltda o e o sócio desta
Olegário Sacilotti, - ação ordinária para haver o restante
da participação originàriamente estipulada na carta,.contrato
de flso 11, cujo montante foi alterado, posteriormente, pela
carta de flso 30 que ratificou, expressamente, a primeira.
2. A ação, conforme se verifica do item I da petição
inicial, foi proposta com fundamento na associação indiscutivelmente instituida pelas aludidas cartas.
3. O MM. Dr. Juiz de primeira instância, dando
àqueles instrumentos interpretação adequada e conforme à
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I~éus, solidàriamente, ao pagamento das percentagens devidas que fôssem apuradas em liquidação de sentença.
4. Houve apelação de ambas as partes e o Egrégio Tribunal local, dando provimento à apelação dos Réus, ora Recorridos, julgou improcedente a ação sob o fundamento de
que o Autor, ora Recorrente, não havia feito prova de execução de quaisquer serviços que pudessem ser remunerados
pela participação em aprêço.
CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDIN ARIO

5. Em assim decidindo pode parecer, ao leitor desatento, que o Egrégio Tribunal teria tornado impraticável
o recurso extraordinário por se ter circunscrito a questões
de fato, a saber, a prova da existência ou in.existência de
serviços prestados pelo Recorrente aos Recorridos.
6. Na realidade, porém, o acórdão ora impugnado, ao
pretender encerrar a questão de modo desfavorável ao Recorrente, violou frontalmente
não somente os preceitos dos arts. 4.0, 209 e 824
do Código de Processo Civil,
como, ainda,
a norma do art. 325 do Código Comercial, em que
o Autor fundou a ação, ao invocar, expressamente,
a associação existente entre o Recorrente e os Recorridos, de que os documentos de fls. 11 e 30 constituem prova abundante, já que dita sociedade, nos
têrmos do art. 325 citado, "podia provar-se por todo
o gênero de provas admitidas nos contratos comerciais (art. 122) ",

-97.
Civil

De fato, estabelece o art. do Código de Proc.esso

"que o juiz não poderá pronunciar-se sôbre o que
não consti'tua objeto do pedido"
e, por outro lado, o art. 824 do mesmo Código de Processo
Civil, ao definir a extensão dos poderes judicantes do juiz
da apelação, declara
"que a apelação devolverá à superior instância o co-·
nhecimento integral das questões suscitadas e diScutidas na ação" .

8. Dai deriva que, uma vez fixados, pela inicial pela
contestação, os têrmos exatos do contraditório e identificada
a ação através da determinação dos seus três elementos constitutivos, - a saber, causa (fundamento), coisa (pedido) e
pessoas, - não pode o juiz, nem na primeira, nem na segunda instância, desfigurar o feito para o fim de
julgá-lo, não na base do fundamento invocado pela
partJe, mas com arrimo numa causa petendi que não
foi postulada.
9. Ora, no caso dos autos, foi precisamente o que
ocorreu, como é fácil demonstrar.
10. O Recorrente, logo no ítem 1.0 da inicial, ao propor
a ação, invocou, como causa petendi, a existência de um contra:to de sociedade, comprovada, desde logo, com os documentos de fls. 11 e 30 que, por si sós, caracterizavam
a sociedade em conta de participação a que alude o art. 325
do Código Comercial.
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Contestando a ação, os Réus
não negaram a autenticidade dos documentos, nem,
tampouco, a existência da associação já que esta era
irrefragável;

limitaram-se, por isto,
a negar o débito, sob o fundamento de que não teriam sido prestados os serviços que dito débito se
destinava a remunerar.
12. Assim, pois, as partes não discutiam, nem a autenticidade dos documentos por meio dos quais se formara
a sociedade, nem a existência da associação; apenas dissentiam
quanto à extensão dos serviços e da colaboração
prestados pelo Recorrente.
13. Essa questão, todavia, como é evidente e resulta
dos próprios têrmos do art. 325 do Código Comercial, não
tinha qualquer relevância, na hipótese, de vez que
a falta de prestação de serviços, na sociedade em
conta de participação poderia ser motivo para a dissolução da sociedade, pelas vias legais, mas nunca
poderia ter o efeito de privar o sócio de sua quota.
de lucro apurada no negócio, até o momento da dis-solução.
14. Assim, pois, em face do fundamento invocado para
a propositura da ação e dos têrmos da contestação,
a autenticidade dos documentos e a .existência da
associação, - fatos não contestados teriam de ser admitidos como verídicos, nos
têrmos do art. 209 do Código de Processo Civil

já que o contrário não resultava do conjunto
das provas.
15. Ora, admitidos êsses dois fatos, como provados, forçoso será convir que ao Julgador não assistia, de maneira
alguma, o poder de
alterar a postulação para o efeito de considerar como
causa petendi, não o contrato de sociedade, mas
o de
locação de serviços

e, em consequência, condicionar a existência de débi'to
à prova de ejetiva prestação do serviço.

16. Parece evident.e que, em assim fazendo, o Egrégio
Tribunal a quo
não julgou a demanda proposta, mas outra que não
lhe foi submetida,
e, por outro lado,
não decidiu uma questão de jato, mas uma questão
jurídica, deixando de dar ao sócio de uma sociedade em conta de participação a proteção que lhe
é dispensada pelo legislador.
17.

Nestas condições, o Tribunal a quo
não violou apenas as regras dos arts. 4. 0 , 209 e 324
do Código de Processo Civil

mas, ainda,
a do art. 325 do Código Comercial.
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De fato, dispõe o art. 325 do Código Comercial:
"Quando duas ou mais pessoas, sendo ao menos
uma comerciante, se reunem, sem firma social, para
lucro comum, em uma ou mais operações de comércio determinadas, 1trabalhando um, alguns ou
t;odos, em seu nome individual para o fim social,
a associação toma o nome de sociedade em conta
de participação, acidental, momentânea ou anônima; esta sociedade não está sujeita às formalidades prescritas para a formação das outras sociedades, e pode provar-se por todo o gênero de provas
admitidas nos contratos comerciais (art. 122)". (Os
grifos são nossos) .

19. Pelas razões expostas, o Recorrente espera que recebido o presente recurso, se prossiga, na forma da lei, afim
de que o Egrégio Supremo Tribunal Federal restaure, em sua
plenitude, a vigência das leis federais violadas pelo Colendo
Tribunal.
NITERói, 21 de outubro de 1957.
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ARBITRAMENTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0 38. 485

Relator: O Exmo. Sr. Ministro Luiz Gallotti
I -

Vigência do novo aluguel desde a data da citação
inicial (Artigo 8. 0 , § 2. 0 , da Lei 2. 699, de 28 de
dezembro de 1955),

II -

Renovação, sem limitação legal, dos aluguéis de pré·
dios destinados a fins não residenciais (Artigo 5. 0
da Lei 3 . 085, de 29 de dezembro de 1956).

Memorial da 1.a Recorrente,

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA
pelos seus Advogados

F. C. DE SAN TIAGO DANTAS
A. DE CASTRO TEIXEIRA
TULLIO MARQUES LOPES
PALETTA FILHO
VICENTE CHERMONT DE MIRANDA
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Egrégio Tribunal,
Sobem à consideração dêsse Egrégio Tribunal dois
Recursos Extraordinários interpostos do v. Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
julgou procedente o pedido de reajustamento de aluguel requerido pela Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora com fundamento na Lei 2. 699, de 28 de
dezembro de 1955: o primeiro interposto pela referida
Santa Casa, por entender que o v. Acórdão vulnerou
o Artigo 8.0, § 2.0, daquela lei, ao determinar que o
novo aluguel começasse a vigorar da data da sentença,
quando aquêle dispositivo expressamente manda que
a vigência se inicie da data da citação inicial; o segundo interposto pela Escola de Engenharia de Juiz
de Fora, por entender que o v. Acórdão deixou de aplicar ou aplicou mal "não só os Artigos 117, 208, 255 e
256 do Código de Processo Civil, como os Artigos 7.0 e
8.0 da Lei 2. 699, de 28 de dezembro de 1955, o Artigo
5.0 e suas alíneas da Lei 3. 085, de 29 de dezembro de
1956", além de incorrer em dissídio jurisprudencial.
O Recurso Extraordinário da Santa Casa merece,
sem dúvida alguma, ser provido, pois a desaplicação
da lei federal resulta do simples cotejo entre o enunciado da sentença e a disposição da lei. Já o Recurso
da Escola de Engenharia de Juiz de Fora nada mais
representa do que a costumeira tentativa de converter
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o Supremo Tribunal Federal em terceira instância de
mérito, encaminhando-lhe, sob o disfarce da desaplicação da lei federal, o reexame das questões de fato
decididas na apelação.

O RECURSO DA SANTA CASA
I

O venerando Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido na apelação
interposta pela Escola de Engenharia de Juiz de Fora,
ora 2.a Recorrente, da sentença que julgou procedente
e fixou em Cr$ 16. 000,00 o reajustamento de aluguel
requerido pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de
Fora, ora 1.a Recorrente, fere frontalmente o § 2. 0 do
artigo 8.0 da lei 2. 699 de 28 de dezembro de 1955:
Art. 8. 0 : "As instituições que atendam às condido artigo precedente podem, a partir de
1 de janeiro de 1956, reajustar livremente, com os respectivos locatários, o
aluguel dos imóveis locados por tempo
indeterminado.
§ 1. 0 : Na falta de acôrdo, a entidade locadora

fica com o direito de obter o reajustamento do aluguel por via judicial. A
ação terá o rito processual previsto nos
artigos 354 e segs. do Cód. de Proc. Civil, sendo sempre obrigatório o arbitramento. Na fixação do aluguel, deverão

-6ser considerados o valor do imóvel e os
níveis de preços da região em que esteja situado.
§ 2. 0 : O novo aluguel vigorará a partir da data
da citação inicial e será revisto de três

em três anos, nos moldes do art. 31 do
dec. n. 0 24.150 de 20 de abril de 1934.''
(grifo nosso) .
II
A sentença de primeira instância, reformada em

parte pelo venerando acórdão recorrido, determinou,
após fixar em Cr$ 16. 000,00 mensais o quantum do
novo aluguel, que o mesmo vigoraria "a partir da citação inicial", em perfeita conformidade, portanto, com
o disposto no § 2. 0 do art. 8. 0 acima transcrito.
Tendo o Egrégio Tribunal de Justiça decidido unâJ}imemente, no acórdão ora recorrido, manter o novo
aluguel arbitrado pelo Juiz de 1.a Instância, entendeu,
entretanto, também por unanimidade, reformar em
parte a decisão apelada, para "que o novo aluguel seja
pago a partir da sentença''. Tal determinação não
vem acompanhada de qualquer fundamentação jurídica.
III
É de se notar que raramente surgem, na prática
forense, casos tão típicos de vulneração de lei federal
em tese, como o que constitui objeto do presente recurso.

"Julga-se contra a letra da lei", escreve o
Ministro CARLos MAXIMILIANO, "quando se dei-

-1xa de aplicar um texto positivo; quando a sentença abandona a regra evidentemente apta
a reger a hipótese em aprêço e invoca outra
que não a disciplina; ou comete êrro flagrante, manifesto, de interpretação; quando contraria a tese, o princípio, que a norma vigente exprime; ou faz invocação desapropriada
ou insincera de postulado peremptório; enfim,
quando se orienta por um preceito inaplicável
à espécie vertente, em vez do claramente adequado.'' (CARLOS MAXIMILIANO- Comentários
à Constituição, Vol. 2 - pág. 368) .
A decisão recorrida nada mais fêz do que "deixar
de aplicar um texto positivo", destinado a reger a questão em tela, e o fêz, aliás, sem apresentar a menor
justificativa de tal desaplicação.

IV
A falta de justificativa explícita da decisão, é lícito formular suposições sôbre o motivo que a teria
inspirado, e assim é possível pensar que o Egrégio Tribunal a quo tenha tido em mente o Artigo 6. 0 , § 3. 0 ,
da Lei 3. 085, de 29 de dezembro de 1956, que dispõe:
Enquanto não se decidir o arbitramento
judicial o locatário deverá pagar o aluguel em
viga~.

Essa disposição nao tem, entretanto, aquêle alcance, pois apenas visou a tornar claro que durante
a lide, enquanto não se decide o arbitramento judi-
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cial, a obrigação de pagar os aluguéis não está suspensa, e continua a ser cumprida pelo locatário nos
"
'
termos
do contrato que ainda se encontra em vigor.
E o que exprime com tôda a clareza o Dr. HELIO RoDRIGUEs:

o

dispositivo visou unicamente a evitar a
discussão entre o locador e o locatário, relativamente a aluguel, durante o processo de arbitramento. Enquanto não fôr fixado o novo
aluguel, o inquilino continuará pagando o aluguel vigorante, podendo porém ser exigida afinal a diferença, a partir da inicial. (Locação,
Despejo e Renovatória - 1957 - n.O 79, páginas 132/3).
Aliás, cumpre observar que a Lei 3. 085, onde se
contém o dispositivo, foi promulgada depois de proferida a sentença de primeira instância na presente
ação, e seria portanto inaplicável à espécie. Com efeito, ensina GABBA:
A norma sob cujo império foram grau-

geados os direitos que a sentença declara, regula os efeitos dos mesmos, como de quaisquer situações jurídicas definitivamente constituídas. (Teoria della Retriotività delle Leggi,
Vol. IV, págs. 453/4, apud CARLOS MAXIMILIANo - Direito Intertemporal, pág. 276) .
Se a Lei 3. 085 houvesse realmente trazido dispositivo novo, alterando o preceito da Lei 2. 699, que
manda vigorar o novo aluguel desde a data da cita-
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ção inicial, o dispositivo novo não alcançaria a espécie
sub judice, pois a sua entrada em vigor já seria posterior não apenas ao início do feito, mas ao seu julgamento em primeira instância.

v
O que houve, assim, foi desaplicação da lei federal, pela decisão ora recorrida, a qual deve, por conseguinte, ser revista pelo órgão magno do Poder Judiciário.

O RECURSO DA ESCOLA
I

Fundamenta a Escola de Engenharia de Juiz de
Fora, ora 2.a Recorrente, o seu recurso extraordinário,
na suposta violação, por parte do venerando acórdão
recorrido, de vários dispositivos legais, que enumera:
"O Venerando Acórdão Recorrido, julgando como julgou, ofendeu flagrantemente, deixou de aplicar ou aplicou mal não só os artigos 117, 208, 255 e 256 do Código de Processo Civil, como os arts. 7. 0 e 8. 0 da Lei número 2. 699, de 28 de Dezembro de 1955, o art.
5. e suas alíneas da Lei n. 3. 085, de 29 de dezembro de 1956, e outros dispositivos legais
que em suas Razões de Recurso invocará (petição de fls. 110),
0

0

bem como na existência de pretendidos dissídios jurisprudenciais.
II

Os dispositivos da lei processual indicados pela
2.a Recorrente como vulnerados, são aquêles que, pondo à disposição das partes os diversos meios de prova,
atribuem ao prudente arbítrio do Juiz a faculdade de
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denegar determinadas diligências, que lhe pareçam
impertinentes ou meramente protelatórias. Uma análise sumária de cada artigo cuja violação a 2.a Recorrente invoca é suficiente para demonstrar a total improcedência de suas alegações.
III
O art. 117 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 117: "A requerimento, ou ex ojjicio, o juiz
poderá, em despacho motivado, ordenar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir as inúteis em relação a seu objeto, ou requeridas com propósitos meramente
protelatórios."
:t:ste artigo confere, por conseguinte, ao Juiz, o
poder de apreciar a seu critério, a utilidade ou inutilidade de quaisquer diligências, e de reconhecer o propósito protelatório, com que por ventura sejam requeridas pela parte. É evidente a inadmissibilidade, portanto, do recurso extraordinário, quando a parte se limita a discordar do critério com que o Juiz apreciou
tais questões. Trata-se de matéria de fato, cuja verificação a lei deixa, em cada caso, ao prudente discernimento do magistrado e que não pode ser reapreciada fora da instância de mérito. Como ensina CARLOS
MAXIMILIANO, em seu comentário ao art. 101, III, da
Constituição Federal,
"A Côrte mais alta não trata de matéria
de fato; julga as decisões; mais cuida do in-
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terêsse da lei do que das partes." (Comentários, Vol. 2, pág. 360) .

IV
O art. 208, por sua vez, estabelece que:

Art. 208: "São admissíveis em juízo tôdas as espécies de prova reconhecidas nas leis
civis e comerciais.''
éLhuma p:~:""~".::.c:ncia tcn1, no ca
a
·::.. >.:.;:.o
dêste artigo, sendo óbvio que o seu à.ispositl\70 deve ser
entendido em harmonia com o do art. 117, que atiibui ao Juiz a faculdade seletiva, de recusar quaisquer
diligências, abstratamente admissíveis, desde que lhe
pareçam inúteis, no caso concreto, para o esclarecimento da verdade e a formação do seu convencimento.

v
Finalmente, os artigos 255 e 256, dispondo, respectivamente, que
Art. 255: "O Juiz negará a perícia:
I -

quando o fato depender do testemunho comum e não do juízo especial de técnicos;

II -

quando desnecessária à vista das
provas;
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III -

quando a verificação fôr impraticável, em razão da natureza transitória do fato.

e que
Art. 256: ''Para a realização dos exames os peritos
procederão livremente, podendo ouvir testemunhas e recorrer a outras fontes de
informação.",
não poderiam, de forma alguma, servir de base para
a interposição de recurso extraordinário. Com efeito,
o Juiz, ao determinar ou negar uma perícia, deve basear-se na ocorrência ou não ocorrência de certas circunstâncias, enumeradas pela lei: o depender ou não
o fato do juízo especializado de técnicos, a necessidade
ou desnecessidade da perícia, em vista das demais provas dos autos, a impraticabilidade do exame pericial,
A apreciação do provimento do Juiz em que êste,
por julgar ocorrentes ou inocorrentes tais circunstâncias, concedeu ou negou a perícia, não pode, evidentemente, ser objeto de recurso extraordinário, por importar em apreciação de matéria exclusivamente de
fato.

VI
Alega a 2.a Recorrente, ainda, a vulneração dos
artigos 7. 0 e 8. 0 da lei 2. 699 de 28 de dezembro de
1955, sob o fundamento de que a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora não reune as características
exigidas pelo art. 7. 0 e seus parágrafos. Também aqui
se trata exclusivamente de questão de fato, e não de
interpretação de lei. Com efeito, a discussão não versa
sôbre a inteligência do artigo 7. 0 , e sim sôbre a inter-

-15-

pretação dos estatutos da Santa Casa, sôbre a sua correspondência aos requisitos enumerados naquele artigo. Ao Supremo Tribunal, entretanto, sómente cabe
"o dever de impor seu julgamento à chamada
questão federal, puramente legal, de conceituação da lei, do entendimento perfeito da
norma, e não à apreciação de fatos ou de feitos, de modo a tornar-se terceira instância,
revisora de decisões de tribunais locais.'' (JosÉ
DuARTE A Constituição Brasileira de 1946.
Vol. 2, pág. 321).

VII
Finalmente, no empenho de apontar vulnerações
de leis federais, a 2.a Recorrente socorre-se ainda do
art. 5.0 e suas alíneas da lei 3. 085 de 29 de dezembro
de 1956. Além de inaplicável à espécie, como se demonstrou, em virtude do princípio da irretroatividade
das leis, esta lei não apoia, absolutamente, a pretensão da 2.a Recorrente. Leia-se, com efeito, o invocado
artigo 5. 0 :
Art. 5. 0 : "Os reajustamentos autorizados pelo artigo 8. 0 da lei n. 0 2. 699, de 28 de dezembro de 1955, e não efetivados até 30
de setembro de 1956, não poderão exceder, quanto às locações para fins residenciais: (grifo nosso)
a)

de 300 % (trezentos por cento), sôbre os aluguéis iniciais resultantes
de locação que, a 31 de dezembro
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de 1956, contava mais de 10 (dez)
anos ....... .
Êste dispositivo de lei só entrou em vigor depois de
publicada a sentença de primeira instância que arbitrou em Cr$ 16.000,00 o aluguel em causa, e a Escola
de Engenharia, reconhecendo sua inaplicabilidade
como direito positivo, pretendia que fôsse levado em
consideração pelo Tribunal como um "critério legislativo", para o efeit.o de reduzir o aluguel arbitrado a
um máximo de 300 ~;, sôbre o antigo. Entretanto, êle
tem sua aplicação limitada às locações destinadas a
um fim determinado: o fim residencial.
Assim têm esclarecido, sem discrepâncias, os mais
autorizados exegetas, como EsPINOLA FILHO e HELIO
RoDRIGUES. O primeiro, em seu Manual do Inquilinato (Ed. 1957, pág. 36) , ensina:
"Pelo art. 5., da lei n.O 3. 085, êsse reajustamento de aluguel, sem limitação alguma
quando se referir a locação de natureza não
residencial, não poderá, entretanto, exceder,
no caso de locação destinada à habitação:

a) a 300 r,; ...... " (grifo nosso) .
Do mesmo modo o segundo, a pág. 115 de sua
obra "Locação, Despejo e Renovatória'' (1957):
"Assim, em se tratando de instituição
para fins filantrópicos, que atendam a tôdas
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as condições preceituadas no art. 7.0, § único
da lei n.O 2. 699, de 28 de dezembro de 1955,
continuam liberados os alugueres dos imóveis
para fins comerciais e industriais; mas se se
tratar de locação para fins residenciais, os
aumentos permitidos não poderão exceder ao
máximo previsto nas várias alíneas do art. 5.0,
da lei n. 0 3. 085.''
Ora, ninguém poderia afirmar, e a 2.a Recorrente
de um prédio,
iamais ousou fazê-lo, que a locacão
""
para que nêle seja instalada uma escola de ensino superior, seja uma locação para fins residenciais. Com
efeito, uma Escola de Engenharia não tem residência,
no sentido que esta palavra tem nas leis de inquilinato. Visando tais leis proteger os inquilinos, em épocas de crise de habitação, é evidente que ao se referirem ao fim residencial de uma locação, como condição para o gozo de uma inegável vantagem, tal como
um teto máximo para os aluguéis, referem-se à finalidade de habitação, de moradia de indivíduos, não
podendo como tal ser considerada a locação de um
prédio para que nêle funcione um estabelecimento de
ensino.
É evidente, portanto, o descabimento da invocação, pela Escola de Engenharia de Juiz de Fora, do
artigo 5. 0 da lei 3. 085. Tal artigo, além de não ser
aplicável, por se tratar de lei posterior à aquisição do
direito e até mesmo ao seu reconhecimento em sentença judicial, não abona a pretensão da Escola, uma
vez que não é para fins residenciais a locação que foi
objeto do reajustamento.
~·

_....
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VIII
Os dois arestas do Egrégio Supremo Tribunal Federal, invocados pela 2.a Recorrente para enquadrar o
recurso na letra d do dispositivo constitucional (artigo 101, III), relatados ambos pelo eminente Ministro
ÜROZIMBO NoNATO, proclamam que a faculdade de indeferir diligência não fica "ao puro arbítrio do Juiz'',
"deve ser usada com prudente cautela'', com o objetivo de "evitar a sobrecarga do processo com provas des-

necessárias'' .
Êstes trechos dos acórdãos apontados como "divergentes'' (!), transcritos das razões da 2.a Recorrente,
demonstram, muito pelo contrário, com evidência meridiana, a absoluta inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela mesma, pois não sendo
"arbitrária'', mas motivada, nem por isso perde o seu
caráter de apreciação de elementos de fato, conforme
a "prudente cautela'' do Juiz.

CONCLUSAO
Está assim demonstrado à saciedade que o Recurso Extraordinário interposto pela Escola de Engenharia de Juiz de Fora carece de adaptação ao dispositivo constitucional em que pretendeu fundar-se. Nem
há dissídio jurisprudencial entre a v. decisão recorrida e os acórdãos divergentes apontados, nem houve
desaplicação da lei federal, capaz de render ensejo ao
recurso do Artigo 101, III, letra a.
Pelo contrário, o Recurso Extraordinário interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
tem fundamento certo e indubitável. Basta cotejar-se
a decisão com a lei para que ressalte a sua desaplicação numa discrepância tão flagrante que raia pela
inadvertência.
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora,
confiante no alto senso de justiça do Egrégio Tribunal,
espera o provimento do Recurso Extraordinário interposto e a recusa liminar, por simples descabimento,
dos recursos em que é recorrida.
P. Justiça.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 1958.

RECURSO DA SANTA CASA DE MISERICóRDIA
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça
Diz SANTA CASA DE MISERICóRDIA DE JUIZ
DE FORA, nos autos de apelação n. 0 13.376, em que
contende com ESCOLA DE ENGENHARIA DE JUIZ
DE FORA, que, não se conformando, data venia, com
a parte do decisório final proferido em tal feito, relativo ao início da vigência dos novos alugueres - estabelecido pela sentença de 1.a instância, como de lei
(§ 2. 0 , art. 8. 0 , da lei 2. 699, de 28/12/55), a partir da
citação, reformado êste tópico, assentando o acórdão
só vigorarem tais alugueres desde a sentença - vem
manifestar o cabível RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
com fundamento no art. 101, n. 0 III, letras a, b, e d,
da Magna Carta, para o Ínclito Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, nesse particular, o aresto, data venia,
foi frontalmente ao encontro do inciso mencionado de
lei Federal: § 2. 0 do art. 8. 0 , da lei 2. 699, de 28 de dezembro de 1955, que determina que "o novo aluguel
vigorará a partir da data da citação inicial''.
E o texto não comporta interpretação que permitisse a hermenêutica consagrada pelo acórdão recorrido: do pagamento dos novos alugueres ser devido
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apenas desde a sentença. Por isso, os tribunais o têm
aplicado tal qual soa, sem discrepância, daí porque
nos limitamos a exorar, a respeito, os áureos suplementos de V. Exa. e dos Calendas Sôbre-Juízes.
A desaplicação do preceito constituiu, via de conseqüência, negação de postulado constitucional: o do
§ 3. 0 , do art. 141 da lei magna, que resguarda o direito
adquirido, cot11o proíbe também a retroatividade.
Ante a indesmentível e cruenta violação de texto
expresso de lei federal (o§ 2. 0 , do art. 8. 0 , da lei 2.699
cit.) não se precisaria de qualquer outro arrimo para
o apêlo, cujo cabimento é, assim, irrecusável, também
pelos demais motivos aduzidos e o que se aditará em
razoes.
Requer-se, pois, seja o recurso recebido, regularmente processado, juntando-se esta e instrumento anexo aos autos para todos os fins de direito.
P. E. D.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 1957.

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(Pela Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora, como 1. 0 recorrente).

O cabimento e procedência do primeiro apêlo são
inegáveis.
Pois, textualmente, a lei federal 2. 699, em seu artigo 8. 0 , § 2. 0 , imperativamente determina que os novos alugueres, resultantes de procedimento ali previsto
e que teve lugar na espécie, VIGOREM DESDE A INICIAL.
Foi o que se assentou em primeira instância, com
absoluto respeito ao postulado legal.
Não obstante, o aresto recorrido, talvez querendo
operar uma suposta equidade, mandou que êles fossem pagos a partir da sentença.
Data vénia, não era isto possível, sem ofensa ao
preceito categórico da lei.
Daí se justificar, irrecusàvelmente, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário - remédio
específico para coarctar desatenção e vulneração, como
esta, a categórico preceito de lei federal.
Num aspeto de equidade ou justiça, que nem vem
a pêlo, dado que a lei é expressa, também não se justificaria o decisório, já que a condenação, a fixação,
do novo aluguel apenas a partir da sentença iria es-
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timular os expedientes de protelação, que nao faltaram, aliás, no caso.
Observe-se que a sentença é de 9 de dezembro de
1956 e a inicial de abril do mesmo ano.
A respeito, nem o acórdão, nem ninguém pretende que a lei posterior (3.085, de 29/12/56), tenha trazido qualquer inovação, que, ademais, seria inaplicável à espécie, ajuizada e decidida sob a égide de diversa legislação. Isto seria atentatório de norma constitucional: o § 3.0 , do art. 141 da Constituição Federal,
já que havia inequívoco direito adquirido. Pois, como
pondera GABBA, a ação judicial para fazer valer um
direito adquirido constitui por sua vez o direito adquirido (Teoria della Retroattività delle Leggi, p. 267) .
Idêntico o ensinamento de WEBER, como informa CARLOS MAXIMILIANO (Dir. Intertemporal, p. 30) . Igualmente se trata de situação jurídica definitivamente
constituída, ainda como ensina o mesmo autorizado
GABBA (A norma sob cujo império foram granjeados
os direitos que a Sentença declara, regula os efeitos
dos mesmos, como de quaisquer situações jurídicas definitivamente constituídas'' - ob. cit., vol. IV, págs.
453/454, apud CARLOS MAXIMIILANO, op. cit., p. 276).
Portanto, qualquer invocação de norma posterior atentaria contra cânone constitucional já memorado.
Como se disse, porém, a lei 3. 085 não inovou neste
particular. Dispôs apenas sôbre a obrigatoriedade de,
no curso da lide, ir o locatário, sujeito ao processo revisional, pagando os alugueres antigos, salvo, evidentemente, ao locador receber a diferença desde a inicial, consoante é corrente em casos semelhantes, como
do dec. 24 .150. É o que bem esclarece HÉLIO RoDRIGUJ::S, na recentíssima edição de ..sua excelente mono-
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grafia - "Locação, Despejo e Renovatória'', de 1957,
p. 132/3, n. 0 79, que merece transcrição integral:
"Irá dar motivo a inúmeras dúvidas a
questão de se saber qual a data em que entrará em vigor o novo aluguel.
O § 3.0, do artigo comentado, diz "enquanto não se decidir o arbitramento judicial, o locatário deverá pagar o aluguel em
vigor''.
À primeira vista, parece que o dispositivo
pretendeu que o novo aluguel viesse a vigorar sómente após a sua fixação definitiva pela
Justiça.
A nosso ver, o dispositivo visou unicamente a evitar discussão entre o locador e o
locatário, relativamente a aluguel, durante o
processo de arbitramento. ENQUANTO NAO
FôR FIXADO O NOVO ALUGUEL, O INQUILINO CONTINUARÁ PAGANDO O ALUGUEL
VIGORANTE, PODENDO, PORÉM, SER EXIGIDA A FINAL DIFERENÇA, A PARTIR
DA INICIAL. A lei 3. 085 foi elaborada sem
nenhuma técnica. Todos os seus dispositivos
são de difícil interpretação. Admitir-se, entretanto, que o novo aluguel só vigorará a
partir da decisão definitiva, importará em
não se aplicar a lei, na maioria dos casos sub:metidos ao judiciário. Realmente, a lei número 3. 085 tem vigência temporária, até 31
de dezembro de 1957. Nas pendências judiciais, principalmente quando dependem de perícia, o processo, embora declarado sumário
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por lei, é demorado, podendo ocorrer casos
em que o arbitramento só se fará definitivamente após o término de vigência da lei 3. 085.
Por outro lado, prevê o artigo que estamos
comentando, em seu ítem 6. 0 , que da decisão
caberá agravo, que deve ser o de petição, com
efeito suspensivo. Ora, assegurado ao proprietário o direito de elevar o aluguel, a sua manifestação inequívoca nesse sentido, por via
judicial, não poderá deixar de garantir-lhe o
direito ao recebimento do aluguel majorado,
a partir da instauração do processo, com a
citação, embora a cobrança efetiva só seja
possível a final. Aliás, o decreto n. 0 24.150,
de 20 de abril de 1934, possibilitando ao proprietário pedir a revisão do aluguel nos contratos prorrogados judicial ou administrativamente, após 3 anos de vigência, não estabeleceu a data em que entraria em vigor o novo
aluguel. A jurisprudência, entretanto, em sucessivos julgados, se fixou no sentido de que
o novo aluguel vigorará a partir da citação
inicial, embora o processo, nas revisionais, seja
moroso e o recurso tenha efeito suspensivo.
Critério idêntico pode ser aplicado ao arbitramento regulado pela lei n. 0 3. 085, para que
o proprietário possa receber efetivamente, do
inquilino, aluguel cuja majoração foi taxativamente autorizada por lei.''
A interpretação do ilustre monografista é a única
que a lei comporta. Basta comparar-se a redação do
§ 2. 0 do art. 8.0, da lei 2. 699, com o § 3.0 do art. 6.
da lei 3. 085 aquêle - a dizer que o aluguel novo VI-
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apenas que o locatário, enquanto não se decidir o arbitramento judicial, DEVERÁ PAGAR o aluguel em
vigor. O esclarecimento é, como bem pondera HÉLIO
RoDRIGUES, para que não se impontualize o locatário.
Mas, quanto à diferença de alugueres, logicamente cabe
ao locador recebê-la, depois de definitivamente assentada, porque, desde a inicial, reivindica o direito a
um aluguel autorizado por lei e a ser fixado por arbitramento, em vista de recusa do locatário de atender
amigàvelmente à permissão legal.
No caso, porém, como já lembramos, nem o acórdão pretendeu fazer aplicação do preceito, incabível
que era, em face de ter sido a ação ajuizada e julgada sob âmbito de outra lei - tendo, apenas, fixado
a vigência a partir da sentença, como suposta equidade, injustificável em face de lei expressa, e injusta
porque, então, colocaria os proprietários à mercê de
manobras protelatórias daqueles que se obstinassem
em não reconhecer o justo e legal - como, se porventura o fizesse, estaria indo ao encontro de mandamento constitucional, contrário à retroatividade, à
ofensa ao direito adquirido e ato jurídico perfeito, ou
melhor, situação jurídica constituída defini ti vamen te .
O recurso, não há fugir, cabe e procede, ante o
texto límpido da lei reguladora e mais dos mandamentos constitucionais, daí porque será conhecido e
provido, como de
JUSTIÇA!

Belo Horizonte, 11 de novembro de 1957.

Pela SANTA CASA

DE MISERICóRDIA

DE JUIZ DE FORA, como segunda recorrida

O apêlo manifestado pela ré, Escola de Engenharia, é de inteiro descabimento, pois ou envolve matéria de fato (quando pretende a injustiça do aluguel)
ou invoca textos ao azar, que de modo algum podem
ser tidos como desaplicados pelá aresto recorrido.
A situação da segunda recorrente é muito diversa
da nossa, que nos insurgimos contra aspeto do acórdão estritamente legal: a não concessão dos alugueres
a partir da citação, como é expresso o § 2. 0 do art. 8. 0 ,
da lei 2.699, de 28/12/55 (em cujo âmbito foi julgado
o caso, não havendo, aliás, quanto a êste aspeto, alteração na lei posterior ao julgamento, como mostramos,
"ex abundantia'', nas razões de fls. 112/116).
Pois os textos invocados como supostamente ofendidos, foram, ao contrário, justamente aplicados, e
com todo acêrto pela sentença, confirmada, pelos seus
próprios fundamentos, pelo acórdão.
Assim, os incisos do Cód. de Proc. Civil, tidos
como ulcerados, porque o MM. Juiz negou uma perícia contábil, que não vinha, mesmo, ao caso (já era
para se saber o quanto valia um prédio, para efeito

-30-

de alugueres) - mas tais incisos são, precisamente,
os que outorgam ao juiz a faculdade de indeferir provas impertinentes, especialmente as perícias, como se
vê dos arts. 117, 258, II e outros do Estatuto Processual, paradoxalmente invocados pela segunda recorrente. A atitude do juiz está dentro de seus poderes
de livre direção do processo e foi usada para impedir,
no caso, manobras claras de protelação.
Também não se pode negar que agiu bem o juiz,
não admitindo, como perito, um integrante do corpo
docente da ré, que, aliás concordou com a substituição, indicando outro e desistindo do agravo que interpusera a respeito.
Mas, se no aspeto dos incisos do Cód. de Processo
é o recurso baldo de fundamento, mais o é, ainda, no
concernente aos preceitos da lei do inquilinato. Pois,
os arts. 7. 0 e 8. 0 da lei n. 0 2. 699 são, especificamente,
os que autorizam a majoração de alugueres de prédios de entidades filantrópicas - como a autora pro;..
vou sê-lo sem restrições. Por outro lado, o art. 5.0 da
lei 3. 085, sobrevinda após a sentença, não se aplicaria ao caso, porque ajuizada a ação antes dela (e até
julgado o feito) e, também, por não se entender com
as locações de prédios não residenciais pertencentes
a pessoas jurídicas nas condições da autora, consoan..
te esclarecem os comentadores do novo estatuto.
Por outro lado, incabível a pretensão da ré, de reduzir os alugueres, a pretexto de que a estimativa pe ..
ricial (e unânime foi ela) , foi imoderada (e isto, é
óbvio, é impertinetne na alçada extraordinária).
Não há fugir que a lei liberou os alugueres de prédios pertencentes a instituições filantrópicas: art. 7. 0
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da lei 2. 699, de 28/12/55. Pois o inciso textualmente diz:
((Ficam livres de tôdas as restrições estabelecidas ou revigoradas pela presente lei as
locações d'e imóveis em que sejam locadoras
as pessoas jurídicas, instituídas para fins filantrópicos, etc.''

Como mostramos em nossas razões de fls. 112/117,
a lei posterior à sentença é inaplicável ao caso por
dois motivos: 1. 0 ) porque, consoante GABBA, WEBER,
CARLOS MAXIMILIANO e outros, O direito de quem ingressa em juízo é aferido em função dos textos legislativos à época do ajuizamento da demanda, passando
a integrar seu patrimônio como um "direito adquirido'', imutável nos têrmos do art. 141, § 3. 0 da Constituição; 2. 0 ) nem houve qualquer lei que inovasse a
situação, quanto a instituições filantrópicas (que é o
caso dos autos), dando os comentadores da lei que
após a sentença foi sancionada (a lei 3. 085, de
29/12/56) a interpretação única que comporta: que
o art. 5. 0 dêste diploma em nada modificou a situação, quanto aos prédios de propriedade de instituições filantrópicas, de destinação não residencial (V.
EsPÍNOLA FrLHo, "Manual do Inquilinato'', ed. 1957,
pág. 39; HÉLIO RoDRIGUEs, "Locação, Despejo e Renovatória'', pág. 115). Eis o que, a propósito, escrevem
êstes ilustres monografistas:
EsPÍNOLA FILHO:
"Antes de ter o art. 5. 0 da lei n. 0 3. 085,
alterado a extensão do art. 8. o da lei n. n 2. 699,
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êste abrangia qualquer locação, sem prazo determinado, de prédio de propriedade de instituições nêste mesmo n. consideradas; INDIFERENTE ERA ESTIVESSE O PRÉDIO
OCUPADO COMO RESIDÊNCIA, COMO CENTRO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL OU
COMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU
INDUSTRIAL'' (pág. 35, grifo nosso).
"PELO ART. 5. 0 , DA LEI N. 0 3 .085, ÊSSE
REAJUSTAMENTO DE ALUGUEL, SEM LIMITAÇÃO ALGUMA QUANDO SE REFERIR
À LOCAÇÃO DE NATUREZA NÃO RESIDENCIAL, NÃO PODERÁ, ENTRETANTO, EXCEDER, NO CASO DE LOCAÇÃO DESTINADA
A HABITAÇÃO: a) a 300 %'' (pág. 36, grifo
nosso).

Sôbre inconstitucionalidade de exigência do citado artigo:
Refere-se o seu art. 5. 0 que às suas restrições, quanto às locações residenciais, ficam
sujeitas as entidades do art. 7. 0 da lei n. 0 2. 699,
quanto aos reajustamentos não efetivados até
30/set./56. HÁ NISSO, PORÉM, UM EFEITO
RETROATIVO, VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( ART. 141, § 3. 0 ), E, ASSIM,
NÃO PODE, EM ABSOLUTO, SER FULMINADO QUALQUER REAJUSTAMENTO, PLEITEADO, MEDIANTE AÇÃO JÁ AJUIZADA,
ANTES DE 31 DE DEZEMBRO DE 1956, E,
MUITO MENOS, OS QUE SE EFETIVARAM
ENTRE TAL DATA E O DIA 1. 0 DE OUTUBRO DÊSSE ANO'' (pág. 121).
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receber um aluguel justo assim reconhecido por ambos os peritos.
Como dissemos, porém, a matéria é estranha ao
perímetro do apêlo extraordinário e só para que não
fiquem sem réplica as razões sentimentais invocadas
pela ré, nos estamos detendo no assunto.
A injustiça que sofreu a A., recebendo aluguel
minguado, por tanto tempo, é tanto mais de se salientar, quando se considera que, por ser a ré um estabelecimento de ensino, não poderia a Autora, quer para
seu uso, quer para reforma, retomar o prédio - o que
tudo é defeso pelo art. 18 da Lei 1. 300, de 1950.
Certo, porém, certíssimo, que a lei, deixando li~
vres, inteiramente, os alugueres dos prédios de instituições filantrópicas, de destinação não residencial,
estabeleceu um procedimento próprio para fixação dos
alugueres, confiando a arbitradores a função de estimá-los. Isto foi feito, no caso, e o MM. Juiz, sem motivo para discrepar do aludido (tanto mais que, como
sublinhamos e repetimos, foi subscrito pelos dois peritos - fls. 55), estabeleceu o aluguel justo, conforme
dados concretos ministrados por ambos os peritos, secundado, ainda, o laudo, pelos informes em audiência
(fls. 75). Nesta ocasião, foram arrolados vários prédios menores, no mesmo local, alcançando alugueres
muito mais altos que o arbitrado e aceito pelo Juiz
para o prédio da autora. Tal prédio, consoante o laudo, vale Cr$ 2.400. 000,00. Assim, o aluguel de Cr$
16.000,00 não chega a ser os 10 % costumeiros de renda imobiliária.
Não nos detenhamos, porém, mais em assunto que
não cabe discutir na alçada do recurso constitucional,
destinado apenas a coibir ilegalidades e acertar diver-
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gências de interpretação nos textos, tudo o que de
modo algum ocorreu na espécie.
Não se conhecerá, pois, do apêlo da ré, que seria
desprovido, decretando-se, sim, com o provimento do
recurso da autora, o respeito integral à lei e à
JUSTIÇA.

Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 1957.
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Extratos dos votas
Parecer do Procurador
Dr. Themistocles Brandão Cavalcanti
Razões da Recorrente

Descabimento do mandado de segurança contra
instituto particular de ensino
Do Exmo. Sr. Ministro Orosimbo Nonato:

"A meu ver, porém, o Instituto da Bahia é
esta'belecimento particular. Os dispositivos citados
a fls. mostram-no sobejamente . ..
Nem há que falar em delegação. O ensino
pode ser exercido por particulares. E os professores particulares não cumprem delegação do Govêrno.
Trata-se de estabelecimento particular, de pessoa jurídica de direito privado.
Assim sendo, em se tratando de entidade particular e em face do art. 167 da Constituição, não
tenho dúvida em acompanhar as ra:::ões oferecidas pelo Exmo. Procurador Geral da República,
conhecendo e dando provimento ao recurso, a
fim de ser cassado o mandado de segurança deferido à Recorrida".
(do seu voto no rec. extr. 21.444, da Bahia, em
14 de abril de 1953, transcrito na íntegra no apêndice).
Do Exmo. Sr. Ministro Hahnemann Guimarães:

" ... o ensino não é um serviço público, um
serviço que o Poder Público delegue nos têrmos
do art. 819 § 2. 0 do C.P.C., nem é uma função
do Poder Público, nos têrmos do art. 1.o § 1. 0
da lei 1 . 533 . ..

-8Quando pois, um instituto particular exercer
um sen)iço em qualquer dos seus graus, não está
exercendo um serviço delegado pelo Poder Público; mas por direito próprio, serviço de interêsse
geral, sob a fiscali:zaçco do Poder Público.
Assim, o mandado de segurança não poete ser
concedido porque êss9 estabelecimento de ensino
é um instituto de caráter particular, sujeito a fiscalização. O ato praticado pelo Instituto nâo é
ato de autoridade por delegação, de quem exerça
serviço por delegação do Poder Público".
(do seu voto no mesmo rec. extr. supra referido).

Do Exmo. Sr. Ministro Candido Motta Filho:

"Uma escola, registrada como pessoa de
reito privado, não adquire, pelo fato de seu
conhecimento para efeito de fiscaliczação, as
racterísticas de órgão delegado do Poder
blico ...

direcaPú-

Não exerce, dêsse modo, a escola uma função
do Poder Público, senão uma função que interessa o Estado que, de acôrdo com a Constituição,
zela pela educação e pela cultU1'a. Assim, tôda a
legislação do ensino quer o decreto citado, quer
o decreto 19.851, de 11 de abril, cujo art. 3. 0 foi
amplamente regulamentado, estão dentro dêsse espírito. E nem podia deixar de ser assim, uma vez
que o Estado, pelo fato de fiscalizar o ensino, não
transmite fiscalizado qualquer de suas atribuições. Se o instituto fiscalizado, como a Escola em
aprêço, não cumpre, como se alega, a lei, cabe ao
Ministério da Educação a apreciação das irregularidades e resolver então como de direito"
(do seu voto no recurso em mandado de segurança n. 0 2.827 transcrito na íntegra, no apêndice).

Parecer n. 0 5. 250
RECURSO EXTRAORDINÃRIO N. 0 39. 101

Recorrente:

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATóLICA DO
RIO DE JAKEIRO
Recorridos: ALDO RAULINO DA CUNHA FERRO E
OUTROS
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRANIO COSTA
Pelo conhecimento e provimento do recurso.
O mandado de segurança tem por finalidade específica
anular os atos administrativos praticados por p~ssoas jurídicas de direito público, ou por aquelas pessoas que exercem
função delegada do poder público.
Como tal não se podem considerar tôdas aquelas sujeitas apenas a um regime de fiscalização mas aquelas que
gozam de prerrogativas do poder público, notadamente os
concessicnário.s de serviços públicos.
O argumento que vincula os estabelecimentos de ensino ao Ministério de Educação não tem, data venia, subsistência, porque, então, o ato impugnado deveria ter se esgotado como recurso administrativo para a autoridade pública, o que não se realizou. E não ocorreu, enítre outros
motivos, porque não tinha cabimento por falta de linha
hierárquica.
A função controladora do Ministério da Educação não
pode ter como consequência a modificação da estrutura e
da condição jurídica das entidades que caem debaixo da
sua fiscalização. Somente se justifica, portanto, o uso do
remédio esp,ecífico do mandado de segurança, específico
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também ratione personnae, quando proferir a autoridade
pública, em instância de recurso, decisão administrativa.
A definição de ensino como função delegada é contrária
à índole do nosso regime político constitucional, basrvado
nesse terreno, na liberdade, e não se admitiria, muito particularmente, que tal ensino obedecesse, como no caso, a
um sistema confessional, como é a da Igreja Católic~ de
momento que o Estado é neutro em face da religião.
Sendo assim, inadmissível é a tese da função delegada
em matéria de ensino privado.
Incabível o mandado de segurança contra a letra da
Constituição e da lei que define a medida do instituto, é
de se conhecer do recurso, para dar-lhe provimento.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1958.
THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI
Procurador da República

Aprovado:
CARLOS DE

MEDEIROS SILVA

Pl1ocurador Geral da República

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Pela Recorrente: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATó·
LICA DO RIO DE JANEIRO

I -

A ESPÉCIE:

Contra ato praticado pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade Direito da Universidade - Recorrente
foi impetrado mandado de segurança pelos Impetrantes, ora
Recorridos, para o fim de que pudessem "continuar a prestar os exames correspondentes ao segundo concurso vestibular, assegurando-se-lhes também o direito de serem matriculados no 1.0 ano do curso de bacharelado, se forem
aprovados no concurso''.
A impetração do writ decorreu do fato de ter o Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Direito determinado a suspensão imediata daquele segundo vestibular,
em conseqüência de ter provido a representação do Diretório Acadêmico daquela Faculdade (fls. 36) na qual se demonstrara a ilegalidade do ato anterior do Conselho permissivo do segundo vestibular.

Nos autos dêste mandado de segurança, a Recorrente
apresentou a seguinte defesa:
1. 0 preliminarmente suscitou a fls. 15 a incompetência

da Vara da Fazenda Pública para conhecer do pedido;
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2.0 e ainda preliminarmente, o descabimento do mandado contra ato de pessoa de direito privado, praticado no exercício regular de atribuição que a própria Constituição Federal reservou à iniciativa particular;
3. 0 a inexistência de direito líquido e certo amparável
por via de mandado de segurança, de vez que, na
melhor das hipóteses, a suspensão do concurso somente poderia trazer a conseqüência de expor a
Recorrente à ação de perdas e danos que algum dos
concorrentes eventualmente se sentisse autorizado
a propor;
4.

perfeita legalidade do ato impugnado e, em conseqüência

0

5. 0 inexistência dos requisitos de "ilegalidade ou abuso" que seriam indispensáveis para configurar o
cabimento do mandado de segurança.
O MM. Dr. Juiz de 1.a instância, depois de se ter esquivado de dar à exceção de incompetência o tratamento
processual adequado, houve por bem proferir sentença na
qual, de um só golpe, rejeitou a preliminar de incompetência e concedeu a segurança, confirmando, assim, o mandado liminar que expedira, ao despachar a inicial. a requerimento dos Impetrantes.
Recorrendo para o Tribunal Federal de Recursos, a
fls. 58, a Recorrente:
1.0

-

preliminarmente, suscitou a incompetência dêsse
Egrégio Tribunal para conhecer do recurso, de
vez que a hipótese dos autos não se enquadra em
nenhuma das previstas nas letras a e b do inciso II do art. 104 da Constituição que fixa a
competência do Tribunal Federal de Recursos;

-132.0

-

no mérito renovou a matéria articulada em 1.a
instância.

O Egrégio Tribunal Federal de Recursos, em seu acórdão de fls. 88, se limitou a reproduzir a sentença de 1.a
instância abstendo-se de qualquer pronunciamento sôbre a
sua própria incompetência apesar de expressamente arguida.
II -

VIOLAÇÃO AS NORMAS DO C.P. C. E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

No desempenho de suas atribuições constitucionais, estão os Tribunais adstritos à rigorosa observância da Lei Federal que disciplina o exercício de sua atividade judicante,
quer no que tange a forma, como ao fundo e ao procedimento.
Em face dos princípios que governam o processo contraditório, não podia o Tribunal Federal de Recursos deixar
de considerar a exceção declinatória de fls. 59, por meio da
qual a Recorrente, suscitara, em devida forma, e preliminarmente, a sua incompetência para conhecer do assunto,
em face dos têrmos categóricos das letras a e b do inciso
II do art. 104 da Constituição Federal.
Abstendo-se de qualquer pronunciamento sôbre o assunto, o Tribunal Federal de Recursos violou, por omissão,
a regra dos arts. 152 e 877 do C.P. C.
Por outro lado, tendo o agravo em mandado de segurança a índole própria à apelação, não poderia o Tribunal
Federal de Recursos deixar de conhecer, como o fêz, das
questões suscitadas, sem flagrante violação do art. 824 do
C.P.C.
De outra parte, negando provimento ao recurso interposto pela Recorrente e dando-se, portanto, implicitamente,
por competente, o Tribunal Federal de Recursos agrediu,
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frontalmente, as normas das letras a e b do inciso II do
art. 104 da Constituição Federal, de vez que o seu poder
revisor em grau de recurso, na espécie, somente se justi·
ficaria em relação às decisões proferidas em mandado de
segurança "se federal a autoridade apontada como "coacto·
ra", o que não se verifica, na hipótese vertente."
I I I - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 141 § 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 1. 0 DA LEI 1.533:

Tanto a Constituição Federal no texto supra referido
como a lei 1.533 nos artigos 1. 0 e 2. 0 , conceituam o mandado de segurança como medida especificamente destinada
à proteção de direitos individuais lesados ou ameaçados de
lesão por ato de autoridade pública.
Assim, pois, o uso do mandado de segurança supõe, an·
tes de mais nada, um ato de autoridade pública.
Ora, o conceito de autoridade pública, rigidamente fi·
xado pela doutrina e, no caso, pela própria lei 1. 533, não
comporta o elastério que se lhe quer dar, para o fim de incluir, naquele conceito, pessoa jurídica de . direito privado
no exercício de atividade que a própria Constituição Federal, no art. 167, deferiu a iniciativa particular.
A êste respeito, aliás, sobreleva notar que a Sentença
de fls. além de ofensiva aos textos dos artigos da lei 1. 533
que definem o conceito legal de autoridade, se contrapõe,
não menos frontalmente à jurisprudência, já agora reiterada, do Excelso Supremo Tribunal através dos brilhantes
votos dos seus mais eminentes Juízes.
Efetivamente, já no recurso extraordinário 21.444 da
Bahia, interposto em mandado de segurança impetrado por
ZIZETE MARIA TITO DE OLIVEIRA contra o Instituto de
Música da Bahia, julgado em sessão de 14.4.1953, em acórdão unânime, de que foi relator o eminente Sr. Ministro
Orosimbo Nonato, o Egrégio Supremo Tribunal Federal de·
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cidiu que as instituições de ensino livre e entidades particulares, por não exercerem funções delegadas do poder público, em face do art. 167 da Constituição não podem ser
sujeitos passivos de mandado de segurança.
No mesmo sentido, e ainda recentemente, no recurso
de mandado de segurança n. 0 2. 827 impetrado contra a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, entidade de direito privado, o Supremo Tribunal Federal, acompanhando
brilhante voto do Sr. Ministro VILLAS BôAs, secundado pelo
magnífico pronunciamento do Sr. Ministro CANDIDO MoTTA
FILHO, reafirmou a mesma tese sob o fundamento de que, no
caso, "a Escola não exerce função de poder público, não é,
de modo algum. autoridade pública, conseqüentemente não
exerce poder, nos têrmos que a lei n.o 1. 533 exige".
Já em suas informações de fls., que destas ficam fazendo parte integrante, a Recorrente teve ensejo de demonstrar a total improcedência dos argumentos com base nos
quais se pretende atribuir à Recorrente o exercício de função delegada do poder público.
Na realidade. essa tese incide no equívoco, certamente
imperdoável em doutrina, de equiparar, pura e simplesmente, o conceito de função delegada de poder público com o
daqueles outros atos que os estudiosos do direito administrativo reunem sob a designação de exercício privado de
função pública.
A atividade desenvolvida por uma Universidade parti-

cular pode ser considerada em muitas de suas manifestações como exercício privado de funções públicas perfeitamente equivalentes a outras, da mesma natureza, praticados por pessoas físicas, mas que, entretanto, não podem,
sem evidente abuso, ser equiparadas ao exercício de funções delegadas do poder público.
O ato mediante o qual o médico atesta o óbito de uma
pessoa, constitui na opinião do mais autorizado tratadista

-
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neste assunto (ZANOBINI, Corso, vol. 1. 0 , pág. 180), exerc1c1o
privado de função pública e, entretanto, ninguém se lembraria, certamente, de requerer mandado de segurança contra
o facultativo, a propósito dêste assunto.
Sem dúvida alguma, pode a pessoa de direito privado,
no exercício de uma dessas funções públicas, causar prejuízo a terceiro.
Nem por isso, porém, ficará sujeita ao mandado de segurança de vez que pelo seu voto, eventualmente danoso,
responderá por perdas e danos, nos têrmos da lei civil, frente
ao prejudicado e poderá responder, administrativamente,
frente a autoridade que lhe fiscaliza o funcionamento e que
lhe poderá impor as sanções predispostas pela legislação
específica .
IV -

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE

Admitamos, porém, por absurdo e tão sàmente para argumentar que o ato C. T. A. da faculdade de Direito de uma
universidade particular pudesse, efetivamente, ser atacado
por via de mandado de segurança.
Neste caso, para que o Writ tivesse cabimento, mister
::;eria que o ato constituísse em si, uma ilegalidade ou um
abuso de poder.
Ora, no caso dos autos, o ato que suspendeu o concurso foi precisamente aquêle que restaurou a legalidade,
ferida pela decisão anterior do C. T. A. que se apartara do
texto do Dec.-lei 9 .154, regulador do assunto.
Nestas condições, se se admitisse o cabimento do mandado de segurança, ter-se-ia de aceitar, ipso jacto, que a
Universidade seria autoridade pública; mas, neste caso, não
se lhe poderia negar o poder de revogar, legitimamente, os
seus próprios atas, infringentes da legalidade e que não haviam chegado a criar um direito subjetivo em favor de quem
quer que fôsse.
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V -

CONCLUSÃO

Renovando as alegações já produzidas à fls. 58 e seguintes e 62 e seguintes, dêstes autos, e as de fls. 99 e seguintes, que destas ficam fazendo parte integrante e complementar, a Recorrente espera que o presente recurso será
recebido, tanto com fundamento na letra "a" como com fundamento da letra "d" do inciso III do art. 101, da Constituição Federal, para o fim de ser cassada a segurança, restaurando-se, assim, a ordem legal existente no país e o império da jurisprudência tão brilhantemente fixada, no assunto, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1958.

2.a PARTE
APE.:NDICE

Acórdão no rec. ext. n. 0 21.444
Acórdão no rec. de mandado de segurança n. 0 2 . 827

Supremo Tribunal Federal
RECURSO EXTRAORDINARIO N. 0 21.444 -

BAHIA

(MANDADO DE SEGURANÇA)

Mandado de segurança. Ato de autoridade. Ensino exercido por particulares não é ato de delegação do Poder Publico. Artigos 319, § 2. o do Código de Processo Civil, 1 . o § 1. 0
da lei 1.533 de 31 de dezembro de 1951. 5. 0 , inciso XV, letra
da Constiuição Federal.
Conhecimento e provimento do recurso.

Relator: O Sr. Ministro Orosimbo Nonato.
Recorrente: Instituto de Música da Bahia.
Recorrida: Zizete Maria Tito de Oliveira.
ACóRDAO
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de recurso eJ~
traordiário n. 0 21.444 (mandado de segurança), recorrente
Instituto de Música da Bahia, recorrida D. Zizete Maria Tito
de Oliveira.
Acorda o Supremo Tribunal Federal, segunda turma, integrando nêste o relatório retro e na conformidade das notas
taqillJgráficas procedentes conhecer do recurso e dar-lhe provimento, pagas as custas na forma da lei.
Rio, 14 de abril de 1953. - Orozimbo Nonato, Presidente
e Relator.

-2DECISÃO
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: adiado, a
pedido da recorrida -

Deferido unanimemente.

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. Edgard Costa, por
se achar afastado em exercício no Tribunal Superior Eleitoral, sendo substituído pelo Excelentíssimo Senhor Ministro
Afrânio Costa . - Otacilio Pinheiro, Subsecretário.
ADIAMENTO
O Sr. Ministro Orosimbo Nonato (Presidente-Relator)
Este recurso teve o seu julgamento adiado na última
sessão e agora recebi da ilustre advogada urna petição em
que, produzido atestado médico de enfermidade infecto-contagiosa, pede adiamento do julgarneno, novamente, por
quinze dias. Em face da prova com. que está lastreada a petiçãG, eu a defiro, concedendo o adiamento por quinze dias.
RELATóRIO
O Sr. Ministro Orosimbo Nonato - O caso dos auto::; é
C.e mandado de segurança concedido pelo ilustre Tribunal
da Bahia, nos têrmos do v. aresto de fls. 482, verbis:
"Tôda a Sociedade de Direito Privado que tem por marco
]nicial da sua existência um Ato do Govêrno; que por êste
foi reconhecida de "utilidade pública"; que de sua aprovação
dependeram tanto os Estatutos como o respectivo Regimento
e que porisso mesmo, vive sob o regime de fiscalização, exerce,
dúvida não há, um serviço público paralelo, circunstância
que subordina inocultàvelmente sua Direção aos princípios
gerais que o informam.
Sendo, portanto, essa que não outra, a situação do Instituto de Música da Bahia, consoante os Diplomas: Leis 188
de 28 de julho de 1817 e 1.193, de 6 de julho de 1917 e Decretos 1. 863, de 27 de agôsto de 1918, 1. 244, de 8 de junho
do mesmo ano, 86, de 6 de outubro de 1934, 421, de 11 de maio
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novembro de 1947, certo, certíssimo que dos Atos da Congregação, suspendendo e exonerando de plano e sem qualquer
formalidade, uma das suas Professoras, detentora de um diploma de Catedrática, cabe o remedia específico do Mandado
de Segurança .
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de
Petição, número 5. 463, desta Capital, sendo agravante o Instituto de Música da Bahia e agravada a Bacharela Zizete
Maria Tito de Oliveira, etc ...
Acordam, unanimemente, os Juizes da Turma, em 1. a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, despresadas, porque
improcedentes, as preliminares arguidas pelo agravante, negar provimento ao interposto recurso, ficando, assim, mantida a Sentença de 1. 0 grau, pois pr,:;ferida em perfeita consonância com o direito, face à prova colhida.
Professora Catedrática do Instituto de Música da Bahia
segundo reza o Diploma de fls. 21, sentiu-se compelida a
Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais Zizete Maria Tito
de Oliveira a requerer contra essa Entidade uma "Vistoria ad
perpetuam rei memoriam, para conseguir elementos indispensáYeis à sua defesa, vez que lhe eram opostos embaraços
na sua consecução, via de pedidos regulares levados à sua
Direção.
"Realmente: Com um brilhante curso e atestados dos
mais honrosos dos seus preceptores, recebera ela, em 1946,
o mencionado Diploma e tomara posse, como Catedrática, de
cargo de Professora de Piano fls. 41 verso, sendo, entretanto,
surpreendida, um ano depois, com a comunicação de fls. 45
do Presidente, Dr. José Olympio da Silva, de que, atentas
certas irregularidades verificadas pelo Inspetor Federal em
a sua nomeação, tornara esta sem efeito a Congregação, dispensando-a, destarte, da função especificada, ao tempo que
a censurava por desatenção ao aludido Inspetor. Não ficara,
porém, aí, a atitude do Instituto. Em 13 de junho de 1951
fls. 43 cientificada fôra a agravada de que lhe afastara o Instituto, por tempo indeterminado, do exercício das suas funções, por se achar incompatibilizada "como Professora dêste
Estabelecimento".
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com distinção fls. 24, 25, 26, 27 e 28 -, nem lhe eram poucos
os pronunciamentos sôbre a sua ótima conduta moral e social - fls. 35 a 40 -, elementos êsses que, por certo, a animariam a recorrer aos meios de direito para uma reparação
total.
Foi o que fêz, requerendo a Segurança prevista no § 24
do Artigo 141 da Constituição Federal.
Alegou, no seu pedido, a Bacharela Zizete Maria Tito
de Oliveira ser líquido e certo o seu direito e que fôra êste
violado por um ato ilegal, com vícios de má fé e abuso de
autoridade do Presidente e da Congregação do Instituto de
Música. Juntou farto documentário, incluídos os acima aludidas, historiou a matéria, para demonstrar as dificuldades
que lhe foram criadas pelo Instituto, apontou as Leis e Decretos sob cujo signo nasceu êle, viveu, teve cassado o seu
funcionamento, por fugir às normas preestabelecidas, bem
assim os que reabilitando-o fizeram voltar às suas naturais
atividades.
Procurou, ainda, a peticionária, dentro do seu propósito
de conseguir o remédio jurídico invocado, caracterizar, como
públic.cs, os serviços desempenhados pelo Instituto, dizendoos contidos no próprio texto do Art. 319, § 2. 0 do Código de
Processo Civil.
Informando, referiu o Presidente do Instituto - fls. 172
- "a natureza dêste, puramente educacional e cultural, sem
qualquer requisito de "Repartição de poder Público" ou "autarquia", nem exercendo os seus dirigentes parcela alguma
do poder federal, estadual ou municipal". "Simples pessôa
jurídica de direito privado", acrescentou.
E esclareceu mais: "A Diretoria ainda não usou da atribuição estatutária para dispensar, de modo definitivo, a impetrante, apenas aprovou a resolução da Congregação da Escola que a suspendeu da atividade docente enquanto perdurasse essa sua atitude de luta contra a instituição, promovendo vistorias em segredo de justiça, etc ... ".
Nãa se distanciou muito a Contestação do quadro informativo e então, suscitou as preliminares constantes das
suas alegações - fls. 201 a 206, embora focalizando, ao re-
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Segurança, vez que não pode ser admitido contra pessôa jurídica de direito privado "que não desempenha serviço público nem por delegação nem por contrato exclusivo e não é
autarquia nem entidade estatal".
- O Juiz, todavia, examinando o caso sob todos os aspectos, .o decidiu com inteligência e elevado senso jurídico
donde merecer a Sentença o pleno apoio do AD QUEM.
Quanto as Preliminares.
Afigura-se, do primeiro passo, a exame, como ponto de
partida para as demais considerações a natureza dos serviços realizados pelo Instituto.
Diz Temístocles Cavalcanti, por sinal emérito estudioso
do Direito Administrativo, que "Além daquêles serviços que,
pela sua posição na estrutura administrativa do Estado, contêm os elementos formais e materiais que caracterisam os
serviços públicos, outros existem que, embora executados
por entidades privadas, são como tais considerados pela lei".
E Rafael Bielsa, grande autoridade no assunto, entrosando-os na mesma proposição, assim se pronuncia: "Serviço
público es tôda actividad pública o privada regulada por el
Poder público y que se realiza con el objeto de satisfazer, en
f.orma generalmente continua necessidades coletivas."
Calha, ainda, nesse rítmo de pensamento a palavra de
Berthelemy, não menos categorizado especialista quando, no
seu "Manual elementaire de Droit administratif", oferece
êste conceito: "Como já vimos, os estabelecimentos públicos
são serviços públicos providos de personalidade jurídica. Os
estabelecimentos de utilidade pública são, pelo contrário,
criações de iniciativa particular estranha ao mecanismo da
administração pública, mas dotados, em consequência dos
serviços que prestam, da mais ampla capacidade que possa
ser reconhecida às pessoas morais em direito administrativo".
Indaga-se: Diante de tais pressupostos, qual a posição
jurídica do Instituto de Música da Bahia ? Uma e única é a
resposta: Que embora uma Entidade de Direito Privado, dada
a sua origem e formação, é a de quem realiza serviços pa-
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estrutura.
Eis o porque: a) O Instituto de Música da Bahia resultou da "fusão da Sociedade Auxiliadora e do Conservatório, fundado por Lei do Estado n. 0 188, de 28 de julho de
1897 e de anexado à Escola de Belas Artes, por Lei n. 0 1 193
de 6 de junho de 1917" - fls. 63;
b) Em 8 de junho de 1918, foi considerado de "utilidade pública", fôrça da Lei n. o 1. 244;
c) Pouco mais de dois meses adiante, ou seja em 27
de agôsto do aludido ano, teve aprovados os seus Estatutos
por Decreto n.: 1. 863, do Govêrno do Estado;
d) Desautorizou o Govêrno o seu funcionamento pelo
Decreto n. 0 4 116, de 23 de maio de 1939, em virtude de falhar o Instituto aos seus recomendados desígnios ou não corresponder as condições assentes nos diplomas que lhes deram
existência;
e) Voltou a funcionar, após o advento do Decreto n. 0
24 077, de 20 de novembro de 1947, baixado na conf.ormidade
do Art. 87, Inc. I, da Carta Política de 1946 e consoante o
Decreto-lei n. 0 421 de 11 de maio de 1938.
Ora, se para aparecer, tomar forma jurídica e subsistir
necessitou o Instituto de Música de Atos do Govêrno; se, à
fôrça dessa interferência, ficou êle obrigado a Estatutos, Regimento e Fiscalização efetiva e se não pode mudar de aspecto ou finalidade sem a chancela da autoridade pública,
aí estão, incontestàvelmente, as razões do cabimento do Mandado de Segurança, ex-vi do Art. 319 § 2. 0 , do Código de Processo Civil, na época em que foi impetrado o presente pois
não há vacilar quanto ao caráter de serviço público o prestado pelo mencionado Instituto. "
E se houver quem, de bôa fé, tanto não entenda que
busque aquelas origens históricas de que falam Jeze e o citado Berthelemy e colherá por certo, logo raciocine e joeire as
fortes razões desta razão de decidir.
Alegou, outrossim, o agravante não ser líquido nem
certo o direito da Bacharela Zizete Maria Tito de Oliveira.
Não o provou, todavia. E, ao contrário da sua afirmativa,
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à sombra dos melhores de direi to.

Concedera-lhe o Instituto, em 18 de maio de 1946, o Diploma de Catedrática e, a 8 de junho seguinte, tomou ela
posse dêsse cargo, conforme Certidão de fls. 41. Já lecionava,
ali, anteriormente, a agravada, sendo positivo que o referido
Instituto pelo seu Conselho Administrativo designara-a para
com outros professôres integrar a Comissão de exame às possibilidades da entrada do mesmo para a Universidade da
Bahia - fls. 34.
Ensina Pontes de Miranda "que a liquidez e certeza que
se apura são as do direito base, porém um outro, o direito
consequência está em lide sujeito a decisão em remédio processual, que é o mandado de segurança". E diz, ainda, o insigne jurista. nos seus comentários à citada Constituição:
"o direito só será incerto e ilíquido quando, existindo, dependa
para ser reconhecido de provas ou dilações". Mas, se face
os documentos apresentados ficar patente o direito do suplicante, acentua êle, líquido e certo é. êsse direito.
Pergunta-se: Oferece ou não tais requisitos o Diploma de·
fls. 21, revestido que se encontra de tôdas as formalidades
essenciais, sejam instrínsecas ou extrínsecas, desde que, confeccionado sob específicos preceitos, recebeu as assinaturas
do Presidente, do Diretor técnico e dos respectivos Secretários?
Pela afirmativa é a resposta cabível.
De feito: Reza o Art. 51 dos Estatutos que "Serão professôres efetivos, ou professôres propriamente ditos, os nomeados pela Diretoria do Instituto para regerem ·curso.
etc ... '' E, no artigo 60, acentua ditos Estatutos que "Aos
professôres efetivos será concedido o diploma ou título correspondente ao curso que professarem. "
Sendo, então, êsses Estatutos aprovados conforme a Lei
0
n. 1. 244 de 8 de junho de 1918 e constando essa circunstância do Diploma em referência, não há por onde sofismar
v agravante quanto aos efeitos do seu próprio ato. E não
será, via de uma Contestação fomentada por injustificados
melindres, que possa êle revogá-lo, tanto mais quanto se-
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considerara a agravada uma das suas professoras.
Dentro, portanto, do quadro que os autos expõem, constitui liquidez e certeza de direito alegado o documento de fls.
21, muitas vêzes aludido.
À preliminar que aí fica solvida, implica nessoutra aventada, oportunamente, de não ser vitalícia, no cargo de Professóra Catedrática, a Bacharela Zizete Maria Tito de Oliveira. Mas, vale ferir a técla. Todo o cargo efetivo, é regra
geral, cria a vitaliciedade.
Dependem uma e outra coisa de pressupostos constitucionais. No caso, porém, não carece ingressar o julgador
pelos mandamentos da Carta Política Federal ou da Estadual em busca de elementos que o capacitem à decisão nos
têrmos do Direito. E' que não há, nos Estatutos, ora em
vigor, no Instituto de Música o lugar de professor interino
e quando pelo advento de ambas já estava titulada como Catedrática, porque efetiva (Artigos 51 e 60), a agravada.
Padece, pois, da falta de procedência quanto, no ponto,
aventou o Instituto, até porque não ficava ela obrigada a
concurso posterior dada a própria natureza da sua nomeação
e consequente situação.
E assim, sem nenhum apôi.o no Direito as preliminares
levantadas neste processo.
Verdade que, no apêlo, uma outra aditou o agravante:
a de que se não fizera citação regular e, porisso, tudo estaria
nulo. Tal argumento, que deveria ser o primeiro, chegou, entretanto, serodiamente e refoge em absoluto, à prova dos
autos, vez que citados foram, como representantes das pessoas jurídicas respectivas, o Presidente do Instituto - fls. 107
- e o Fiscal do Govêrno - fls. 109 verso.
Como se observa, guarida legal possível não foi a qualquer dos motivos indicados à repulsa liminar do direito de
pedir, exercitado pela agravada. E não foi porque se não
ajustaram êles aos imperativos que presidam, atualmente, a
matéria debatida nestes autos.
Quanto ao mérito
E' princípio dominante e já vem proclamando a jurisprudência que tôda a Sociedade de Direito Privado cujo
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do Govêrno, que, do mesmo passo, a reconheceu de "utilidade
pública", lhe aprovou os Estatutos e o respectivo Regimento
e, ainda, lhe deu efetiva fiscalização, exerce, dúvida não há,
um serviço público circunstância que a subordina, inocultàvelmente, aos preceitos gerais que o informam.
Nasce, daí, uma relação contratual entre a Entidade e
os que a servem, donde evidentes obrigações recíprocas.
Pessoa alguma com um pouco de trato sôbre Direito Administrativo recusará o poder de aplicação de penas disciplinares àquêles que dirigem a coisa pública e segundo as
formas preestabelecidas. Se o aplicador, porém, deixou de
atentar para essas normas e agiu arbitràriamente, é o Mandado de Segurança o remédio específico para o imediato reparo.
Claro como o sol o disposto no artigo 141, § 24, da Constituição Federal: "Para proteger direito líquido e certo não
amparado pelo habeas corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual fôr a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. "
Não distingui a Carta Magna no que tange às penas disciplinares e o fazendo agora, a Lei n. o 1. 533, de 31 de dezembro de 1951, deixou esclarecido ser caso de segurança
sempre que aplicadas "com inobservância de formalidade
essencial".
Diz o Instituto na sua informação que suspendeu a Professora Zizete Maria Tito de Oliveira "enquanto perdurar
esta na atitude de luta contra a instituição, promovend') vistorias em segrêdo de justiça etc ... ", deixando nas entrelinhas a idéia de que a demissão virá, talvez, depois.
Está aí uma violência consumada e outra em perspectiva. Violência, sim, porque de plano, surpreendente e sem
a mais mínima formalidade a suspensãa aplicada.
Indaga-se uma vez ainda: podia a Congregação suspender
uma titular Catedrática? Se tinha competência para fazê-lo,
qual a causa determinante? Indisciplina, porque, negados
elementos de defesa que ela suplicou, procurou o Judiciário,
no sentido de os alcançar?
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aceitáveis, legítimas e completas.
E não poderia porque qualquer o seu procedimento, se
legal, haveria que .obedecer, nessa altura, ao Regimento em
vigor, o que absolutamente se não verificou. Tôda e todo
falha, no prisma jurídico administrativo, a atitude da Congregação. Um vi vo exemplo é o Ofício de fls . 43, dirigido à
agravada.
In Verbis: "Pelo presente comunico que a Congregação
desta Escola reunida em Sessão de 36 p. p. resolveu afastar
V. S. do exercício das suas funções por tempo indeterminado
em virtude de se achar V. S. incompatibilizada de funcionar
como Professôra dêste Estabelecimento".
Ora, não esclarecendo o Ofício aludido o motivo d.o afastamento ou o da incompatibilidade alegada, não referindo o
preceito porventura ao caso aplicável, chega-se a conclusão
que a atitude do Instituto, originando-se em causas mais ou
menos domésticas, irrelevantes, se aferrou à orientação seguida pela agravada batendo às portas do Judiciário para
chamá-lo à realidade da situação.
Porque, na verdade, outra compreensão não propiciam
os autos.
"A lei, ensina Seabra Fagundes, no seu ótimo trabalho
"O Controle dos Atos Administrativos", estabelece a amplitude dentro da qual se deve movimentar a autoridade no de~empenho das suas atribuições" e, acrescenta:
"Os atos administrativos devem procurar atingir as
consequências que a lei teve em vista quando autorizou a
sua prática".
Ao que provado está, porém, o Ato do Instituto, suspendendo das suas funções de Pr.ofessôra Catedrática, a Bacharela Zizete Maria Tito de Oliveira, e o fazendo por tempo
indeterminado, nenhum apôio encontra na lei eis que êle
próprio ... assegura revogado o Regimento anterior e, as~im impossível sobrepô-l.v ao que o sobrepôs.
Essas as considerações com que houve o ad quem de
manter a Sentença do 1. o gráu, embora muitas outras ainda
aqui se comportassem como, por. exemplo, as decorrentes de
Julgados do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal,
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tôdas no sentido da propriedade do Mandado de Segurança.
nos casos em que, às penas disciplinares ou administrativas
aplicadas, não precedam certas indispensáveis formalidades.
Mas, vale reiterado, ao remate, que se não é o Instituto
de Música da Bahia um ramo do Poder Público pràpriamente dito, tem, no entanto, serviços equiparados, pois êsse
poder o criou e o fiscaliza, razão porque se não pode desviar
dos limites traçados pelas Leis e Decretos respectivos. E do
mesmo passo vale repetido que se entremostrou líquido e
certo o direito da agravada, face a exaustiva documentação
que fürneceu e dos argumentos jurídicos que aduziu, donde
evidente ficou a sua qualidade de Professôra efetiva, regularmente titulada Catedrática, gozando, destarte, de idênticas
prerrogativas às dos demais mestres do Estabelecimento.
Socorrendo-se, portanto, como se socorreu do Mandado de
Segurança para fazer cessar a violência, o abuso de poder
da autoridade administrativa, mui bem se andou, pois êsse
o legítimo caminho assegurado no Diploma Político Brasileiro a quantos sofrem ou estejam ameaçados de sofrer, no
corpo civil, ofensa a direito líquido e certo.
Pague o agravante as custas.
Salvador, em 1. a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Bahia, maio 20 de 1952".
Daí o presente recurso extraordinário apresentado nos
têrmos de fls. 440, ver bis:
"O Instituto de Música da Bahia, na ação de Mandado
de Segurança que lhe move a Professôra D. Zizete Maria
Tito de Oliveira, vem pedir a V. Excia., a reconsideração do
respeitável despacho que manda executar a sentença que
julgou procedente a ação, e, para isso vem expor a V. Excia.
o seguinte:
1. 0 ) Publicada a sentença em audiência "de 17 do corrente mês, imediatamente após a publicação o requerente
interpôs o seu recurso, por petição, pedindo vista dos autos
para minutá-lo, o que foi deferido por V. Excia., recebendo
o advogado os autos logo em seguida pelo praso legal de
dnco dias a terminar em 22 quando foram restituídos a cartório com a minuta escrita em 13 fôlhas de papel.
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recurso cabível, criando na Lei n. o 191 um recurso especial,
que não tinha efeito suspensivo (art. 11). Entretanto, êste
dispositivo legal foi revogado pela nova lei n. 0 1. 533, de 31
de dezembro de 1951 em seu art. 20 assim redigido: "Revogam-se os dispositivos do Código do Processo Civil sôbre o assunto e mais dispositivos em contrário.
3. 0 ) Esta lei nova, 1. 533, criou dois recursos para a
sentença final nas ações de mandado de segurança: um necessário, ex-offício, interposto pelo juiz no caso de concessão
do mandado (art. 12 parágrafo único) com a declaraçã.o expressa de que êste recurso não tem efeito suspensivo- Outro
recurso voluntário, a ser interposto pela parte que o quizer,
da decisão concedendo ou negando o mandado, (art. 12) Mas esta nova lei não silenciou, como o Código do Processo
Civil, sôbre a natureza do recurso, nem criou um recurso
novo, especial, como a Lei n. o 191 - Foi clara e positiva,
dizendo:
"Art. 12.
Da decisão do juiz, negando ou concedendo
o mandado, caberá o recurso de Agravo de Petição - assegurando-se às partes o direito de sustentação oral perante
o Tribunal ad-quem''.
4. 0 ) No recurso necessário a lei teve o cuidado de dispor que êste recurso não tinha efeito suspensivo -Mas, no
recurso voluntário é evidente que a intenção do legislador foi
a de suspender a execução sentença, favorecendo, portanto,
o Poder Público. Se tivesse o l~gislador a intenção de não
suspender a execução teria preferido o agravo de instrumento
que por sua natureza, não suspende o prosseguimento do
feito. Ou teria dado simplesmente o recurso de agravo deixando um ponto obscuro para o juiz interpretar e resolver se
o processaria como de instrumento ou como de petição. Mas,
o legislador quis ser claro, e deu às partes o recurso de Agravo
de Petição, que, por sua natureza, tem o efeito suspensivo
da execução. E a lei nova não desvirtuou êste recurso, tirando-lhe o seu efeito suspensivo natural (o que seria contrário
à técnica jurídica, mas teria de ser cumprido por disposição
expressa da lei) .
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Assim, a êste Agravo de Petição tem de ser dado pelos
Juizes o seu efeito natural, clássico, legal, incontestável e
indiscutível: - Suspensivo da execução da sentença.
5. 0 ) E não é a primeira vez que isto acontece. As apelações nas ações executivas eram e são recebidas no efeito
devolutivo, somente, podendo o exequente prosseguir na execução. E os executivos fiscais estavam incluídos nesta regra.
Mas, para apressar o andamento dos recursos de executivos
fiscais na 2.a entrância, o Decreto-lei n. 0 960, de 17 de dezembro de 1938, dispondo sôbre a cobrança da dívida ativa
da Fazenda Pública em todo o território nacional, substituiu
o recurso de apelação, que não suspendia a execução, pelo
de agravo, de petição que a suspendia. (Lei citada, art. 45
n. 0 1).
"Ora o legislador que deu êste recurso suspensivo de
execução da Fazenda Pública, com maioria de razão deu
igual recurso suspensivo resguardando melhor os atas do poder público.
6. 0 ) Um dos argumentos do agravo interposto é o de
incompetência do Juizo da Vara Cível para processar e julgar
mandados de segurança, porque se o coator é autoridade pública, os Juizes competentes são os privativos da Fazenda
Pública. Se o coautor é particular, e no caso não há interêsse
de uma das três pessoas jurídicas de direito público interno,
não pode haver mandado de segurança.
Castro Nunes em sua obra Do Mandado de Segurança,
edição de 1951, em quadro publicado a pág. 261, entende
que, na primeira instância sómente os Juizes privativos dos
feitos da Fazenda Pública podem julgar e conceder mandado
de segurança.
E precedendo este quadro sôbre competência diz o eminente jurista à página 260: - "A da primeira instância, isto
é, a dos juizes locais de instância inferior se combina de
acôrdo com as leis de organização judiciária, nos juizes privativos dos Feitos da Fazenda Pública, cujas decisões serão
recorríveis para o Tribunal Federal de Recursos, se tratar de
ato de autoridade da União, ou para o Tribunal de Justiça
da circunscrição (Estados, Distrito Federal, Territórios) nos
demais casos.
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2 de julho de 1949, nega aos Juízes do cível a atribuição de
processar e julgar mandado de segurança (art. 56 n. o 2) e
concede esta atribuição privativamente aos juízes dos feitos
das fazendas públicas, federal, estadual e municipal (art.
56 n. 0 9-c, n. 0 10-c, e 11-c).
5. 0 ) O agravo de petição se está processando. O requerente já apresentou anteontem, 22, no prazo legal, a sua
minuta. Hoje está correndo, em cartório, o prazo legal de
48 horas para a agravada apresentar sua contraminuta.
Findas estas 48 horas, tem o requerente como agravante o
prazo de 24 horas para preparar o seu recurso nessa instância, para então serem os autos conclusos a V. Excia.,
para em 43 horas determinar a subida para a instância superior, o que deve ser cumprido pelo escrivão em 24 horas.
(Cód. do Processo Civil, arts. 847 848 e seu § único, e 849)
- com tal processo não é possível execução nos autos.
Em vista do exposto pede o agravante, Instituto de Música da Bahia, que V. Excia., haja por bem reconsiderar o
respeitável despacho que mandou executar a sentença independente de petição da parte, e manda que se aguarde o
julgamento do agravo interposto suspensivo".
Razões a fls. e fls. (ler) .
A fls. 522 encontra-se o seguinte parecer do Exmo. Sr.
Dr. Procurador-Geral da República, Plínio Travassos:
"Pelo presente recurso extraordinário, manifestado, às
fls. 490, com fundamento nas letras "a" e "d" do art. 101,
n. o III da Constituição Federal, o Instituto de Música da
Bahia pretende a reforma do Acórdão unânime de fls.
482-489, da 1. a Câmara Civil do Calenda Tribunal de Justiça da Bahia, que confirmou a sentença de primeira instância que concedeu a segurança impetrada pela Dra. Zizete Maria Tito de Olievira, deferindo-lhe o exercício das funções de Professôra Catedrática da Cadeira de Piano do Instituto de Música da Bahia.
O Impetrante alega que a decisão recorrida contrariou
o disposto no art. 141, § 24, da Constituição Federal e divergiu de inúmeros Acórdãos publicados no "Brasil Acór-
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dãos", com respeito a interpretação dêsse dispositivo constitucional.
A principal discussão travada nestes autos foi sôbre a
interpretação do § 24 do art. 141 da Constituição Federal.
E a divergência mais acentuada manifestou-se no entendimento da parte final daquele parágrafo, que diz:
"Seja qual fôr a autoridade responsável pela ilegalidade
ou abuso do poder", de vez que ao tempo da impetração do
presente mandado de segurança vigorava o Código de Processo Civil, que dispunha no § 2. 0 do art. 319, o seguinte:
"Também se consideram atas de autoridade os de estabelecimentos públicos e de pessoas naturais ou jurídicas, no
desempenho de serviços públicos, em virtude de delegação
ou contrato exclusivo, ainda quando transgridam o contrato
ou exorbitem da delegação".
No presente caso, porém, a segurança foi requerida contra um estabelecimento particular de ensino, pertencente a
uma pessoa jurídica de direito privado.
A leitura dos arts. 102 e 104 dos estatutos do referido
Instituto deixa certo que êle se compõe de sócios honorários
e contribuintes e que tais estatutos só poderão ser modificados por proposta de dois terços da totalidade dos sócios
quites, o que não ocorreria se tratasse de uma pessoa jurídica de direito público.
Eis os textos dos citados arts. 102 e 104:
"Art. 102 - Os presentes Estatutos serão submetidos à
aprovação do Govêrno do Estado e só poderão ser modificados por proposta de dois têrços da totalidade dos sócios
quites e ainda com aprovação do Govêrno do Estado.
Art. 104 - Continuarão a ser considerados sócios honorários todos aquêles que eram professôres do Conservatório
de Música por ocasião da fundação da Sociedade Auxiliadora
e efetivos fundadores os que foram considerados tais pelos
Estatutos da mesma Sociedade".
Outro art. dos estatutos que também evidencia não se
tratar de pessoa jurídica de direito público é o artigo 5'3, que
estabelece que os professôres do Instituto são nomeados pela
Diretoria, por proposta do Diretor-Técnico, ouvidos, para essa
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em congregação.
A investidura da Diretoria é por eleição da assembléia
geral e entre as suas atribuições, há de nomear e de demitir
o Diretor e professôres da Escola, fixando-lhes os vencimentos, assim como os demais funcionários e empregados da
mesma, salvas as exceções estabelecidas nos mesmos estatutos, determinando-lhes número e categoria, podendo igualmente suprimir lugares quando o julgar conveniente. (Capítulo IV do Título II, dos Estatutos, às fls. 139v. a 140 dos
autos).
Tudo isso não haveria se se tratasse de pessoa jurídica de
direito público, circunstância essa que, se existente, não levaria o Governador do Estado da Bahia a considerar o Instituto de utilidade pública.
O referido Instituto é organização de iniciativa particular para ministrar o ensino de música, tal como permite
o art. 167 da Constituição Federal.
O fato de ser fiscalizado pelo Govêrno também revela a
iniciativa privada do aludido estabelecimento de ensino.
F.oi essa a conclusão a que chegou, em douto e convincente voto, o eminente Ministro Costa Manso, em caso semelhante, no julgamento do recurso de mandado de segurança
n. 0 4~6, impetrado contra a Faculdade de Direito da Bahia
e o Senhor Ministro da Educação.
Tendo sido êste indicado como autoridade coatora, o recurso foi conhecido sem qualquer objeção.
O eminente Ministm Costa Manso, porém, provocou discussão, respeito à qual não houve decisão sôbre a possibilidade ou não de concessão de mandado de segurança, contra
Faculdades livres e, portanto, particulares, como era a da
Bahia.
Embora, o eminente Ministro Carvalho Mourão se manifestasse no sentido de serem tais faculdades pessoas jurídicas de direito público, por desempenharem serviço público,
melhor, a nosso ver, foi a conclusão em contrário a que chegou o eminente Ministro Costa Manso, notadamente a partir
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art. 167, a iniciativa particular com respeito ao ensino.
Eis o pronunciamento daquêle notável Ministro:
"Mas, pergunto eu, prosseguindo nas considerações que
vou submetendo à apreciação dos eminentes colegas, as Faculdades livres constituírão uma das autarquias, a que se refere o art. 1. 0 , par~grafo único da Lei n. o 191, de 1936?
Podem os seus atos ser equiparados aos das autoridades públicas, para o efeito da concessão do mandado de segurança?
Parece-me que não.
As autarquias são entidades dotadas de personalidade
jurídica, mas executando serviços do próprio Estado. São
desmembramentos do próprio serviço público. Razões de ordem técnica aconselham a autonomia dêsses estabelecimentos, sem que, contudo, percam êles a sua natureza.
Ora, não compete privativamente aos órgãos de ação do
Estado ou da União ministrar o ensino.
f
No art. 5. 0 , n. 0 XIV da Constituição, ela reservou unicamente a função de "traçar as diretrize.c:; da educação nacional". No artigo 10, n. 0 VI, alude-se à competência cumulativa da União e dos Estados para "difundir a instrução pública em todos os seus graus". O artigo 150, letra "b" declara que compete à União determinar as condições de reconhecimento oficial dos institutos de ensino secundário
complementar e superior, exercendo sôbre êles a necessária
fiscalização. Não se trata, pois de estabelecimentos públicos,
mas de instituições particulares que executam serviço de utilidade pública. Não executam a sua mssão educativa por delegação do Estado. A fiscalização, que se sujeitam, tem por
fim a possibilidade de expedirem diplomas reconhecidos pelo
Estado. Se porventura as respectivas administrações violarem as leis do ensino, a sanção legal será a perda da equiparação e conseqüentementes vantagens.
Não vejo pois, como equiparar tais estabelecimentos às
referidas autarquias".
Em face, pois, do exposto, chegamos à conclusão de haver o Ven. Acórdão recorrido contrariado o disposto no § 24
do art. 141 da Constituição Federal ao deferir a sentença
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de direito privado, e, por isso, somos pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser cassado o mandado de segurança expedido em favor da Recorrida".
A julgamento.

VOTO
O Sr. Ministro Orosimbo Nona to - A recorrida, Zizete
Malia Tito de Oliveira, professôra catedrática do Instituto
de Músca da Bahia, depois do parecer do Exmo. Procurador
Geral da República, a fls. 522 e seguintes, apresentou petição, para que fôsse êste julgamento suspenso por alguns
dias, a fim de produzir certidões de um despacho do titular
da pasta da Educação, cujo conhecimento, por parte dêste
Tribunal julgava essencial a defesa dos seus direitos.
Na petição de juntada, a recorrida anexou a certidão
concernente ao despacho do senhor Ministro da Educação e
um parecer do eminente jurista Seabra Fagundes.
Quanto ao primeir.o documento, a certidão chegou serôdiamente, não podendo alterar o ternário do recurso.
Relativamente ao segundo, trata-se de brilhante trabalho de um jurista de prol, confrontando as razões de direito da impetrante.
O punctum dolens do caso é saber se o Instituto da Bahia é, ou não, instituto público.
Como realça Castro Nunes, a noção de ato de autoridade
pode ser ampliada para abranger entidades que não sejam
puramente estatais, mas que exerçam função pública por
delegação do Govêrno .
A meu ver porém, o Instituto da Bahia é estabelecimento
particular. Os dispositivos citados a fls. . . demonstram-no
sqbejamente. Os professôres são escolhidos por ato do Conselho-Diretor e o provimento das cadeiras obedece a processo próprio.
Nem há que falar em delegação. O ensino pode ser exercido por particulares. E os professôres particulares não
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pretende. Trata-se de estabelecimento particular, de pessoa
jurídica de direito privado.
Demais disso, a investidura da Diretoria, a nomeação
dos professôres, etc. obedecem a rito particular.
Assim sendo em se tratando de entidade particular e
em face do art. 167 da Constituição, não tenho dúvida em
acompanhar as razões oferecidas pelo Exmo. ProcuradorGeral da República, conhecendo e dando provimento ao recurso, a fim de ser cassado o mandado de segurança deferido à recorrida.
VOTO
O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães - Senhor Presidente, o ensino não é um serviço público, um serviço que
o Poder Público delegue nos têrmos do art. 319, § 2. 0 , do
Código de Processo Civil nem é uma função do Poder Público, nos têrmos do art. 1. 0 , § 1. o da Lei n. o 1. 533, de 31
de dezembro de 1951. Isso se deduz do próprio art. 5. 0 , da
Constituição, onde a União não se reserva êsse serviço, no
inciso XV, letra "d". Para demonstração mais inequívoca
de que pode ser exercido por particulares e pelo Poder Público, basta ler a disposição do art. 167 da Constituição,
onde se afirma: (lendo) :
"O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre à iniciativa particular respeitadas as
leis que o regulam".
Quando pois, um instituto particular exercer êsse serviço
em qualquer dos seus graus, não está exercendo um serviço
delegado pelo Poder Público, não está exercendo função delegada pelo Poder Público; mas por direito próprio, serviço
de interêsse geral, s.ob a fiscalização do Poder Público.
Assim, o mandado de segurança não pode ser concedido,
porque êsse estabelecimento de ensino é um instituto de caráter particular, sujeito à fiscalização. O ato praticado pelo
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Instituto não é ato de autoridade por delegação, de quem
exerça serviço por delegação do Poder Público.
Por êste motivo, conheço do recurso, acompanhando o
voto de V. Excia. , e dou provimento de acôrdo com o mesmo
voto.
DECISÃO
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: Conheceram do recurso e lhe deram provimento, com a ressalva
d~ voto do Relator, unanimemente.
Estavam ausentes, justificadamente, os ministros Lafayette de Andrada e Edgard Gosta. - Otacílio Pinheiro Subsecretário .

Recurso de Mandado de Segurança N. 0 2.827
MINAS GERAIS
Recorrente:

Roberto Donnabella e outros

Recorrida

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Relator

Exmo. Sr. Ministro Macedo Ludolf
Ref. Mandado de Segurança 2827
Relator Ministro Villas Boas

RELATóRIO -

Incorporo a êste o de fls. 38.

"Relatório de fls. 38
Diversos alunos da Escola de Farmacia e Odontologia de
Alfenas requereram ao dr. juiz de direito daquela comarca
este mandado de segurança para que lhes fô.sse garantido o
direito a aprovação com média 4 e as frações superiores a
meio fôssem equiparadas à unidade.
O dr. juiz de direito concedeu o mandado.
A Escola de Farmacia e Odontologia interpoz agravo de
petição.
O dr. juiz de direito reformou em parte sua decisão para
coneeder o mandado somente na parte referente a aprovação
por média 4.
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deve conhecer do recurso e confirmou a decisão recorrida.
Em pauta.
Belo Horizonte, 7 de maio de 1954.
a)

SEBASTIÃO DE SoUZA"

Acrescento que a 1. a Câmara Cível do E. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais cassou o mandado pelo acórdão de
fls. 44, contra o qual foi manifestado o presente recurso.
Exmo. Sr. Dr . Procurador Geral opina pelo não provimento.
VOTO - Confirmo o v. acórdão recorrido pelo seu procedente fundamento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE D'AVILA: -Senhor

Presidente, divirjo, data venia, do voto do eminente Sr. Ministro Relator. Tenho para mim que o mandado de segurança é cabív:el, nos têrmos do art. 2. 0 , da Lei n. 0 1. 533:
O ensino é munus atribuído ao Poder Público, principalmente, o de grau superior. Deve ser ministrado diretamente
pelo govêrno. Os particulares só podem ministrar por delegação do Poder Público, no sentido amplo do têrmo.
Assim sendo, o Diretor da Faculdade exerce função delegada quando executa e aplica leis federais.
Os seus atas estão, portanto, sujeitos ao contrôle e à
disciplina do mandado de segurança, nos precisos têrmos
do art. 2. 0 , da Lei n. 0 1. 533.
Dou provimento ao recurso, para mandar que o Tribunal
de Minas Gerais se pronuncie de meritis.
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O SENHOR MINISTRO CANDIDO MOTTA FILHO:
Senhor Presidente, peço vista dos autos.

DECISAO
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: ADIADO.
POR TER. PEDIDO VISTA O SR. MINISTRO CÂNDIDO
MOTTA FILHO, APóS OS VOTOS DO RELATOR, QUE. NEGAVA PROVIMENTO E DO MINISTRO HENRIQUE D'AVILA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO.
Impedido o Sr. Ministro OROSIMBO NONATO - Presidente, sendo, por êste motivo, o julgamento presidido pelo
Sr. Ministro RIBEIRO DA COSTA.

as)

OLGA ME.NGE

S.

WooD

Vice-Diretor

VOTO
O SENHOR MINISTRO CÂNDIDO MOTTA FILHO:
Êste mandado foi impetrado por Roberto Donnabella e outros contra a Escola de Farmacia e Odontologia de Alfenas,
por se acharem ~:.•Jfrendo, como dizem na inicial, constrangimento ilegal, pois a Escola, contrariando tôda a legislação
em vigor, exige que o aluno consiga nos exames finais, em
cada uma das matérias, a média mínima de cinco. O Juiz
concedeu o mandado e a Escola recorreu. O E. Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, converteu o julgamento em dillgência, para verificar qual a natureza da Escola, isto é, se

-24é ou não pessoa de direito privado (fls. 41), conforme consta
do Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Alfenas.
Diante disso, o Colendo Tribunal Mineiro, a fls. 44, cassou o
mandado, porque, de conformidade com o art. 141, § 24, da
Constituição Federal, o mandado de segurança tem por finalidade tutelar direito líquido e certo contra ato ilegal da
autoridade. A lei 1. 533, no seu art. 1.0 dispõe também nêsse
sentido, ampliando o conceito de autoridade, aos administradores ou representantes de autoridades autárquicas e às pessôas delegadas do poder público.
Daí o recurso dos impetrantes, alegando que a questão
da legitimatio ad-causam não foi objeto da discussão e portanto não podia ter sido apreciada.
Quem examina a índole e o significado do mandado de
segurança, verifica, desde logo, que o mesmo, iniludivelmente, é um remédio de direito constitucional, contra ato de autoridade pública. Como diz CASTRO NUNEs, procurando classificar, na tipologia jurídico processual, o mandado de segurança é meio posto ao alcance do indivíduo para, como
cidadão, proprietário, funcionário etc. reivindicar contra o
poder público uma condição por êste desconhecida ou violada ... " (Do mandado de segurança e outros meios de defesa do direito contra atos do Poder Público). SEABRA FAGUNDEs sustenta a mesma coisa: "uma ação civil de rito
sumaríssimo destinado a suscitar o contrôle jurisdicional
!Sôbre ato de qualquer autoridade que, por ilegalidade, ou
abuso do poder, viole ou ameace direito líquido e certo".
(Contrôle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário".
pág. 309).
Por isso mesmo, a lei n. 0 1. 533 fala "em sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerçam". E considera, no § 1.0 como autoridade, os
administradores ou representantes das entidades autárquicas
e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do
poder público.
Uma escola, registrada como pessôa de direito privado,
não adquire, pelo fato de seu reconhecimento para efeito de

-25fiscalização, as características de órgão delegado do Poder
Público. A função delegada pelo Poder Público decorre de
lei. Assim, o art. 159 da Constituição diz que "a associação
profissional ou sindical terá regulada por lei o exercício de
funções delegadas de Poder Público". Ê diferente a situação
do ensino.
A Constituição Federal, no art. 167, diz que o ensino
dos diferentes ramos será a administrado, digo, ministrado
pelos poderes públicos e é livre à inicia ti va particular, respeitadas as leis que o regulem. E no art. 170 § único diz
que "o sistema federal de ensino terá carater supletivo, estedendo-se a todo o país nos estritos limites das deficiências
locais". Por isso, o decreto n. 0 20.179, de 6 de julho de
1931 reconhece como válidos para o exercício profissional os
diplomas expedidos pelos institutos livres do ensino superior,
uma vez satisfeitas as formalidades legais. Trata-s2, como
diz a lei, em seu art. 16, de uma regalia decorrente de satisfazer a escola as exigências necessárias ao ensino .
Não exerce, desse modo, a escola uma função do poder
público senão uma função que interessa o Estado que, de
1acôrdo com a Constituição, zela pela educação .e pela educação e pela cultura. Assim, toda a legislação do ensino,
quer o decreto citado, quer o decreto n. 0 19.851, de 11 de
abril, cujo art. 3.0 foi amplamente regulamentado, estão
dentro dêsse espírito. E nem podia deixar de ser assim, uma
vez que o Estado, pelo fato de fiscalizar o ensino, não transmite ao fiscalizado qualquer de suas atribuições. .Se o instituto fiscalizado, como a Escola em apreço, não cumpre,
como se alega, a lei, cabe ao Ministério da Educação a apreciação das irregularidades e resolver então como de dir.eito.
A Escola não exerce função de poder público, não é, de
modo algum autoridade pública, consequentemente, não
.exerce poder, nos têrmos que a lei n. 0 1 . 533 exige .
Estou assim, de acôrdo com o eminente relator, que
confirmou a decisão recorrida e não conheceu do mandado.

-26-

DECISÃO
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, CONTRA OS VOTOS
DOS SENHORES MINISTROS HENRIQUE D' AVILA E ARY
FRANCO.
No impedimento do Sr. Ministro OROSIMBO NONATO
- Presidente, - presidiu o julgamento o Sr. Ministro RIBEIRO DA COSTA.
Por se encontrar em gôso de licença, não compareceu
o Sr. Ministro LAFAYETTE DE ANDRADA, sendo substituído pelo Sr. Ministro HENRIQUE D'AVILA.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros BARROS
BARRETO E AFRANIO COSTA, sendo este último, substituto
do Sr. Ministro NELSON HUNGRIA, que se encontra em
exercício no Tribunal Superior Eleitoral.
Votaram com o Relator, Sr. Ministro VILLAS BOAS,
os Srs. Ministros: Cândido Motta, Rocha Lagôa, Lniz Gallotti, Hahnemann Guimarães e Ribeiro da Costa.

as)

OLGA MENGE S.
Vice-Diretor
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A mina ou jazida, sujeita ao impôsto umco
pelo art. 15, III da Constituição Federal, com·
binado com o art. 68 do Código de Minas, estâ
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Imunidade da Mina ou Jazida
ao Poder Tributário do Estado
Mandado de Segurança n.'' 8872
A mina ou jazida, ~ujeita ao impôsto único pelo
pelo art. 15, III da Constituição Federal, combinado com o art. 68 do Código de Minas, está
subtraída ao poder tributário dos Estados ou Mu
nicípios.
--- O Estado que já recolhe, a título de impôsto territorial, 1 í~ da parcela do impôsto que lhe cabe,
por lei, não pode tributar novamente, sob a mesma rubrica, bens integrantes da mina e que, por
isso mesmo, já estão onerados pelo impôsto único.
Inconstitucionalidade gritante do ato impugnado.
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

1Ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Hio de
Janeiro, a Cia. de Cimento Portland Paraíso impetrou o presente mandado de segurança para o fim de resguardar direito
líquido e certo ameaçado de violação pelo despacho por meio
do qual o Exmo. Sr. Governador do Estado manteve o ilegal e
abusivo lançamento do impôsto territorial sôbre imóvel de propriedade da Impetrante e .em que esta exerce atividade de mi
neração regulada pelo Código de Minas, sujeita, por isso mesmo, ao impôsto único, excludente de qualquer outro, exceto o
tle renda, nos têrmos do art. 15 item III da Constituição Fe·
deral e do art. 68 do Decreto lei 1985, de 29 de Janeiro de
1940, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei 5247,
de 12 de fevereiro de 1943.

A Espécie.

2 --

No decorrer da instrução de processo administrativo
do interêsse da Impetrante, a Autoridade Fiscal, - a pretexto
de que o balanço da Empresa englobava, no valor de Cr$ ..
71.015.179,20 "propriedades, instala.ções e equipamentos" mandou fazer um levantamento contábil, nos livros da Impetrante, para apuração dos valores dos imóveis de sua propriedade, para efeito de cálculo do impôsto territorial.

-4-

:3-

Com êsse objetivo, o Sr. Diretor do Departamento de
Uenda determinou diligência nos autos daquele processo, para
o fim de conhecer, através da escrituração da Impetrante, o5
valores, em separado, dos terrenos, jazidas e benfeitorias.
4Realizada a diligência, êsses valores apareceram discriminados da seguinte forma:
-· Terrenos e jazidas
Cr$ 18.660.469,50
- Edifícios e construções . Cr$ 25.110.758,10
Máquinas e equipamentos Cr$ 44.426.308,90
TOTAL ........... Cr$ 88.197.536,50

.5Com apôio nessa perícia contáhil, o Dr. Diretor do
Departamento de Renda opinou, com final aprovação do Sr.
Secretário de Finanças e do Sr. Governador do Estado, no sentido de que:
fôsse lançada a Fazenda S. Joaquim, onde
se acham as instalações industriais da lmpetrante, a título de impôsto territorial, em . Cr$ ..... .
70.000.000,00 que é a soma, em números redondo5, dos valores dos terrenos, edifícios e construções. máquinas e equipamentos, subtraido o valor
das jazidas, arbitradas estas, portanto, ém Cr$ ..
18.197.536,50;
2. • - fôsse calculado o impôsto territorial na base daquele lançamento, concedida a redução de
40%, prevista na letra "a" do art. 1." da Lei
n. 0 114 de 20 de abril d.e 1948.
1.0

-

6Com isto a Fazenda S. Joaquim que estava lançada
em Cr$ 580.000,00, passou a figurar por Cr$ 70.000.000,00,
e o impôsto que, em correspondência ao valor daquele lança·
rnento era de Cr$ 8.700,00 ascendeu a Cr$ 1.050.000,00 te·
duzido, por fôrça da aplicação da lei 114, a Cr$ 630.000,00.
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Sufragando essa tese que, conforme se verá, agride
frontalmente o inciso III do art. 15 da Constituição de 1946
c os dispositivos tributários do Código de Minas, o Exmo. Sr.
Governador do Estado, cm gráu de recurso, proferiu despacho
nos seguintes têrmos:

"A legislação fiscal determina que o impôsto tet·
ritoria] deve ser calculado sôbre o 'Valor venal da
propriedade (art. 2." da Lei n." 41, 2/12/47),
concedendo redução de 40:J~, a Lei n." 114, de
28/8/48, combinada com a lei 39i3, de 23./2/49,
na alícota que for aplicável à propriedade.
No lançamento foi deduzida a quantia de Cr:rP ..
18.197.536,50, relativa ao valor da jazida de calcáreo. Esta dedução cobria o valor dos depósitos
minerais em 1951. EmJwra o valor das propriedades tenha crescido para atingir em 1955, con
forme balanço, Cr$ 260.462.067,90 mantenha-se
para o cálculo do impôsto ainda devido desde 1951
até 1957 o lançamento de Cr$ 70.000.000,00 feito
cm 1951, tendo em vista que o atual Govêrno tem
adotado a política fiscal de não majorar os valores lançados para o impôsto tenitorial. A Inspetoria de Campos deve verificar se foi pago o
impôsto territorial relativo à jazida conforme decreto lei estadual n. o 1402, de 1717/'45, com f undamento no decreto-lei federaln." 2.266, :)/6/1940
(Código de Minas) procedendo como dispõe aquela lei estadual caso não tenha sido feito o pagamento exigido" .

O objeto do mandado.
8-

A simples leitura do despacho supra revela que as
autoridades estaduais, habilidosamente, procuraram eontornar a

-6situação, na esperança de apresentar o ato impugnado como
sendo
de legítimo exercício do incontestável direito que
tem o Estado de promover, periodicamente, a reavaliação dos imóveis, para eíeito de incidência
tributá ria.

9Por isso mesmo cumpre advertir, inicialmente, com
tôda ênfase que
neste mandado de segurança ABSOLUTAMENTE
NÃO SE DISCUTE o irretorquível direito, reconhecido ao Fisco, de promover, periódica e genericamente, a nova avaliação dos imóveis sujeitos
a impôsto territorial.

10-

Neste particular, somente sería possível discutir a
taxação, sob o ponto de vista do critério da avaliação, da singularidade do procedimento em relação apenas a um contribuinte
ou da oportunidade da medida; está claro, porém, que, para
semelhante discussão, como acertadamente observa o Sr. Governador do Estado, o mandado de segurança seria inidôneo.

11-

Sucede, porém, que

ÊSSE N/IO É O TEMA EM DISCUSSÃO.
12-

Na verdade, a ilegalidade, ostensiva e retumbante,
rlo ato impugnado não reside na circunstância do Estado ter
arbitrado desta ou daquela maneira, o impôsto territorial devido pela Impetrante, mas
nv fato de ter pretendido tributar bens e coisas
qlte escapam totalmente ao sen poder tributário, por
fôrça do preceito do ítem I.ll do art. 15 da Constituição de 1946.

13 -~

Assim, pois, não se trata de saber se o Estado
arbitrou, bem ou mal, o impôsto territorial,

...

-7mas de verificar se o Estado
tem ou não poder tributário sôbre uma uniàade
econômica que, em seu conjunto, a Constituição
subtraiu, totalmente, à competência tributária do
Estado.
Mérito.

14-

Não há dúvida, e o próprio Governador o proclama
"m seu despacho, que a Impetrante exerce, precisamente no
imóvel S. Joaquim, de sua propriedade, uma atividade de mineração consistente na exploração, para fins industriais, das
jazidas de ca lcáreo no mesmc~ existentes.

15 -

Ora, ao fixar a competência tributária da União, a
Constituição Federal em seu art. 15 reservou-lhe, privativamente, a decretação de impôstos sôbre:
"III - produção, comércio, distribuição e consumo e bem assim importação e exportação de
lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gazosos de qualquer origem ou natureza, extendendose êsse regime, no que fôr aplicável, aos mrnerazs
do país e à energia elétrica".

16-

De outra parte o parágrafo 2. 0 deste mesmo artig•j
estabeleceu que:

"A tributação de que trata o número III terá a
forma de impôsto único que incidirá sôbre cada
espécie de produto. Da renda resultante, 60')~) no
mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, proporcionalmente ú
sua superfície, população, consumo e produção,
nos têrmos e para os fins estabelecidos em lei
federal."

-817 Segundo unânime lição da doutrina, não padece a
menor núvida que a Constituição Federal, neste passo, ao in~
tituir o impôsto único e ao determinar a participação dos Estados e Municípios, na sua arrecaJação,
introduziu exceção à discriminação feita nos art.s.
19 e 29 quanto à competência tributária estadual
e municipal,
para o fim de
concentrar, na União, a totalidade do poder tributário em relação àqueles setores da economia.
18 ~
Dest'artt:, na frase de Ulhôa Canto, (Temas de D.i:·eito Tributário, pág. 150) :
"a União apenas quiz reservar-se a política da
tributação, mediante concentração, em suas mãos,
de todo o poder, pois que reconhecia aos Estado.'
e Municípios o direito à participac;ãn nn procluiu
cobrado".

19-

De outra parte, com a instituição dêsse impôsto únicu
sôbre as atividades de mineração, a Constituição de 1946 confirmou a norma tributária do art. 68 do Código de Minas com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n. 0 5.247, de 12/2/
43, a qual, por isso mesmo, continua em pleno vigor, já que,
até o presente momento, o Poder Legislativo Federal não dispôs
de outra maneira sôbre o assunto.

20-

O artigo 68 do Código de Minas, acima referido, pot
sua vêz, declara expressamente:
"o minera dor habilitado por decreto de autorização de pesquiza ou de Javra, ou garantido pelo

-9§ 4:' do art. 143 da Constituição, bem como o
comprador ou beneficiador de minereo obtido por
faiscação ou garimpagem ou por trabalhos assemelhados, somente estão sujeitos aos tributos lançados pela União, pelo Estado ou pelo Município, num total de 8);1 do valor da produção efc·
tiva da jazida ou mina, incluindo-se neste limite
quaisquer impostos ou taxas, excetuado apenas o
de Renda, que venham a recair sôbre a jazida ou
mina, sôbre o produto dela extraído, Eôbre o próprio minerador, ou sôbre as operaçõe~' que o me;mt• 1•ealizar com êstc produto . .,
21 -

Assim, pois, nos cxatos têrmos da Lei, na p,ercentagem de 8% estão incluídos quaisquer impostos ou taxas, exeetuado ti'io sômrnte o de Renda, que venham a recaH:

a) -

sôbre a jazida ou mina

h) - sôbre o produto dela extra ido
c) -- sôbre o próprio minerador
d)
ou sDbre as operações que o mesmo realizar com êstc produto.
22 Tratando-se, no caso, de uma extensa propriedade
rural que contém, não apenas a jazida, mas ainda tôdas as
instalações necessárias ao seu aproveitamento industrial, importa, desde logo, esclarecer o que &e deve entender por "mina'',
para efeito de aplicação do art. 68.

23-

Dí-lo, de maneira categórica, o próprio Código de
Minas, não somente no § 6. 0 do mesmo art. 68, como no seu
art. ll.

24-

De fato o § 6." do art. 68 estabelece que
"são atividades de mineração as que se destinam
à obtenção do ouro, prata, e associados, fazendo

-10parte integrante da mina os respectivos engenhos e
maquinarias que não podem ser gravados por qual·
quer impôsto ou taxa não previstos neste Código".

25 -

O art. 11 do Código de Minas, por seu turno, de
maneira ainda mais clara e compreensiva esclarece que
"Art. 11 - Consideram-se partes integrantes da
mma:
I - As coisas destinadas à mineração com o ca·
ráter de perpetuidade, como construções, máqui·
nas, aparelhos e instrumentos.
TI - Os animais e veículos empregados no serviço, superficial ou subterrâneo.
III - As provisões necessárias aos trabalhos dó!
lavra no período de 120 dias~'.

26-

Daí resulta, sem possibilidade de qualquer dúvida,
por fôrça de expressa definição legal, que os edifícios e comtruções, as máquinas e os equipamentos existentes no imóvel
S. Joaquim, pelo fato de constüuirem partes integrantes da
mina ou jazida
integram u objeto da incidência do impôsto único
a que se refere o att. 68 do Código de Minas e
o § 2.0 do art. 15 da Constituição FederaL

27z·~ndo

Nestas condições, parece evidente que o Estado, faincidir o impôsto territorial
precisamente sôbre o valor dêsses edifícios e construções, dessas máquinas e equipamentos, arbitra·
do em Cr$ 70.000.000~00,

na realidade. está tributando

aquêle mesmo conjunto de coisas que a legislação
federal, sancionada pela Constituição Federal d•..J

-11-

1946, subtraiu, totalmente, ao poder tributário do
Estado.

28-

E inequívoco, pois, que o Estado, através do ato ora

impugnado
excedeu os limites do seu poder, em detrimenta
da competência tributária reservada, privativamente, à União,

Jll que a instituição do impôsto único, de competência federal
pela Carta de 1946,
"corresponde nltidamente à proibição da mais
enérgica feitura (aos Estados e Municípios)"
porquanto
"o que se permite privativamente a um, proíbe-se
evidentemente, a outros". (obra cit., pg. 151)

29-

Mas não é só.

:30Acontece, ainda, que, em face da própria legislaçbio
estadual, o imposto ora pretendido se apresenta manifestamente
ilegal, porque constituiria

f!t'idente bi-tribzttação.

;n-

De fato, tendo o § 5. do art. 68 do Código de Minas
distribuído aos Estados e Municípios uma parte do impôsto
único até o limite máximo de 5%, dos 8% instituídos, o Estado
do Rio de Janeiro, mediante Decreto 1.402 de 17/7/1945,
depois de se referir, no respectivo art. 1. aos
0

0

,

"tributos devidos ao Estado e ao Município, que
incidem sôbre a jazida ou mina, sôhre o produto

-12dela extraído, sôbre o minerador e sôbre as operações que o mesmo realizar com êsse produto''
que continuariam fixadas em 57; do valor da produção efetiva
da jazida ou mina, determinon, peremptoriamente, no urt. 6.'
daquele mesmo Decreto que
"Os 5% referidos no art, l.", correspondem ao:;
impostos:-- territorial, indústrias e profissões, ven·
das ou consignações e exportação, e, nessas rubri·
calS, continuarão a ser classificados obedecendo à"
seguintes proporções: -territorial 1% ; indústrias
e profissões 2 11 ~ , cabendo metade ao Estado e mr>tade ao Município; vendas e consignações l /!O c:;
e exportação, 0,60% •:

::S2-

Ora, o conceito de jazida ou mina escapa, ev:dentemente, ao poder legiferante do Estado, de vez que constitui
matéria de direito substantivo da competência legislativa pri·
vativa da União.

:B-

Nestas condições, <11wmlo o arL. 1." do Decreto-lei
1402 alude ''aos tributos devidos ao Estado e aos Município5
que incidem sôbre a jazida ou mina" está se reportando, evidentemente, àquele conceito de "jazida ou mina" anterionnentt)
referido, já fixado, de maneira imperatin1, não somente pelo
nrt. 11 do Código de Minas, como pelos art•. 4~ e 61 do Cô·
digo Civil.

34--

De acôrdo com essas normas, o conceito de "mina",
para todos os efeitos, inclusive tributários, corresponde
àquele conjunto de bens, ligados em função do
aproveitamento econômico da jazida.

35 -

E uma vez que os edifícios e construções, as máquinas e equipamentos da Fazenda São Joaquim estão compre·

13
endidos no conceito Je '• mina", para o~ efeitos da tributaçãP
instituída pelo art. 68 do Código de Minas, parece evidente que
o Estado, malgrado

ji tribute êssec; Lent' sob a modalidade de impôsto territorial, nos têrmos do art. 6.'' do De:::reo
estadual 1402,
pretende novamentt
onerá-los, sob a mesma rubrica tributária,
com evidente infrac:ão das mais dementares garantias constitucionais.
Desta forma, o impôsto pretendido é inconstitucional
por manifesta invasão, pelo Estado, da competên·
cia tributária reservada, privativamente à União,
pela Constituição Federal
e, além disso, ô inconstitucional, porqw~
sôbre o mesmo objeto
o Estado pretende cobrar
duas vezes o mesmo tributo.

34 - Eis, Eminenteb Julgadores, as razões pelas quais a
Impetrante espera que o Egrégio Tribunal de Justiça deter:i
a ilegalidade iminente, como é de

DIREITO

