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N . 736.— Vistos e relatados os autos, concedem o alvará de soltura,
impetrado pelo paciente, bacharel José Maria Vaz Pinto Coelho, preso
no Hospital Militar de Copacabana desta cidade, desde o anno de 1893,
pí.ra responder pelo crime definido no art. 107 do Código Penal, como
cora mandante, que foi, do B.italhão Franco Atiradores, ao serviço da
guerra, no Estado do Paraná. Porquanto, tendo sido o paciente submettido à jurisdicção militar, decidiu o Supremo Tribunal Militar, por Accordão
de 7 de dezembro do mesmo anno, quo era incompetente para julgal-o ;
porque, não era elle militar ao tempo em que commetteu o crime da que
fora apensado ; e em consequência, remetteu-o para o Juiz:> Seccional deste
Districto Federal, onde, a 24 de dezembro de i89í, foi denunciado como
preso político pelo Dr. Procurador Seccional.
Teudo-so ilado de suspeito, tanto o Dr. Juiz Seccional, como o seu
eubstituto, aquelle sem declaração de motivo, e este por ser irmão do pa.ciente, e não havendo sido nomeado ainda pelo poder competente os
supplentes do substituto do juiz da Secção, está o paciente sem processo e
stíni j u i / que o j u l g u e , desde quasi um anno ; caso em que torna-se illegal
á sua prisão.
Supremo Tribunal Federal, 19 de janeiro de 1895.—Aquino e Castro,
P. —Macedo Soares.— Pereira Franco. —Piza e Almeida. — José Hygino.— A. Rraziliense.— Fernando Osório.— Américo Lobo^ votei a
lavor do paciente, porque, permittimlo o art. 160 do Código do Processo
Criminal somente ao queixoso a escolha do foro do delicto ou do domicilio
do rú;>, o paciente não foi enviado para Curityba, nem seu processo submetteu-su ao conhecimento do Juiz Seccional do Estado do Paraná.—H.
do Espirito Santo, vencido. Votei contra a soltura do impetrante.— U.
do Amaral.— Pindahiba de Mattos, vencido.

E" cano ilo hart>3a>s-c«rpus por
illeiral. sc-r o paciente obi-igado pelo juiz
p i v s l a r fiança definitiva, podendo pela lei livrar-se solto.

N. 749. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso
de liabeas-corpus, impetrado pelo advogado Luiz Fortunato de Souza
Carvalho, em favor de Manoel Vicente Ribeiro Júnior, Accordão em dar
provimento ao recurso para que cesse o constrangimento a que está sujeito
o paciente pela decisão que o obrigou a prestar fiança definitiva em caso
em que pela lei se pôde livrar solto.
De conformidade com o preceito do ai't. 179 § 9° da Constituição de
1824,o Código do Processo estabeleceu no art. 100, que nos crimes que
não tiverem maior pena do que a do sois mezes de prisão ou desterro para
fora da comarca, o roo podia livrar-se solto.
A lei de 3 de dezembro de 1841 no art. 37 determinou que nos crimes
mencionados no'art. 12 § 7° do Código do Processo, os réos que não
fossem vagabundos ou sem domicilio se livrariam soltos.
Ampliou assim a garantia concedida à liberdade individual, sujeitando-a, todavia, á muito justa e"legitima restricção de não serem os réos
vagabundos ou sem domicilio.
Pelas leis do antigo regimen, portanto, podiam livrar-se soltos os réos
de crimes a quo não ô imposta pena maior que a multa até 100$, prisão,
degredo ou desterro até seis mezes, com multa correspondente á metade
deste tempo ou sem ella, e três mezes de casa de correcção ou officin^s
publicas.
Nos termos do are. 46 do Código Criminal a pena de prisão com trabalho obrigava os réos a occuparem-se diariamente no trabalho que lhes
fosse destinado, dentro do recinto das prisões, na conformidade das sentenças e dos regulamentos policiaes das mesmas prisões.
E' a esta pena que evidentemente se refere o mesmo Código, quando
nos arts. 13 e 311 emprega a expressão — « casas de correcção »—o que é
ainda confirmado pelo estudo comparado das disposições citadas e dos
arts. 10, § 9° do Acto Addicional, l£ §§3° e 7°, 109 § 1° e 226 do Código
do Processo ; 83, § 1° da lei de 3 de dezembro de 1841; art. 3, § 4°, 410,
411 e 458, § 1° do regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842 e 47 do
regulamento de 22 de novembro de 1871.
E tanto é esta a intelligencia que naturalmente se deduz dos textos
citados, que o decreto n: 678 de 6 de julho de 1850 ( regulamento da Casa
de Correcção desta Capital) nos arts. 2" e 3° dispõem que os condemnados
á prisão com trabalho serão classificados em duas divisões — correccional
e criminal, compondo-se a divisão correccional de duas secções, — l" menores condemnados em virtude do art. 13 do Código Criminal e 2a mendigos e vadios, coiidemnados em conformidade dos arts. 295 e 296 do
mesmo Código, art. 4° da lei de 26 de outubro de 1831, assim como
quaesquer outros condemnados pelas autoridades policiaes a trabalho na
Casa de Correcção.
Esta classificação é mantida no regulamento em vigor, decreto n. 8386
de 14 de janeiro de 1882, nos arts. 101, 105, 117, 129, 130, 212 e 298 e

foi seguida pelo regulamento de 5 de maio de 1852, para a Casa de Correcção de S. Paulo.
Que na legislação vigente subsiste ainda a faculdade de independente
•de fiança não dever ser o réo preso ou conservado em prisão, si a pena
applicavel não exceder a escala marcada no art. 12 §7° do Código do
Processo , è o que se deduz do art. 65 da lei de 26 de janeiro de 1892 (que
regulando um caso especial opor isso inampliavel) do art. 83 do Regimento
deste Tribunal; dos arts. 57 e 58 do regimento da Corte de Appellação e
do art. 100 paragrapho único do decreto n. 1030 de 14 de novembro de
1890, com apoio da Constituição, que no art. 83 estabelece que continuam
em vigor, emquanto não revogadas, as leis do antigo regimen, no quo
explicita ou implicitamente não for contrario ao systema de governo firmado pela Constituição e aos princípios nella consagrados e (no art. 78)
que a especificação das garantias e direitos expressos nella não exclue
outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma do
Governo que ella estabelece e dos princípios que consigna.
Prescrevendo o Código Penal no art. 406 § único,' que para os
effeitos da fiança provisória a pena de prisão cellular é considerada
equivalente á de prisão com trabalho e no art. 409 que, emquanto não
entrar em inteira execução o systema penitenciário, a pena de prisão
cellular será cumprida como a de prisão com trabalho nos estabelecimentos existentes segundo o regimen actual, conclue-se que pôde livrarse solto o indiciado no delicto do art. 135, punido pelo novo Código com
três mezes de prisão cellular no máximo, equivalente a três mezes de
prisão com trabalho do Código Criminal de 1830.
Em vista do exposto :
,
Considerando que resulta da exigência da fiança em caso em que a
lei a dispensa, uma coacção à liberdade individual, mandam que cesse
o constrangimento a que está sujeito o paciente.
Supremo Tribunal Federal, 9 de fevereiro de 1895.—Aquino e
Castro, P.— Piza e Almeida.—-U. do Amaral.— Fernando Osório.
— José Hygino. — Pereira Franco. —Pindahiba de Mattos.— H. do
Espirito Santo.—A. Braziliense.—Américo Lobo, vencido.
Não é-a pena final e effectivamente imposta pelo juiz, mas a pena
máxima comminada na lei que determina a faculdade ou a impossibilidade
da fiança e por conseguinte a do réo se livrar solto, independentemente
desse termo. Evidentemente o art. 37 da lei de 3 de dezembro de 1841,
remissivo ao art. 12 § 7° do Cod. do Proc. Crim., não comprehende a
pena de prisão cellular e se temporariamente (emquanto não entrar em
inteira execução o novo systema penitenciário) por analogia induzida do
art. 406 § único e do art. 409 do Cod. Penal (que equiparam aquella pena
ú de prisão com trabalho no tempo da duração e para o arbitramento da
fiança provisória), ou se permanentemente, por favor aos réos, a disposição do citado art. 37 se deve ampliar aos accusados sujeitos aquella
pena, a conclusão deduzida logicamente é que se deve completar a analogia e por isso observar a mesma differença de terça parte estabelecida
entre as penas de prisão cellular e de prisão com trabalho pelo art. 406
do Cod. Penal, que torna inafiançaveis os crimes punidos com o máximo
de quatro annos da primeira pena e pelo art. 101 do Cod. do Proc. Criminal, que tornava inafiançaveis os crimes punidos com o máximo de seis
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annos da segunda pena. Em outros termos, para que o recorrente pudesse se livrar solto, independente de fiança, seria necessário que o máximo da pena do art. 135 do Cod. Penal, no qual se diz incurso, fosse de
dous e não de três mezes de prisão celhilar. Prova de mais contra a procedência do recurso a disposição da lei n. 30.de 26 de janeiro de 1892, art.
65, por dizer respeito ao crime previsto no art. 168 do Cod. Penal, cujo
máximo são seis mezes de prisão cellular, aquella disposição não invalida
a razão de meo voto, por ser parte de uma lei especial, onde o Congresso como que estabeleceu um interregno, durante o processo eleitoral,
na acção permanente da repressão dos delictos, chegando ao extremo do
prohibir, no art. 43 § 26 o eomparecimento da força publica, ainda que a.
Mesa eleitoral a requisite para manter a ordem.

Aos oíliciaes reformados do exerci l o não se concede ordem de lialicas-curpus. quando
sujeitos a processo militar.

N. 751.— Vistos e expostos os presentes autos de petição de habeascorpus, em que são pacientes o major reformado Rodrigo José de Figueiredo Neves Júnior e o capitão reformado Manoel Raymundo de Souza :
Negam a ordem de soltura aos ditos pacientes, visto serem officiaes do
Exercito, posto que reformados, sujeitos a processo militar.
Supremo Tribunal Federal, 9 de fevereiro de 1895.—Aquino e
Castro, P.— Pindaliiba de Mattos.'—Piza e Almeida, vencido. — Américo Lobo.— Pereira Franco.— Fernando Osório.— A. Braziliense.-^ÍJ. do Amaral.—H. do Espirito Santo.

A deportação de estrangeiro, lura, dos casos i>ni que a lei a autorisa, importa
constrangimento i Ilegal.

N. 758.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de habeas-'
corpos, impetrado pelo paciente António Pereira de Barros, rejeitada a
preliminar para se requisitar do Ministro da Justiça cópia do decreto
que ordenou a deportação do paciente e os necessários esclarecimentos:
Considerando que a Constituição da Republica, art. 72, assegura a
brazileiros e a estrangeiros residentes no paiz, a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á, propriedade,
nos termos nella declarados ; que entre essas garantias se compreheade
a do § 1°, segundo a qual ninguém (nacional ou estrangeiro) pôde ser
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa, sinão em virtude de lei ;,
que, em virtude deste preceito constitucional, a liberdade individual do
estrangeiro, residente no Brazil, não pôde ser restringida, sinão nos casos
e pela forma que as leis determinam, de onde só concluo que a deportação
do estrangeiro só pôde ser administrativamente decretada nos casos, em

que as leis autorisem tal medida; que o paciente não esta comprchendid»
em nenhum dos casos em que as leis vigentes admittem a deportação (art».
400 e -KK! do Cod. Penal e art. 5" da lei n. 2815 de 4 de agosto de
1875) sendo assim illegal o constrangimento, que soffre o paciente, preso
a 27 de maio de 1894, concedem a ordem de soltura.
Supremo Tribunal Federal, 13 de março de 18^5. —Aquino e Castro, P. — Piza e Almeida. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira,
vencido. —Macedo Soares. — H. do Espirito Santo, vencido. — LI. do
Amaral, vencido. — Pindahiba de Mattos, vencido. — Américo Lobo,
Concedi o habeas cor pus, não pelos motivos expressos na sentença,
mas porque não comprehendo deportação differida, por ser essencialmente
acto de defesa nacional e, portanto, instantâneo ou executivo.
Si admittir-se a latissima interpretação dada ao § 10 do art. 72 da
Constituição, segue-se que a Republica não pôde defender a saúde publica por meio de quarentenas e de qualquer outra medida prophilatica
em relação aes tranzeuntes ou passageiros : em tempo de paz podiam penetrar impunemente no território brazileiro bandos armados.
Propuz a preliminar de se requisitarem esclarecimentos e cópia do
decreto relativo ao paciente, como garantia contra qualq.uer abuso que se
pôde dar, por falta de lei regulamentar da deportação : e propul-a expressamente, para que em casos semelhantes se observasse essa requisição . ,

K' illegal a prisão p r e v e n t i v a nos c r i m e s inyflançaveis, fora do caso de flagrante delicto. não
sendo eflectuada nas cnndieoes do art. 13 S 2° da lei n. 2.033 de 1871.

N. 704.—Vistos, relatados e discutidos estes autos de petição dehabeas
corpus, em que são pacientes Germano Wendhausen, Ricardo Martins
Barbosa e João Ferreira de Mello, concedem a ordem de soltura aos pacientes ditos, illegalmente presos ; porquanto, a prisão preventiva, fora
de flagrante delicto, só pode-se effectuar nos crimes inafiançaveis, pre-r
cedendo á respectiva ordem a declaração de duas testemunhas, que jurem
* de sciencia própria ou prova documental, de que resultem vehementes indícios contra o culpado, ou confissão deste, como expressamente dispõe
o art. Io § 2° da lei n. 2.033 de 20 de setembro de 1871, o que já tem
.sido decidido por este Tribunal, mandam, por tanto, que sejam os pacientes postos em liberdade.
Supremo Tribunal Federal, 6 de abril de 1895.—Pereira Franco, V. P.
— A. Braziliense.— Macedo Soares.— H. do Espirito Santo. Concedi
habeas corpus, attendendo á circLI instancia de que já era passado um
anno, depois que se deram em Santa Catharina os factos criminosos,
• pelos quaes respondem os peticionários ; e assim, nos termos da lei de
1871, não poderem elles ser presos preventivamente, — Bernardino
Ferreira.— Fernando Osório, com o fundamento exposto pelo ExroSr. Herminio do Espirito Santo.— U. do AHaral. Concedi a soltura, semente pela demora na formação da culpa. — Amorfo Lobo. Concedi a
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soltura aos pacientes, por motivos diversos do Accordão, visto como
tendo os dois primeiros exercido sob as ordens do governo revolucionário o commando superior e o posto de tenente coronel de um dos
batalhões da Guarda Nacional de Florianópolis, e havendo o terceiro
commandado o batalhão irregular, denominado Fernando Machado, assim
como interinamente a Guarda Nacional de S. José, é manifesto, que
tomaram parte effectiva na execução da conspiração e que podiam e
deviam ter sido presos preventivamente, attenta a íitteral disposição do
art. 29 § 1° da lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871.
Apresentada a denuncia aos 21 e presos os pacientes aos 23, 25 e 27
de fevereiro do corrente anno, em 9 de março se offereceu a petição de
hàbeas corpus, de fl. , a qual baseou a illegalidade daquellas prisões, na
falta de provas de concerto anterior, por cuja virtude o facto melhor se
classifica no art. 111 do Cod. Penal, que admitte fiança, accrescentava a
petição sobredita.
E em contradicção com esta allegação fundamental, referente ao caracter singular do crime, arguia o peticionário a incompetência do Juízo a
quo, para a formação da culpa e o julgamento dos crimes (collectivos) de
sedição e conspiração commettidos no Estado de Santa Catharina.
Contra o meu e os votos de dous Ministros, concedeu-se por accordão
de 9 de março, ordem para a apresentação dos pacientes e ainda, contra o
meu voto e outros, concedeu-se pouco depois a mesma ordem, em relaçSo
ha mais de vinte pacientes, cujo illegal constrangimento consistia tão somente no facto de terem sido denunciados.
Esta dupla decisão que necessariamente para executar-se dependia de
tempo proporcionalmente largo (28 dias), devia intorpecer o processo da
formação da culpa, já de si lento, por exigir o art. 54 do decreto n. 848,
de 11 de outubro de 1890, a citação dos delinquentes, residentes em logár
differente do da residência do Juiz, ou em termo alheio á sua jurisdicção.
A circumstancia de se equiparar uma denuncia legalmente formulada
e acceita a um constrangimento illegal, vale tanto como um despacho
que revogasse o da acceitação da denuncia, pois ainda concorria para justificar a formação da culpa.
Ora, não sendo original dos pacientes a petição de fls., nem lhes cabendo a responsabilidade das decisões judiciarias,.não se lhes pôde imputar a demora occurrente, e por isso não é justa a continuação de sua
prisão preventiva.— José Hygino. Pelos fundamentos do accordão e'
também pela incompetência do Juiz processante, porquanto, em face do
disposto no art. 93 da lei de 3 de dezembro de 1841, o Juiz Seccional
de Santa Catharina ò incompetente para o processo e julgamento de indivíduos envolvidos na revolta, que teve por theatro aquelle Estado.
A palavra julgar empregada no citado artigo, abrange também o processo : 1°, porque as mesmas razões que justificam a incompetência do
Juiz local para o julgamento prevalecem quanto ao processo ; 2°, porque
o elemento histórico dissipa toda a duvida á tal rés peito. Com effeito, o
3 da lei de 3 de dezembro proveio da seguinte emenda apresentada,
por Paula Souza, na sessão do Senado, de 13 de agosto de 1841 :
«Quando em toda uma comarca (ou termo, si continuarem os termos)
ou província tiver havido sedição ou rebellião, o processo determinado
pelas leis será feitp na comarca, província ou termo mais visinho, des-
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ignado peio Governo. » Esta emenda, com a única suppressão da palavra
ioda, foi approvada definitivamente na sessão de 22 de setembro, e a
Commissão de Redacção lhe deu a forma que se lê no art. 93 da lei. Não
podendo a redacção alterar o vencido, é claro que as palavras da lei — o
delinquente será julgado, equivalem as palavras da emenda — o processo
será feito — isto é, a palavra julyar foi empregada no sentido amplo,
do que se encontra uma outra applicação no art. 109 da mesma lei de
3 de dezembro.— Piza Almeida. De accordo com os fundamentos do voto
do Sr. Ministro José Hygino, e nesse sentido decidiu este Tribunal no
julgamento do habeas-corpus n. 107 ; vem o accordão, de 1G de dezembro
de 1891, publicado no Direito,vol. 57, pag. 32(5.

Concede-se ordem de habcas-corpvs, quando foi expedido mandado de prisco j u v v e n t i v u 1'óra
dos lermos presrriplos na lei; e jiortjue. tendo fido commettidoo crime lui n i u i s de um
anno, é ilie^nl a prisão preventiva, uào estando o rêo pronunciado.

N. 769.—Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de petição
de habeas-corpus, em que è impetrante o Conselheiro Manoel da Silva
Mafra, a favor dos pacientes Dr. Umbelino de Souza Marinho, Dr. José
Ferreira de Mello, Virgílio José Villela, Felix Lourenço de Siqueira, Israel Xavier Neves, Caetano Xavier Neves, André Vendhausen, Roberto
Tromposwhy, José Gonçalves da Silva,Thomaz Coelho, Manoel Pires P>ello,
•Cantidio Alves de Souza, 'Júlio A. Silveira de Souza, António de Castro
Gaiidro, João do Prado Lemos, Joaquim Pedro Carreirão, Arthur Ferreira
de Mello, Polycarpo Brazil, Carlos de Lacerda e padre João Rodrigues de
Almeida, vigário de Itajahy ;
Concedem a impetrada ordem de habeas-corpws^ mandando que para
a cessação dó constrangimento que soffrem os pacientes, fique sem effeito o
mandado de prisão contra elles expedido, porquanto a prisão preventiva,
fora de flagrante delicto, só pôde se effectuar nos crimes inaffiançaveis
precedendo a respectiva ordem a declaração de duas testemunhas que
jurem de sciencia própria ou prova documental de que resultem vehémentcs indícios contra os culpados ou confissão destes, como expressamente
dispõe o art. .13 § 2° da lei n. 2033, de 20 de setembro de 1871, o que já
tem sido decidido por este Tribunal; e por que tendo sido o crime de que
são accusados os pacientes, commettido ha mais de um anno, em vista da
expressa disposição do art. 13 § 4° da citada lei, de 20 de setembro de
1871, não pôde ser executada a prisão preventiva dos mesmos pacientes,
por não estarem elles pronunciados.
Supremo Tribunal Federal, G de abril de 1895. — Pereira Franco,
V. P.— Piza e Almeida. Pelos fundamentos do accordão e também pela
incompetência do Juiz processante, porquanto em face do disposto no
art. 93 da lei de 13 de dezembro de 1841, o Juízo Seccional de Santa
Catharina é incompetente para o processo e julgamento dos cidadãos envolvidos na revolta que teve logar naquellí Estado.— José Hygino. De
accordo com o voto do Sr. Ministro Piza e Almeida.— II. do Espirito
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Santo. Concedi o Jiabeas-corpus, sob o fundamento de que era passado
um anno depois dos factos delictuosos, .attribuidos aos jpncientes.— Fernando Osório. Concedi o haficas-corpus, de accordo com o fundamento
exposto pelo E x m . Sr. Ministro H. do Espirito Santo. — U. do Amaral,
vencido.— Pindahiba de Mattos, vencido.— Américo Lobo, vencido.
O crime ò permanente e não se havia completado o anno na data do
accordão ; e os documentos de nomeação etc. supprem o depoimento de testemunhas e a confissão dos rèos.
Estando soltos os pacientes, a presente decisão importa tanto quanto
a revogação do despacho que acceitou a denuncia e não lhes diz
respeito a exigência de testemunhas — Macedo Soares. Votei com o
Sr. Ministro Herminio do Espirito Santo.— A Braziliense.— Bernardino Ferreira, vencido.

E' illegal a prisão ordenada por j u i z ou autoridade do K s l r d n , cm rr./.fio do processo poicrime político que deu motivo a intervenção armada da u n i ã o . c;;sn em que a compel
ó privativa da j u s t i ç a loderal.

N . 771.—Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de petição
de habeas-corpus em que é impetrante o Dr. Francisco da Silva Tavares e paciente o tenente-coronel José Facundo da Silva Tavares, pronunciado pela justiça do Rio Grande do Sul, como incurso no art. 115
§ 4° do Cod. Penal;
Considerando que a competência deste Tribunal para conhecer
originariamente da petição de habeas-corpus está reconhecida pelo art.
23 da L e i a . 221 de 20 de novembro de 1894 ; e quanto ao merecimento dos autos, considerando que a constituição no art. 60 letra i —
dispõe em termos absolutos e incondicionaes que, aos juizes e tribunaes
federàes compete processar e julgar os crimes políticos, quando pela organização política adoptada pela Constituição dá-se a possibilidade de delictoscontra a ordem constitucional dos Estados e da União ; que pelo decreto
n. 848 de 11 de o u t u b r o de 1890, art. 15 letra i, essa competência
limita-se jjaos crimes politicos classificados pelo Código Penal, no Liv. 2°
Tit. l" e seus capítulos e no titulo 2°, capitulo 1°, que trata do crime dê
conspiração, pelo qual foi processado e pronunciado o paciente e este delicio
jias hypotheses previstas no citado art. 115 §§ 2, 4 e 5, tanto pôde ser
commettido contra as autoridades dos Estados, como contra as autoridades da União; que pela Lei de 20 de novembro de 1894, art. 20 n. l
compete ao j u i z federal julgar o crime de conspiração, que se na conformidade do art. 83 a jurisdicção privativa da justiça federal em relação aos
crimes politicos não comprehende os praticados contra a autoridade dos
Istados ou contra a ordem e segurança interna de alguns delles, ahi ,
mesmo vem aberta a excepção para os' casos de crimes — que forem a
causa ou a consequência de perturbações que nos termos do art.
0° da Constituição occasionem uma intervenção armada federal;,
que essa intervenção se realisou no Estado do Rio Grande do Sul,

—l i em consequência dos delictos politicos que lã foram commettidos ; que
desde que nos termos do art. C° da constituição se operou a intervenção federal, os crimes politicos praticados contra a ordem constitucional
do Estado e que foram a causa da mesma intervenção cahem sob a acção
da jurisdicção federal, que o delicto imputado ao paciente reveste o caracter de crime político e, consequentemente entra na competência dos
tribunaes federàes ; que o. paciente foi pronunciado em 31 de outubro de
1894 — muito tempo depois de ter-se verificado a intervenção e na
constância delia: Concedem a impetrada ordem de soltura por ter sido
o paciente tenente-coronel Joss Facundo da Silva Tavares processado e
pronunciado por autoridade incompetente.
Supremo Tribunal Federal, 8 de maio de 1895. — Aquino e Castro,
P. —Piza e Almeida.—José Hygino.— Pereira Franco. — A . Braziliense.—Lúcio de Mendonça, vencido. Neguei o habeas-corpus, porque :
I O paciente está pronunciado pelo crime do artigo 115 § 4° do Cod.
Penal, crime sujeito á jurisdicção das justiças locaes, por não transcender
os limites do Estado em que foi commettido.
II Competentes para o processo são as justiças do Estado do Rio
Grande do Sul, em face :
a) do systema constitucional de autonomia dos Estados e da dualidade
de magistratura, competindo ás justiças década Estado julgar os crimes
que só affectam a sua economia :
b) da Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 83, que exclue da
competência da justiça federal os casos como este, pois o crime político do
paciente foi anterior e alheio á intervenção armada federal no líio Grande
do Sul.
c) da própria jurisprudência do Tribunal, em vários accordãos.
III Pronunciado o paciente por j u i z competente, não cabe ao Tribunal em julgamento de habeas-corpus, conhecer de quaesquer nullidades do
processo, nem estas constituem illegal constrangimento a prisão de modo
que determine a concessão de habeas-corpus. (Regim . d o T r i b . art. 72 j;
3% consolidando as disposições dos arts. 353 §i 3° do Cod. Proc. Crim.
e 18 § 2° da Lei de 20 de setembro de 1871.— Américo Lobo.
Iniciada a guerra civil do Rio Grande do Sul, pela invasão do território e por um vigoroso ataque contra as forças federàes, a União nãív
interveiu, como terceira, nos negócios peculiares do Estado, mas se limitou a repellir â aggressão em legitima defesa.
Precedendo o crime do paciente áquella invasão, cujo objectivo
é submetter, em caso de triumpho armado, a forma de governo a um plebiscito, votei pela soltura do paciente, não por entender que a competência da justiça federal se estenda a todos os crimes politicos commettidos
contra os poderes dos Estados e dos municípios, extensão fatal á federação,
tão pouco votei fundado na excepção constante do art. 83 da Lei n. 221,
mas tão somente por julgar que a conspiração se tramou e realisou contra
os poderes politicos da Republica.—Macedo Soares : concedi alvará de
soltura, porque, tratando-se de crime político, ou é daquelles que interessam á União, e, nos termos do art. 60, i ) da Constituição Federal, não
podia ter sido processado pelas autoridades estadoaes do Rio Grande do
Sul, mas sim e só pelo juiz seccional, ou è daquelles que só interessam
ao Estado, e o juiz competente é o do Estado m^iis vizinho, c.c-vt dos
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arts. 93 da Lei n. 2Q1 de 3 de dezembro de 1841 e 243 do seu
regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, e não o do lugar onde surgiu
a conspiração.
E' pois, nullo o processo por evidente incompetência do juiz summariante (Cod. do Proc. Crim. art. 353 § 3°) e, mantida á prisão por
autoridade incompetente (§ 4°), a consequência é o alvará de soltura.

E' illegal a prisão, u i i
e nau i.n

por < - ; i V i l o do pronuncia. -i<mlo n indiciado membro do
do sido ofegervado o disposto ao art. 20 ila C o u í i i t u i r ; , •>.

N. 793. — Vistos, expostos e discutidos estes autos em que o Dr.
Manoel da Silva Mafra impetra uma ordem de habeas-vorpus a favor do
Dr. Generoso Marques dos Santos, pronunciado pelo juiz seccional do
Estado do Paraná, como incurso no art. 115 §4° do Código Penal por
ter tomado. par te, na revolta que se apoderou daquelle Estado ; — e considerando : Que segundo o art. 20 da Constituição os deputados e senadores
federaes, desde que tiverem recebido diploma até a nova eleição não podem
ser presos nem processados criminalmeute sem prévia licença de sua
Camará, salvo flagrância em crime inafiançavel, e neste ultimo caso,
levado o processo até pronuncia exclusiva, a autoridade processante deve
remetter os autos á Camará respectiva para resolver sobre a procedência
ou improcedência da accusação ; — Que o paciente exerceu o mandato de
senador federal durante o triennio de 1891a 1893, terminando o mesmo
mandato a 6 de janeiro do corrente anno, data em que se procedeu a nova
eleição — certidão fls . 3 ; — Que durante o período do mandato legislativo
do paciente, o juiz seccional do Estado do Paraná iniciou e concluio o
processo da formação de culpa, proferindo a sentença de pronuncia em 12
de novembro do anno passado, como mostra a certidão de fls. 4 ; — Que
procedendo assim, o juiz processante violou o art. 20 da Constituição,
por não se ter dado flagrância em crime inafiançavel nem ter precedido
licença do Senado para o processo do paciente ; — Que a citada disposição
constitucional, consagrando uma das immunidades parlamentares, é regra
absoluta do processo criminal de cuja violação resulta nullidade insanável
por excesso de poder e incompetência da autoridade processante : Concedem
a impetrada ordem para que o paciente não possa ser preso nem submettido
a Julgamento, em virtude da dita pronuncia, cessando assim o constrangimento illegal que soffre. — Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 18 de maio de 1895. — Aquino o Castro
— P • — José Hygino . — Piza e Almeida . — Macedo Soares . — Pindahiba
de Mattos. — Bernardino Ferreira. — A. Braziliense. — Américo Lobo. —
Lúcio de Mendonça.— Fernando Osório.— H. do Espirito Santo.— Pereira
Franco.
Não votou
Sr . Ministro Ubaldino do Amaral por não ter assistido
ao relatório.
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E' illeyal a prisf"j preventiva ordeiu<d;>. um :mno depois de rommettido o crime, n;~o
estando o ivo pronunciado.

N. 781. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de petição
de habeas-corpus, em que õ impetrante Septmio Werner a favor dos
pacientes Fausto Augusto Werner e José Joaquim da Veiga, concedem
a ordem de hábeas-corpu* afim de que cesse o constrangimento illegal
desde que o crime, de que são accusados os pacientes, foi commettido ha
mais de um anno, pelo que não pôde ser executada a prisão preventiva
dos mesmos pacientes, não estando elles pronunciados em vista da expressa
disposição do art. 13 § 4" da lei de 2U de setembro de 1871.
Supremo Tribunal Federal, 22 de maio de 1895.— Aquino e
Castro, P. — José Hygino, pelo fundamento do accordão e mais pela
incompetência do juiz processante, attento o disposto no art. 93 da lei
de 3 de dezembro de 1841 . — Piza e Almeida, de accordo com o voto do
Sr. Ministro José Hygino. — Pereira Franco, também 'pela incompetência
do juiz. — Macedo Soares, pela incompetência do juiz, ex-vi dos arts. 93 da
lei de 3 de dezembro de 1841 e 243 do Regulamento n. 120 de 1842 e
também (quando não procedesse aquelle motivo), pelo disposto no art. 13
§4° da lei n. 2033 de 1871 . — Bernardino Ferreira, pelos mesmos funínentos do voto do Sr. Ministro José Hygino. — Américo Lobo, concedi
habeas-corpus, não por suppor que o juiz seccional prenda os pacientes,
mas porque estando elles fora do Estado, podem ser detidos por virtude
1
de alguma requisição anterior ao lapso do anno — Lúcio de Mendonça —
U. do Amaral — H. do Espirito Santo — vencido — Fernando Osório —
Pindahiba de Mattos — vencido.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro A. Braziliense.

K' illeual o constrangimento ;i que estão .-UJ.MIO-Í o p i v ^ M c n t e e. vereadores de uma f/amar:-,
municipal, processados como incursos no art. 111 do Código penal, perante o juiz
seccional, incompetente para tomai' . • o í d n r i m f n t o do caso de que se trata.

N 799 _
Vistos, expostos e discutidos estes autos de habeas
corpus, que o Dr. Manoel Martins Torres, presidente da Camará Municipal
de Nictheroy, processado conjunctamente com os demais vereadores
da mesma corporação e com o presidente do Estado do Rio de Janeiro,
perante o respectivo juiz seccional, por virtude de denuncia dos
Drs. Luiz Carlos Fróes da Cruz e Eugênio do Nascimento Silva, como
incurso na sancção do art. 111 do Código penal, impetrou preventivamente, sob a tríplice arguição de incompetência do juiz summariante, nullidade de formação da culpa por falta de prévia audiência e
ausência absoluta de qualquer acção ou omissão contraria a lei.
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Considerando que tendo o decreto n. l, de 15 de novembro de
1889, proclamado entre nós o regimen Republicano Federativo, a Constituição promulgada em 2-1 de fevereiro de 1891 o consolidou sob a
fcase libérrima e imperecível da plena autonomia dos poderes políticos
organizados pelos Estados, aos quaes, ao passo que lhes transferiu o domínio das minas e das terras devolutas o lhes deu competência exclusiva para tributar toda a propriedade immobiliaria e todas as industrias e profissões, inclusive os productos de exportação, e competência
concurrente com a União no tocante a dous ramos de 'serviço publico
classificado, geralmente entre os naciouaes, correios e telegraphos,
reservou litteralmente todo e qualquer poder ou direito que lhes não
seja negado por clausula implícita ou explicita e para mor discriminação,
restringiu a intervenção do Governo da União nos negócios locaes às
excepções constantes do artigo sexto, l i m i t o u a acção do Congresso
Nacional aos assumptos exclusivamente federaos, em que se classificaram
a, decisão definitiva dos confins dos Estados, a regulamentação da
extradicção dos criminosos de u m a para outra parte componente da
Republica e a concessão de subsídios, reduziu o poder executivo a
funcções orgânicas da União, nas quaes se comprehende a approvação de
ajustes celebrados entre os Estados, e o u t o r g o u , finalmente, ao poder
judiciário jurisdicção especial e privativa para processar e julgar
todas as causas federada e as de caracter internacional ou inter-estadoal,
com prohibição imperativa de intervir em questões subrnettidas ás justiças
dos Estados e de anmillar, alterar ou suspender seus decretos e sentenças,
salvo o recurso de habeas-corpus e as questões derivadas de espolio de
estrangeiros, não prevista em convenção e exceptos ainda os recursos interpostos extraordinariamente das sentenças das justiças particulares em que
í'or negada a validade ou a applicação da lei ou do tratado federal, ou era '
que se considerarem validos quaesquer actos ou leis locaes oífensivos da
Constituição ou de lei nacional;
Considerando mostrar-se, prima fade da Constituição, que o poder
"judiciário Federal se formou e desenvolve-se em uma esphera muito mais
estrie ta do que a dos poderes que lhe são coordenados; porquanto, sendo
os Congressos íocaes competentes para decretar as leis adjectivas communs, mas incompetentes para decretar as leis substantivas, todavia
pertence ás justiças locaes applicar e interpretar as ultimas, apezar de
emanadas privativamente do Congresso Nacional ;
Cmsiderando que, sob pena de apparente contradicção e de tumulto
clamoroso, a Constituição de vinte e q n u t r o de fevereiro não podia nem
devia avocar para a justiça da União o processo e o julgamento do todos
os crimes cornmettidos contra os poderes políticos dos Estados, visto corno
'não se imagina a existência de uru poder j u d i c i á r i o local, competente para
executar as leis nacionaes, mas incompatente para, em satisfação do direito
• telementar da defesa social, processar e punir os delictos perpetrados
contra os órgãos do Estado e por consequência contra a própria conservação, assim como seria absolutamente impraticável á Justiça Federal, si
lhe fora licito perturbar por meio de violenta e odiosa intrusão, a ordem
do j u i z o e d(3 jurisdicção alheios, conhecer de todos os delictos comméttidos contra a segurança interna dos Estados, e contra o livre exercício
dos direitos políticos, durante as eleições locaes, definidos nos artigos 113,
114, 118, 119, 124, 134e 133 e no livro 2' tit. 4°, cap. 1° do Código Penal
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Q ainda dos mesmos crimes exceptuados na Jettra c do art. 6°
do dito código, do que resultaria a mais escandalosa e infrene impunidade j
Considerando provar de mais e ser contraproducente a conjectura de
parcialidade da justiça commum no processo e julgamento dos crimes que
são concernentes ao Estado, visto que essa presumpção tornal-a-hia ao
iorsmo tempo privativa para o conhecimento dos delictos perpetrados contra
a União, a cujo Poder Judiciário se estenderia logicamente aquella presumpção, não se induzindo, aliás, imparcialidade ou impassibilidade em
nenhum poder invasor, como na Irypothese, seriam ambas as justiças,
em relação uma a o u t r a ;
Considerando que neai ao menos offerece um argumento d contrario,
cujo uso é sempre perigoso, o facto do Congresso Constituinte haver rejeitado por inútil, complexa e explicativa ou regulamentar a emenda offerejida ao art. 6' da Constituição ;
Considerando que tendo distinguido o Código Penal os crimes políticos
em duas espécies— federal e local — a lettra i, constitucional do art. 00,
ha sitio interpretada como re.stricta a primeira espécie, doutrinalmente
por este Tribunal e authenticamente pelo Congresso Nacional, ainda composto de muitos constituintes, na lei n. 221 de 20 de novembro de 1894,
art. 83, p r i n c i p i o ;
Considerando que, dispondo de facto a citada lettra /, que compete aos
Juizes e Tribunaes federaes processar e julgar os crimes políticos, não
obsta a intelligencia dada pelos poderes legislativo e judiciário a falta de
repetição final de qualificativo — federaes — visto como se ella preponderasse, ficariam inclusos na jurisdicção da União todos os crimes políticos
havidos no universo, e aquella falta de repetição reproduz-se frequentemente no texto da Constituição, entre outros, nos arts. 16 §§ 2" e 3°,
18, 25,29, 31, 33, 35, 36,43, 4(3, 82 e 8J sem que se haja pretendido,
todavia, estender aos deputados, senadores, governadores e fnnccionarios
locaes os respectivos preceitos nem submetter ao Tribunal de Contas o
exame da receita e despeza dos Estados ;
Considerando que, tendo sido a mente cfo legislador constituinte
crear duas j u s t i ç a s e duas organizações parallelas, uma pertencente à
União e outra aos Estados, a interpretação acceita pelo j u i z seccional do
Rio de Janeiro olíende o pensamento e o escopo da Constituição e, portanto, deve ser eliminada sem embargo da máxima jurídica que prohibe
d i s t i n g u i r onde a lei não distingue, porquanto tal regra veda, apenas, que
sam ra/.ão especial deduzida da lei ou do motivo em q u e ella se baseia, se
lhe ponha excepção alguma ;
Considerando que o elemento histórico corrobora a interpretação
lógica, visto como ao poder unitário da monarchia succedeu a federação, cuja essência não tolera o aniquilamento ou o atrophiamonto dos
poderes locaes;
Considerando que a invasão da justiça federal na jurisdicção criminal
dos Estados subordinaria a existência destes á mercê dos Poderes da
União, porquanto, sendo políticos todos os crimes praticados contra o livre
exercício dos poderes e dos direitos políticos e contra a segurança interna,
a vida dos Estados e o funccionamento regular de suas instituições, na
hypothese da legitimidade daquella invasão, ficariam dependentes assim
das sentenças da justiça federal como das leis do Congresso Nacional e

,
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dos decretos do Presidente da Republica que porventura absolvessem,
amnistiassem ou indultassem os autores de taes crimes ;
Considerando que, tendo-se organisado os Estados Federaes, o do
Rio de Janeiro promulgou aos 9 de abril de 1892 a sua Constituição,
cuja base é o Município autónomo ( art. 4° ) e na qual creou um
tribunal especial para julgar o Presidente do Estado e seus secretários
pronunciados em caso de responsabilidade pela Assembléa legislativa
(arts. 20, § 15, 54 e 60, paragrapho único) e estendeu aos vereadores a
mesma inviolabilidade pessoal pelas opiniões enunciadas no exercício
das funcções de que gozam os representantes daquella Assembléa (arts.
13 e 101 ), os quaes não poderão ser presos sem prévia licença de sua
corporação, salvo flagrante delicto inafiançavel (art. 14) ;
Considerando que a brusca intervenção da justiça federal na formação da culpa dos inimigos dos poderes políticos locaes ou da segurança interna dos Estados romperia os órgãos e apparelhos especiaes destinados a manter nelles a paz publica e a defesa da própria existência
e cancellaria revolucionaria e despoticamente os privilégios parlamentares
dos membros das respectivas Camarás legislativas, sobrelevando que na
espécie dos autos está denunciado o Presidente do Estado do Rio de
Janeiro como autor ou cúmplice de um facto que, si fosse criminoso,
envolveria necessariamente processo de responsabilidade, de onde se segue
que o juiz seccional, caso prosiga no summario, invadirá, nada mais, nada
menos, que a jurisdicção do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, único
competente para processar aquelle denunciado em crime do responsabilidade até a pronuncia inclusive ( Constituição fluminense, art. 20

corporações electivas e tendo sido marcado o prazo fatal de 10 dias
para o exercício dessa attribuição na lei estadoal de 16 de novembro de
1892, arts. 95 § 3° e 105, e no Regulamento Fluminense n. 20 de 18 de
fevereiro de 1893, arts. 144 e 146, o Superior Tribunal da Relação
não proferiu o veto dentro do decendio contado da data da apresentação
dos recursos e, portanto, ficou subsistente e em seu pleno vigor a
verificação de poderes municipaes de Nictheroy — O Supremo Tribunal
Federal deferindo a petição de fl. 2, em vista do constrangimento illegal
que incute a imminencia de um decreto de accusação por supposto crime
inafiançavel, concede ao impetrante mandado preventivo de prisão, pagas
as custas ex-causa. •
Supremo Tribunal Federal, 8 de junho de 1895.— Aquino e Castro,
p. — Américo Lobo.— U. do Amaral.— H. do Espirito Santo.— Bernardino Ferreira.— Pindahiba de Mattos.— Lúcio de Mendonça.— José
Hygino, vencido, neguei o hábeas-corpus, attenta a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes políticos. (Côas. art. 60
let. i) Piza e Almeida, vencido — Fernando Osório, vencido.

§ 15);

Considerando, outrosim, que, havendo o impetrante e os demais
vereadores eleitos em 14 de outubro de 1894 para a Camará Municipal
de Nictheroy se reunido em sessão a l de janeiro do corrente anno e
então nomeado as commissões de verificação de poderes, verificados estes
e celebrada a sessão de inauguração no dia 8, na qual prestaram todos a
promessa do estylo, tudo .em observância da lei estadoal n. 17 de 20 de
outubro de 1892, arts. 18 e 22, estava o impetrante legal e solemnemente investido no seu cargo popular e, portanto, quando fora criminoso,
o facto de ter elle reassumido o respectivo exercício com os outros
vereadores na sessão de 5 de fevereiro ultimo, por não ter o Tribunal
da Relação do Rio annullado a verificação de poderes dentro do prazo
de 10 dias, capitular-se-hia antes na usurpação defuncções publicas locaes,'
crime de responsabilidade definido no art. 24 do código penal, o que mais
uma vez demonstra a incompetência da justiça federal, á qual é, pois,
indifferente saber si ao impetrante se proporcionou ou não a audiência
prévia ordenada pelo decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, no art. 96,
porque ella forma culpa de responsabilidade tão somente aos funccionarios ejuizesfederaes (lei n. 221, art. 42 );
Considerando, em summa, ser incompetente a justiça federal para
processar o facto constante da denunciado fls., o qual nem se quer é
criminoso, visto que, revestindo o art. 88 n. 12 da Constituição Fluminense o poder judiciário do Estado pelo órgão do seu Tribunal
Superior cora a faculdade duplamente exhorbitante de negar sancção a
deliberações municipaes de natureza não meramente judiciaria, mas
essencialmente política e individualmente inherentes 'ao pessoal das

11
Não se toma conhecimento da petição de hzbeas-eirpiis. guando esta não se acha devidamente
instruída.

N. 800.— Vistos e expostos os presentes autos de petição de h&beascorpus, em que são pacientes Dr. José Victorio da Costa, Joaquim Francisco Pires, João Carlos Rodarte Júnior, Júlio Tibau, Alcibiades Leite,
Albino Borges Monteiro, Manoel Benicio, António José de Moura e João
Wenceslào Moreira, não tomam conhecimento da dita petição por não
estar ella devidamente instruída.
Supremo Tribunal Federal, 12 de junho de 1895.— Aquino e Castro,
P.— U. do Amaral.— Piza e Almeida, vencido.— José Hygino, vencido.— H. do Espirito Santo.— Pindahiba de Mattos.— Bernardino Ferreira.— Lúcio de Mendonça, vencido, em face do art. 48 do decreto
n. 848 de 1890 e dos arts. 15 § 3° e 65 § 1° do regimento do Tribunal.—
A. Lobo, vensido. A petição presente é simples consequência lógica da
"sentença proferida pelo Tribunal no habeas-corpus n. 799. — Fernando
Osório.
líí

Independente de novos esclarecimentos, bastando os que constam dos autos, concede-se
ordem de hábeas corpus preventivo em favor de pacientes processados perante a justiça
federal por crime de responsabilidade da competência da justiça estadoal.

N. 801.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de petição
de liabaas corpus em que é impetrante o D r . Manoel Martins Torres, a
favor dos pacientes Dr. JosJ Victorino da Costa, Joaquim Francisco
Pires, João Carlos Rodarti, Júlio Tibào, Alcibiades Leite, Albino
S. T.
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Borges Monteiro, Manoel Beaicio, António José de Moura, João
Venceslào Moreira e Paulo Rangel, todos vereadores da Camará Municipal de Nictheroy, processados pelo Juiz Seccional do Estado de Rio de
Janeiro, mediante denuncia dada pelos Drs. Luiz Carlos Fróes da Cruz e
Eugênio do Nascimento Silva, pelo crime do art. 111 do Cod. Penal, por
haverem a 5 de fevereiro do corrente anno se apoderado do edifício da
Camará Municipal de Nictheroy, do iivro de actas das respectivas sessões
e do archivo, onde estão as actas eleitoraes, no intuito de impedirem a
execução do accordão do Tribunal da Relação daquelle Estado, que
annullando as eleições de vereadores e juizes de paz havidos em Nictheroy em 14 de outubro ultimo, mandou que a Camará Municipal do
triennio findo procedesse à nova apuração ; e considerando :
Que nullo é semelhante processo :
a) pela incompetência do juiz summariante, pois o crime imputado
aos pacientes pertence por sua natureza á jurisdicção das justiçaslocaes,
uma vez que não foi causa ou consequência de perturbação que, nos
termos do art. 6° da Constituição, occasionasse uma intervenção armada
federal, (art. 83 da lei n, 221 de 20 de novembro de 1894) ;
b) por si não haverem guardado na formação da culpa os termos de
processo de responsabilidade prescriptos no art. 96 do decreto n. 848 de
11 de outubro de 1890, mandado observar pelo art. 42 n. l da lei n. 221
de 1894 , e competente era o processo de responsabilidade, pois o facto
imputado como crime aos pacientes não foi nem podia ser praticado, senão
no exercício de funcções publicas ;
Que, sendo nullo o processo a que respondem os pacientes,
e podendo elles vir a ser prezos preventivamente, por ser inafiançavel
o crime, por que estão denunciados, e não haver ainda decorrido um anno
depois da respectiva data (lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871,
art. 13 §§ 2° e 4°); ou ox-vi de pronuncia que contra os mesmos se
decrete, certo é estarem ameaçados de constrangimento illegal, e, pois,
terem direito a uma ordem de habeas-corpus preventivo (Cod. Proc.
Crim. art. 353 § 3" ; Lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, art. 18
§§ 1° e 2° ; Decr. n. 848 de 11 de outubro de 1890, art. 45 ; Regim.
Sup. Tribunal Federal, art. 72 § 3° e Constituição art. 72 § 22);
Deferindo a petição de fls. 2, indepedentemente de novas informações e esclarecimentos, bastando os que prestou o juiz summariante o se
acham juntos aos autos de fls. 34 usque 48, accordam em conceder 3,
impetrada ordem de habeas corpus preventivo em favor dos pacientes,
para que cesse desde já a ameaça do constrangimento illegal que
temem. Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895.— Aquino e
Castro, P.— Lúcio de Mendonça.— Piza e Almeida, concedi a ordem com esclarecimentos do juiz formador da culpa.—H. do Espirito Santo.
— Fernando Osório, vencido.— U. do Amaral.— Bernardino Ferreira.—
Américo Lobo. — Pindahiba de Mattos.
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Concedo-se ordem de hctbeas-corpus a réos pronunciados por juiz estadoal, incompetente
tomar conhecimento de mu crime sujeito á jurisdicção federal.

N. 805.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de petição
de habeax-corpm em que são impetrantes os bacharéis Manoel de Araújo
Góes e João da Silva Rego a favor dos pacientes bacharéis Dario Cavalcante
do Rego Albuquerque, Estevão Paes Barreto Ferrão Castello Branco, capitão Francisco Ribeiro Lins, ex-corneteiro do batalhão policial Figueiredo cie tal, anspeçada Laurentino Pereira da Silva, vulgo Cem, Olympio
JoséDamasceno, Quintino José Vieira, Francisco Alves, Manoel Valentim,
ex-capitão António Luiz Pereira, ex-alferes Francisco Ignacio Piralgino,
cabo de esquadra Martiniano Coelho, os nove primeiros ameaçados de prisão e os três últimos já presos, prescindindo do comparecimento dos nove
primeiros que allegaram motivo justificado, manda o tribunal que cesse o
constrangimento illegal dos mesmos nove primeiros e quanto aos últimos
ex-alferes Francisco Ignacio Piralgino e cabo de esquadra Martiniano
Coelho concedem ordem de soltura, attenta a incompetência da autoridade
estadoal, que os pronunciou, visto que pela natureza do crime deviam ser
processados perante a justiça federal, facto que se está dando em relação
ao ex-capitão António Luiz Pereira, e por isso negarn a este ordem de soltura. Paguem os pacientes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 24 de junho de 1895.— Aquino e Castro,
P J— A. Braziliense.— Piza e Almeida.— Pereira Franco.— José
Hygino.— U. do Amaral, vencido. — Américo Lobo. A questão submettida a julgamento subdivide-se lógica e necessariamente:
1a, é competente o juiz seccional de Alagoas para processar os autores
do movimento revolucionário que depoz o governador daquelle listado, o
qual foi restaurado sem combate, graças à intervenção do governo da União^
e das tropas federaes;
2a, os crimes de homicídio imputados aos pacientes são indivisíveis do
de sedição ou conspiração, causa da intervenção referida ;
3a, o juiz local de Alagoas ó incompetente para processar esses crimes
indivisíveis do político, sendo por isso nullo seu decreto de accusação
contra os pacientes ;
4a, finalmente, devem os presos Francisco Ignacio Piralgino e Martiniano Coelho da Silva ser postos á disposição do juiz seccional em consequência da nullidade da pronuncia e da incompetência do juiz local ?
Concedendo aos pacientes ordem de liabeas-corpus para ficarem â
ordem do juiz seccional, julguei affirmativamente as questões expostas, e
fil-o por estes motivos:
I. Fora bárbaro exigir-se que a prorogação de competência de que
trata a lei n. 221, no art. 83, seja sellada com sangue; na hypothese dos
autos, n3o trouxe, em verdade, luta com as tropas federaes, mas estas armadas permanentemente intervieram a favor do governador legal, eis que
se collocaram sob suas ordens para o fim de restaurar seu poder.
II. E'a mesma denuncia transcripta a fls. 10 e 45, que diz que deposto o governador e estando elle ao meio dia em Noya Cintra, aguardando

com amigos a solução das providencias pedidas ao governo contra o esbulho
de que pela manhã fora victima, postou-se inesperadamente diante do hotel uma força policial, a qual levava ordem da junta revolucionaria para
fazer a dispersão das pessoas que no mesmo hotel estivessem.
Desta simples enunciação se evidencia que os homicídios então perpetrados pela policia, a bem da manutenção da junta revolucionaria, poucas
horas antes investida na posse do governo, são indivisíveis do crime político processado pelo juiz seccional sob a classificação do sedição (art. 118,
paragrapho único do Código Penal) e, portanto, da competência desta autoridade.
III. A ordem de habeas-corpus relativa a Piralgino limita-se ao
julgamento de nullidade de sua pronuncia por homicídio, porque elle está
processado pelo j u i z seccional como incurso nas penas de sedição, conforme
se vê das certidões à fl. 28 v.
O tribunal denegou ordem a favor do capitão António Luiz Pereira que
não fora pronunciado polo juiz local, attenta a só circumstancia de responder por sedição ante o juiz seccional.
IV. Quanto ao paciente Martiniano Coelho, cabo de esquadra da
força policial, por effeito natural do julgamento da competência do juiz seccional, deve ser posto a disposição deste.
De feito, dando nossas leis a qualquer do povo autoridade para fazer
prisões ern flagrante dolicto, devendo o Supremo Tribunal ordenar a promoção do processo, nos casos da competência federal sempre que descobrir
crimes em autos ou papeis submettidos a seu conhecimento (L. n. 221,
art. 22 lettra c, n. 4) e tendo elle na espécie dos autos avocado para a justiça da União o processo e julgamento dos homicídios em questão, não se
comprehende que uma decisão tão gravo, tomada longe do districto da culpa
e nem se quer apresentada ao juiz seccional, não seja seguida da remessa
immediata do roo.
Não ha em nossa legislação texto algum que se opponha a uma ordem
de habeas-corpus para a transferencia de detentos, de prisões illegaes ou
de juiz incompetente para j u i z competente e prisão legal; ao contrario, o
poder de conceder soltura, com ou sem fiança, envolve implicitamente o
de remoção dos detentos, em conformidade do parecer do Sr. ministro Macedo Soares, inconteste luminar de nosso direito, como se vê da declaração
de seu voto dado no habeas-corpus n. 408.
A lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, no art. 18 § 7°, suppõe a
concessão de liabeas-corpus semi-pleno (desde que haja decorrido um anno
da datado delicto) e o poder de cencedel-o decorre dos arts. 47, 48 e 49
do Código Penal, assim como do art. 80 § 2° da Constituição e de todas as
nossas leis.
A opinião contraria, obedecendo cegamente ao texto material de preceitos, aliás amplos e illimitados, nega toda a esperança ao condemnado
à prisão simples ou cellular a q u é m o braço prepotente do juiz executor
acaso tentar lançar, um novo Daniel, para dentro de uma caverna de
leões, pois cerra-lhe as portas de um recurso summarissimo, tão apurado
em seu direito, que até abrange a simples ameaça de qualquer das modalidades infinitas que revista o constrangimento legal.
NSo é estylo do Tribunal dividir a votação das questões, por isso não
propuz no caso ora julgado sciente e consciente de que seria baldada qualquer tentativa de innovação, como só deu em relação ás que oíferoci em

julgamento de revisão criminal n. 98 (de que f u i relator) e na decisão do
habeas-corpus n. 764.
Obrigado, portanto, a proferir um voto complexo, fil-o de modo contrario â seguinte antithese: concessão de soltura de um rèo de sedição e de
homicídios concorrentes e negação delia a outro co-réo do primeiro crime,
julgado innocente quanto aos segundos.—II. do Espirito-Santo, vencido.
O accórdam affirmou a competência da justiça federal para conhecer dos
crimes dos recorrentes, dando assim liberdade a estes, sem adduzir a menor
prova, sem nenhum fundamento. No emtunto a verdade sabida é que
eram elles muito bem processados pela justiça estadoal, visto como não
se havia verificado a l^ypothese do art. 83 da lei n. 221 de 20 de novembro do 1894. — Lúcio de Mendonça. Neguei a ordem do. soltura, por
terem sido os pacientes regularmente processados pela justiça local de
Maceió, pois são rèos de crime continuo de sedição, crime constituído
pela deposição do governador e homicídios tendentes a impedir a respectiva reposição, crime político dirigido necessariamente contra a autoridade estadoal e pois não sujeito ú j uri s dicção da justiça federal por não
haver verificado a clausula final do art. 83 da lei n. 221 de 20 de
novembro de 1894, pois si intervenção federal houve não foi intervenção
armada, porquanto a ordem de reposição dada telegraphicamente pelo
Sr. Presidente da Republica foi immediatamento cumprida sem opposição violenta que desse logar a agir a força federal destacada naquelle
Estado.— Macedo Soares, vencido. O crime em que os pacientes foram
pronunciados, com excepção de António Luiz Pereira (despacho da pronuncia de fls. 47), que está processado pelo j u i z federal da secção das
Alagoas, é o do art. 294 § 1° do Código Penal, homicídio, crime commum sem cennexão com o político da deposição do Governador, que já se
achava fora do cargo do qual se havia emdossado, mansa e tranquillamente, a j u n t a governativa revolucionaria e estava seis a oito horas
depois da expulsão do Governo, em Nova Cintra, acompanhado de amigos
que, tendo telegraphado ao Presidente da Republica sobhs a revolta do
dia, aguardavam a resposta. O facto político estava consummndo; os
assassinatos e ferimentos posteriores tantas horas depois c quando já si
não notava alarma no espirito publico, explica-o no seu interrogatório
á f l . 60o paciente alferes Piralgino, foram vingança do tiro recebido
(segundo boatos) por um soldado, forido por um amigo do governador e
arbítrio do mesmo Piralgino, commandante da força incumbida de dispersar a reunião dos partidários do governador em Nova Cintra, por
sentir-se offendido pelo seu superior o major Calheiros, que com o
capitão Dantas, também superior desse alferes insubordinado, procuravam dissuadil-o dessa criminosa execução da ordem illegal da j u n t a .
Tudo isto está patente dos depoimentos de fls. 35, e 51 que tornam
certo e do accórdo com as circumstancia:; do facto a confissão de Piralgino.
Nem se dá na espécie o previsto no art. 83 da lei n. 221 de 1894,
copiada do art. 112 n. 3 da Constituição Helvética :
« Os crimes commettidps pelos pacientes mandantes e mandatários
tiveram logar no primeiro de maio ultimo e a intervenção armada federal
(phrase da Lei) só se operou no dia seguinte.
Não foram, pois, consequência da intervenção ordenada pelo Presidente da Republica. E nem causa, por que esta foi a deposição do governador.
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Logo não è o caso do art. 83 ; Jogo não se trata de crime político da
alçada federal; logo os pacientes não podiam ter sido beneficiados pelo
habeax-corpus, máximo tendo havido seis votos contra quatro para se
denegar a ordem de soltura.— Pindahiba de Mattos, vencido pelos mesmos
.''andamentos do voto do Sr. Ministro Macedo Soares.

i i r r a c o n d i r i i u - i n i c : ! I n i l l r ; r ; i l ; jinsfm de um responsável por dii&eiros públicos,
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N. 7GG.— Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
habeas corpus, em que è recorrente o paciente Joaquim da Silva Guimarães, thesoureiro da Estrada de Ferro Central do Brazil, negam provimento ao recurso por não ter o recorrente nos termos do art. 14 do
decreto n. 221 de 20 de novembro de LS94 provado que não estava
alcançado para com a Fazenda Publica ; pagas pelo recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, l de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P. — H. do Espirito Santo. — Pereira Franco, vencido. Tendo
sido o paciente preso, ha mais de um mez, na forma do art. 14 da
lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, combinado com o decreto
a, 657 de 5 de dezembro de 1849, remissivo ao alvará de 28 de de
j u n h o de 1808, por força do disposto no art. 88 da lei de 4 de
outubro do 1831 e art. 310 do Código Criminal, deveria já. ter-lhe
sido marcado o prazo de que trata o art. 5 do citado decreto de 1849,
para, expirado elle, se intentar a formação de culpa pelo crime de
peculato e o processo civil contra seus fiadores, nos termos expressos
<lo art. 6 do mesmo decreto. Entretanto nada disto se tem praticado,
quando o alcance do paciente deve estar verificado definitivamente, sem
o que sua prisão não poderia ter logar, segundo o que dispõe o meiici•anado art. 14 da lei n. 221.
Pelo que, dando-se a respeito do paciente o caso do art. 353
§ 2° do Código do processo, visto que acha-se elle preso, sem ser
processado por mais tempo do que manda a Lei, não se pôde deixar
de considerar illegal a continuação da prisão do paciente, a quem
por isso concedi ordem de soltura.—Piza e Almeida, vencido de accordo
com os fundamentos do voto do Sr. Ministro Barão de Pereira Franco.
— Fernando Osório, vencido de accordo com o voto do Sr. Ministro
Barão de Pereira Franco. —Macedo Soares. —Pindahiba de Mattos.
— Bernardino Ferreira. —Américo Lobo. —Lúcio de Mendonça. —
José Hygino, vencido de accordo com o voto do Sr. Ministro Barão
(lê Pereira Franco. — U. do Amaral.

"E' illc^l u pi'i?jo do um i n d i v í d u o n , ~ i ' > commerciante, ]ioi- IV.1!- d? rxliilm.-fio de livro?
de < s r r i i > l u r u o f i o ) i i r r r ; ; n U I . ( ] i i < ' não é obrigado a ter.

N. 798. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
petição do habea* corpus em que é paciente João Cardozo Valença,
mandam que cesse o constrangimento illegal do dito paciente em consequência da acção ad-c.xhibendum que lhe propoz Júlio dos Santos
Ferreira, porquanto não sendo o impetrante commerciante, não é obrigado a ter livros de escripturaçSo commercial, não podendo, portanto,
ser compellido a apresental-os, nem é passível de prisão, no caso de
recusa ; pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 10 de julho de 1895. — Aquino e Castro,
,P. — Fernando Osório. — Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo.
—Macedo Soares. — Bernardino Ferreira. — U. do Amaral. — Américo Lobo.
Pereira Franco. — Lúcio de Mendonça. — Pindahiba de Mattos. — José
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N. 806. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso de
habeas-cúrpus em que são impetrantes José Ferreira Baptista e Manoel
Bento Ferreira, negam provimento ao recurso, attenta a certidão de fls. 13,
•da qual consta estarem os pacientes pronunciados como incursos no
art. 356 do Código Penal.
Observam não ser regular, que, annullado como foi o processo até a
pronuncia inclusive pela Corte de Appellação, por se ter encerrado o summario sem o numero legal de testemunhas, o juiz formador da culpa
remeítesse os autos ao delegado da 16" circumscripção urbana e este, em
vez de indicar a testemunha que faltava a inquirisse, sendo em seguida os
réos pronunciados pelo Tribunal Civil e Criminal; o que determinou o
presidente do Tribunal do Jury a adiar o julgamento dos róos, para ser o
processo devidamente preparado.
, Supremo Tribunal, 10 de julho de 1895.— Aquino e Castro, P.—
José Hygino.— Pereira Franco.—Bernardino Ferreira.—Piza e Almeida.
— Fernando Osório.— Pindahiba de Mattos.— H. do Espirito-Santo. —
U. do Amaral.— Américo Lobo, vencido. Annullado o julgamento e o
despacho de pronuncia dos recorrentes pela Corte de Appellação, nos
termos do art. 13 § 4° da Lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871 seguiase a soltura dos recorrentes, por ter decorrido mais de um anno depois
das datas do crime e de sua prizão preventiva.
Em vez de terem obtido liberdade cx-leye foram os recorrentes
conservados em prisão e pronunciados de modo a não poderem ser julgados
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pelo Jury, porque o juiz da formação da culpa não cumpriu a decisão da
Corte de Appellação, isto è, não inquiriu mais uma testemunha para completar o numero legal sem o qual o decreto de accusação é evidentemente
nullo.
Concedi, pois, soltura aos pacientes, que não devem continuar indeterminadamente impossibilitados de ser julgados, situação mais que afliictiva
e tyranica, e dei esse voto sem embargo da disposição contida noart. 18
§ 2° da Lei n. 2033, por me parecer que ella não se applica a espécie dos
autos nos quaes a decretação da nullidade feita em relação ao primeiro
despacho de pronuncia compreheiide virtualmente a nullidade do segundo,
repetição ou reincidência daquelle.
E o segundo decreto de accusação considera-se proferido por autoridade incompetente, visto que tendo cessado a competência do juiz da
formação da culpa eis que pronunciou a primeira vez os recorrentes e
passou esso despacho em julgado, a Corte de Appellação por se a accordão proferido em gráo do appellação da sentença condemnatoria renovou a competência finda, mas sob condição imperativa do cumprimento
de uma diligencia essencial, condição a que não obedeceu o juiz summariante,o qual em summa, não exerceu a competência para o fim expresso
por cujo motivo ella resurgiu nos autos.— Lúcio de Mendonça. — Macedo
Soares.

E" illegal o constrangimento a que está' sujeito o Governador de um Estado, por motivo
de pronuncia decretada pelo juiz seccional, em processo que não é de sua competência,
jnlelligencia do art. 13 § 10 da Lei n. 2.21.

N. 807.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de haltcascorpus em que é impetrante o Dr. Anísio Auto de Abreu á favor do
paciente Dr. Coriolano de Carvalho e Silva, Governador do Estado do
Piauhy, mostra-se dos mesmos autos:
Que o Congresso do Estado do Piauhy, creou no orçamento de 1892
o imposto de 4 % que denominou «de patente commercial », sobre a importação de mercadorias estrangeiras ;
Que em satisfação do aviso de l de fevereiro de 1893, em que o Ministro da Fazenda da União ponderava a inconstitucionalidade de semelhante imposto, suspendeu o Governador a sua arrecadação, convocando
logo o Congresso para resolver sobre o assumpto.
Que insistindo o Congresso em nova lei pela continuação da cobrança desse imposto, ainda o elevou no orçamento para o anno de
1894 a O % sobre o valor das mercadorias importadas; continuando a
cobrança do imposto assim augmentado, se oppuzeram vários negociantes ao pagamento;
Que, intimado perante a justiça local em acção executiva um
desses negociantes, Adão do Medeiros, para pagar o imposto, em vez
de se defender no mesmo processo, oppondo embargos à acção, sob fundamento do ser excessiva dos poderes do Congresso do Estado a creação
de tal imposto, deixou correr á revelia a causa, sendo afinal condemnado ao pagamento exigido ;

Que, propondo, depois de sua condemnação pela justiça local, acção
summaria de indomnisaçíío contra a Fazenda do Estado, perante o juiz
seccional, foi julgada em favo;: desso negociante procedente a acção e
decretada a inconstitucionalidade do imposto do «patente commercial»;
Que expedindo o juiz seccional para execução de sua sentença precatória ao governador, declarou este: «Devolva-se ao juiz seccional o
precatório (|iu; me dirigiu reclamando o pagamento das custas em quo
decahiu a Fazenda Estadoal no processo que lhe moveu o negociante
Adão do Medeiros, afim de que o dirija a quem competir» ;
Q u t i , entretanto, comprohendendo o governador a gravidade da situação politica provocada por duas sentenças diametralmente oppostas,
se approssou em convocar o Congresso para deliberar sobre essa questão ;
Que, sem esperar pelas providencias que porventura podessem ser
tomadas pelo Congresso e que de facto foram tomadas, abolindo o imposto, inimcdiataineute o procurador seccional apresentou denuncia
contra o governador por não haver elle dado execução ao precatório
expedido pelo juízo federal;
Que, esse acto do governador, foi qualificado como obstáculo ou
impedimento ao effeito legal da determinação do poder judiciário ;
Que proseguindo-se no processo criminal foi por fim pronunciado
o governador como incurso nas penas do art. 111 do Código Penal.
Isto posto, e considerando:
Que ao Supremo Tribunal Federal, somente, compete a elevada
attribuição de declarar não valiosas as leis dos Estados, em grão de
recurso extraordinário interposto das sentenças proferidas em ultima
instancia poios tribunaes estadoaes, como terminantemente preceituam o
art. 59 n. 3 letra b] da Constituição Federal e o art. 9° n. 2 paragrapho
único letra b do decreto n. 848, do 11 de outubro de 1890 ;
Que, nestes termos, havendo sido intimado o negociante Adão de Medeiros em acção executiva perante o juiz local para pagamento do imposto
de «patente commercial*, deveria só ter defendido neste juizo aUegando a
inconstitucionalidade do imposto que se lhe pretendia cobrar, afim de poder
recorrer a esto Supremo Tribunal quando, porventura, a sentença do ultimo tribunal do Estado tivesse reconhecido como valida a lei que creou semelhante imposto ;
Que não é contrario a esta doutrina, que aliás se apoia em nosso
Pacto Fundamental, o art. 13 § 10 da lei n. 221, de 20 de novembro
de 1894, que concede aos juizes e tribunaes federaes a faculdade do não
applicarem as leis que forem manifestamente inconstitucionaes ; porque
essa disposição se refere unicamente às causas processadas no juizo federal e que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos ou
decisões das autoridades administrativas da União;
Que, por outro lado, verificada a existência da sentença proferida por
tribunal estadoal em assumpto de caracter meramente local, não podia o
juiz seccional acceitar a acção summaria de indemnisação que tinha por
fim annullar os efíeitos dessa decisão, pois que em seu art. 02 a lei institucional expressamente recommenda ã justiça federal de não intervir em
questões submettidas aos tribunaes dos Estados, annullando, alterando ou
suspendendo as suas decisões ou ordens, salvo os casos especificados ^e
que suo sempre por via de recurso extraordinário para este Supremo Tribunal ;

Que esta garantia constitucional ás decisões dos tribunaes estadoaes
•vae buscar seu fundamento e consequente justificação na autonomia dos
Estados e na dualidade da justiça consagrada pelo nosso estatuto político;
Que por estes motivos não só foi anómala a sentença do juízo seccional julgando procedente a acção summaria de indemnisação e inconstitucional o imposto de «patente commercial», como irrito e nullo o despacho
»ie pronuncia originado dessa .demanda, para a qual evidentemente lhe
'iallecia competência ;
Considerando, finalmente :
Que, quando muito, o acto do governador deixando de dar promptc
cumprimento ao precatório só poderia ser capitulado no art. 135 do
-Código Penal, e nestas condições, como autoridade desobedecida, carecia
ainda do competência o juiz seccional para receber a denuncia e proseguir
Jios ulteriores termos da causa, ex-vi do disposto no art. 203 do Código do
-Processo e art. 486 do regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842 ;
Accordam conceder a impetrada ordem de habcax-c.orpUK, para os
.offeitos de direito e mandam que cesse incontinenti a ameaça de constrangimento illegal em que se acha o paciente Dr. Coriolano de Carvalho e
.Silva, governador do Estado do Piaulij r , nos termos do art. l 8, § 2° da
lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, combinado com o art. 353 §§ 1° e 3°
•do Código do Processo.
Supremo Tribunal Federal, 10 de agosto de 1893. — Aquiuo e
Castro, P. —Bernardino Ferreira. —José ílygino, vencido. Entrando
•na competência do juiz seccional o crime de que se trata (art. 111 do
Código Penal) e estando pronunciado o paciente, não pôde ter logar o
thábeas-corpw, em virtude da terminante disposição do art. 18, §2° da
lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871. — Macedo Soares. — Piza e Almeida, vencido.— II. do Espirito Santo. — P i n d a h i b a de Mattos.—
Lúcio de Mendonça. Por alguns dos fundamentos exarados no accordão,
-e por outros que na discussão enunciei.—Américo Lobo. — Pereira
Franco, vencido pelos motivos do voto do Sr. Ministro José Ilygino.—
A. Urnziliense.— U. do Amaral, vencido.— Fernando Osório, por alguns
dos fundamentos do accordão.
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N. 812. — Vistos, expostos e discutidos estes nu tos de petição de
habeas-corpus: Impetram os advogados Ru v Barbosa e Luiz José Pereira
Simões o remédio de habeas-corpus, em favor de Manoel Floriano Corrêa
'•<le Brito, oíticial reformado da Armada, preso com a cidade por menagem,
-em virtude de ordem do Ministro da Marinha.
Allegam que o paciente residia em Buenos- Ayres, onde era agente
<Ia Companhia Frigorifica, e alli se manteve durante os acontecimentos
que agitaram o Brazil nos últimos três annos sem receber advertência ou
chamado da administração naval, até que volvendo ao Rio de Janeiro, foi

preso como suspeito de cumplicidade naquelles successos e submettido a
conselho de investigação.
Concluem que o caso cahe sob o principio que dizem consagrado no
Accordão de 20 do setembro de 1894 ; considerando sujeitos à jurisdicção
commum os delictos dos militares reformados que não estiverem em
serviço militar, pelo que deve ser restituído á liberdade o paciente, attenta
a incompetência do foro a que se liga sua prisão, tudo de accordo com o
Código do Processo Criminal, arts. 8, 155 § 3", 171 § 2" e 310 ; decreto
n. 848 de 1890, art. 45 ; lei de 3 de dezembro de 1841, art. 109;
Código Penal, art. G°, letra b) e aviso de 8 de outubro de 1888, expedido
de conformidade com a consulta de 28 de rnaio do anno anterior.
Concedida a ordem de comparecimento e requisitados os esclarecimentos necessários, como de fis. 5, informou o Ministro da Marinha pelos
officios de fis. O a 7, que o paciente, 2° tenente reformado, respondeu a
ceuselho de investigação por achar-se subscripto o seu nome em um manin i festo publicado em Buenos Ayres, c o m a data de 23 de novembro de
1893, concitando seus Ce muradas a tomarem parte na revolta de parte
da esquadra occorrida no porto desta capital em 6 de setembro do mesmo
anno, e ter dirigido telegramrnas no mesmo sentido aos offieiaes do encouracado Jlali/a, que estava estacionado no porto de Assumpção do
Paraguay.
Accrescenta a informação que o conselho pende de deliberação do
Ministro e que o paciente está no gozo da cidade por menagem .
Não procedem as allegações em favor do paciente:
Que os oíficiaes militares reformados fazem parte do exercito e da
armada e gozam dos privilégios, garantias e isenções de sua classe, não
pôde ser posto em duvida, à vista dos textos legislativos, das sentenças dos
tribunaes civis e militares, das decisões do Governo, pareceres do conselho de estado e lição dos escriptores do direito militar pátrio.
Por Accordão de 2 de setembro de 1893 decidiu este Tribunal que o
processo e julgamento dos officiaes reformados por crimes de natureza
militar compete exclusivamente à jurisdicção militar e que neste caso é
vedada a concessão de /tabeas-corpus (Direito v. 02, pag. 393).
A 29 de setembro de 1894 negou ordem de soltura a um capitãotenente reformado.
A 9 de fevereiro de 1895 negou .soltura aos efficiaes reformados
Rodrigo J. de Figueiredo Neves Júnior e Manoel Raymundo de Souza.
O primeiro foi submettido a conselho de guerra e o Supremo Tribunal
Militar julgou preliminarmente competente o foro militar, embora se
tratasse de official reformado, conforme a jurisprudência constante do
mesmo Tribunal, e do antigo Supremo Conselho, do citado Accordão
do Supremo Tribunal Federaf de 2 de setembro de 1893, resoluções de l de
outubro de 1842 e 4 de março de 187G, aviso n. 117 do mesmo mez.
(Accordão do Supremo Tribunal Militar do 14, publicado a 20 de julho
de 1895 no Diário Official).
Na consulta n. 2 de 1842, disseram as secções : « Sendo incontestável
que os officiaes da 2a linha são propriamente militares, á face da Carta Régia
de 22 de março de 1706 e da legislação militar em vigor ; gozando elles do
foro militar em virtude do Regimento de l de junho de 1078 § 49, corroborado pelo regimento das milícias do anno de 1808, Tit. 9° art. 3° § 1°, bem
como por diversas resoluções régias e imperiaes e pelo aviso circular de
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16 de julho do 1S13, cujo foro não perderam nem deviam perder pelo
facto de haver alei de 18 de agosto de 1831 extinguido os corpos milicianos, não só porque ficaram na posse de suas patentes de que não podiam
ser privados, sinão por sentença proferida em juízo competente, segundo o
art. 149 da Constituição, e, por conseguinte, continuaram na fruição dos
postos, honras, privilégios e outros direitos anuexos ás mesmas patentes,
dos quaes um é o foro militar; como porque as leis citadas não exigem
que "S olíiciaes da segunda linha para gozarem do foro militar se achem
em effectividade de serviço ; pelo contrario, só expressamente declaram essa
exigência à respeito dos cabos de esquadra, soldados e tambores, mas
quando comprehendessem também os oíficiaes, não deixariam estes por tal
motivo de gozar daquelle privilegio, porquanto teem, ainda hoje, exercício
de seus postos, conforme o disposto no art. 34 do decreto de 25 de outubro de 1832, sendo empregados em conselho de guerra e em outros
serviços militares, substituindo os officiaes da 1a linha; portanto, parece ás
secções que os officiaes da 2a linha estão comprehendidos nas disposições
do art. 109 da lei de 3 de dezembro de 1841, isto è, deverem ser julgados
pelas leis e tribunaes militares, quando entrarem em rebelliões e sedições,
mas não quando commetterem algum dos outros crimes políticos ».
Opinaram mais as secçOes que a resolução de 3 de abril de 1813 e o
art. 93 da lei de 3 de dezembro de 1841 se devem observar a respeito de
todos os officiaes da província ou da 2A linha e effectivos, reformados ou
de qualquer outra classe, que, tendo commettido os crimes políticos de
rebellião ou sedição, devem ser julgados em conselho de guerra, ou se
achem presos na corte ou em qualquer ponto do império.
O Regimento de 1678, dispondo sobre o terço auxiliar, faz mercê
aos mestres de campo, sargento-móres, capitães e mais oíficiaes, até sargento -inclusive, do privilegio de foro, e do mais que gozam os soldados
pagos; manda que das suas culpas conheçam os auditores... e o mesmo
privilegio se guardará aos cabos reformados.
A circular de 16 de junho de 1813, explicando o Regimento diz que
compete o foro militar aos officiaes de milícia até sargento, inclusive, e
pelo que respeita aos soldados, somente gozarão do mesmo foro aquelles
que ao tempo de commetterem os delictos se acharem em effectivo exercício
e não aos mais.
E' obvia a razão da differença — Os offiftiaes conservam com as patentes e postos que sempre lhes foram garantidos, as honras, privilégios e
isenções de sua classe ; o soldado serve por tempo limitado e, obtida a
baixa, nada o distingue das classes civis; como também acontece ao oíficial
que, por sentença, perde a patente, ou a seu pedido, obtém demissão.
A intelligencia que se pretendeu dar á palavra — « cabo » — como
synonymo de official militar, é contrariada pelo próprio texto.
O Regimento faz mercê do foro privilegiado aos mestres de campo,
sargentos-móres, capitães ornais officiaes até sargento inclusive.
Ahi estão, pois, comprehendidos todos os oíficiaes até os inferiores.
Mas o Regimento accrescenía:—e o mesmo privilegio se guardará
aos cabos reformados entretenidos omquanto servirem... indicando claramente que, além dos officiaes. lia outros a quem se concede o privilegio,
uma vez que estejam em serviço.
O citado av. n. 117, expedido em virtude de resolução de consulta
das secções de justiça e de marinha e guerra de conselho de Estado, declara
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procedente o conflicto suscitado entre a relação do Recife e o commandante das armas de Pernambuco, em razão de uma ordem de habeas-corpitê
concedida ao alferes reformado Manoel de Assumpção Santiago, recolhido
á fortaleza do Brurn, por ter tomado parte em movimentos sediciosos,
de accordo com a maioria de ambas as secções, se resolveu não ser caso de
liabeas-corpus.
Esse alferes foi absolvido pelo Conselho de Guerra e o Supremo
Conselho confirmou a sentença (Ordem do dia do Ajudante General do
Exercito, 1875, pag. 649).
O Aviso n. 91, de 8 de outubro de 1888, invocado na peticTo,
declara: 1°, que os reformados não podem ser constrangidos a fazer
serviço, quer civil, quer militar, continuando a prevalecer para isental-os
desse ónus os motivos de moléstia que os obrigaram à reforma; 2°, que
nenhuma pena pôde ser imposta ao reformado que declarar não poder
fazer o serviço para que for chamado. D'onde se vê que, continuando os
motivos de moléstia, que deram causa à reforma, o oíficial excusa-se,
allegando não poder fazer o serviço civil ou militar.
Não se exige prova do estado mórbido, basta a declaração do
official.
Entretanto, a consulta de 28 de maio de 1887, a que se refere o aviso,
reconhece que os reformados são preferidos para os empregos públicos
compatíveis com as hierarchias de que gozavam no exercito, cujos privilégios, garantias e isenções lhes são totalmente conservadas. E cumpre
notar que a reforma nem sempre é determinada por moléstia.
A lei de 1° de dezembro de 1841 e o decreto n. 108 A de 30 de
dezembro de 1889, mostram que os reformados fazem parte do exercito e
da armada e constituem uma de suas classes.
Em 22 de setembro de 1894, tendo o Supremo Tribunal Federal
concedido ordem de soltura por Hdbeas-corpus aos officiaes reformados
Huet de Bacellar e Domingos Jesuino, recusou o Presidente da Republica
mandar cumprir a decisão por consideral-a contraria a todas as leis e
immemoriaes estylos militares, como disse o Ministro da Guerra cm
Aviso de 25 do mesmo mez.
Por mais sólidos que sejam os fundamentos dessa asserção, o acto do
poder executivo violou abertamente a Constituição, attentando contra
uma decisão soberana do poder judiciário Federal, embora em desacordo
com a jurisprudência uniforme, constante e quasi secular de que faz
menção o Accordão de 2 de setembro de 1893.
O Auditor Brasileiro attesta que respondem perante juizes militares em Conselho de Guerra todos os oíficiaes reformados que vencem
soldo.
Quanto aos da segunda linha, desempregados e sem soldo, refere que,
divergindo opiniões respeitáveis sobre o foro competente para julgal-os
nos delictos políticos, appareceram varias decisões
dos tribunaes em apoio
dos que sustentam a competência militar. (3a ecl. pag. 77 nota 82;
vide o art. 32 § 2° do Reg. doproc. de 16 de Julho ultimo).
O Supremo Tribunal Militar tem estado composto de três juizes
togados, cinco oíficiaes reformados e sete effectivos; e possível, sinão
provável que todos os effectivos venham a se reformar. Ora, a ser verdade
que fica dissolvido pela reforma o vinculo jurídico que; prende o militar à
força armada, a prevalecer a opinião que equipara os,officiaes reformados
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à empregados civis aposentados, teríamos a anomalia de um Tribunal
militar composto na maioria ou na totalidade de ministros civis.
Portanto, sendo militar o paciente e militar o crime que lhe ê attribuido, conforme tem decidido este Tribunal, a competência é do foro
militar, e não ha constrangimento ou prisão illegal; pelo que negam a j
ordem pedida. Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 11 de agosto de 1S95.— Aquino e Castro,
P.— U. do Amaral. — José Hygino, vencido. Concedi a ordem de soltura
pelas mesmas razões que constam do meu voto no Accordão de 2 de
setembro de 1893 e dos considerandos do Accordão de 26 de setembro
de 1894.
O reformado é um aposentado; não faz parte do quadro do exercito
ou da armada, nem de suas reservas permanentes (Decr. n. 108 A de 30
de dezembro de 1889, arts. 3 e 4) ; e tão completamente restituído á vida
civil, que o Cod. Com., art. 2° n. 2° lhe permitte commerciar; não è
obrigado a acudir ao appello do Governo, dependendo exclusivamente de
sua livre vontade acceitar ou não qualquer cargo ou commissão militar,
como declara a consulta do Supremo Conselho Militar de 28 de maio
de 1888 e o confirma o Av. n. 91, de 8 de Outubro do mesmo anuo.
Para ajuizar, diz a Consulta, si os serviços exigidos são ou não
compatíveis com as suas forças, o único competente é aquelle a quem a lei
já julgou incapaz do serviço activo, e a quem deu os meios de descansar
das árduas e penosas fadigas por que passou. D'onde a consulta e o Av.
concluem :
« 1." Que os officiaes reformados não podem ser constrangidos a
fazer serviço, quer civil quer militar, continuando a prevalecer para isental-os desse ónus os motivos de moléstia que os obrigaram á reforma :
2.° Que nenhuma pena pode ser imposta ao official reformado,
que declarar não poder fazer o serviço para o qual for chamado.»
De conformidade com esta ordem de idéas o Decreto n. 108 A de30 de dezembro de 1889, artigo 3, numero cinco, define a reforma :
« a situação a que chega o olficial dispensado de todo o serviço » — Ora,
si o reformado se acha assim desligado do exercito, senão lhe corre a
obrigação de servir, si não está em urna relação de subordinação e
obediência para com a administração militar, não pôde continuar sujeito
ás Leis militares.
A doutrina contraria, cerceando a jurisdicção commum e as garantias
do cidadão, sem se apoiar em um texto de Lei e disvirtuando a instituição da aposentadoria militar, converte o reformado em um orncial em
disponibilidade ou licenciado por tempo indefinido.
— Piza e Almeida, vencido, de accordo com os fundamentos do voto do
Sr. Ministro José Hygino.— Lúcio de Mendonça.— Bernardino Ferreira.— II. do Espirito Santo. — Américo Lobo. — Pereira Franco, vencido pelas mesmas razões do voto do Sr. José Hygino.— A. Braziliense.
•—Macedo Soares. Os fundamentos do meu voto são os mencionados no
accordão de 2 de setembro de 1893 publicado no Direito, LX1I, 410.
jMem se confunda reforma com aposentadoria ou jubilação, instituições diferentes, regidas por leis diversas e especiaes; e, se assim não
fosse, não se justificaria essa triplico noçSo da inactividade dos empregados
públicos, militares e civis. — Fernando Osório, vencido, concedi ordem

de soltura attendendo a incompetência do foro a que foi sujeito o<
paciente.
Este, em consequência de sua reforma, deixou de fazer parte da~
armada, e, pois de ser militar, libertando-se, portanto, dos laços que o
prendiam ao serviço, dever e jurisdicção militar, a qual só lhe poderia
ser applicavel si estivesse exercendo cargo ou funcção de caracter
militar no tempo do delicto.
O reformado, como no caso do paciente, desde que não volta ao
"serviço activo, recupera a sua posição civil e responde perante a
justiça civil.
Ha no indivíduo o cidadão e o militar, para este a Constituição da Republica estabeleceu o foro especial, para aquelle não.
15)
N ; i - > ha conslraniíiineiilo i l li •!;•;. l nu prisão piweiiliva de u n i i v i i p r m s a v e l por < I i u l i < ' . r i <
pulilii-os. embora nau es.leja, ainda, veriliçado n ijuantnm do alcance pelo qual responde.

j^ 813.— Vistos, relatados e discutidos estes autos do petição d e habeas-corpus, em que é impetrante o Advogado Theodoro Machado
Freire Pereira da Silva, a favor do paciente Joaquim da Silva Guimarães, ex-thesouroiro da estrada de ferro Central do Brazil, negam
a impetrada ordem de habea$-CQr<pus por não haver constrangimento
illegal na prisão do paciente, não estando ainda verificado o quantum do
alcance pelo qual responde, e em face do art. 14 da Lei, n. 221 de 20
de Novembro de 1894 ; pagas as custas pelo dito paciente.
Supremo Tribunal Federal, 21 de agosto de 1895.— Aquino e
Castro, P. -- Pindahiba de Mattos. — Bernardino Ferreira. - - A. Braziliense, vencido — Piza e Almeida, vencido — Américo Lobo.— Lúcio áe
Mendonça. —H. do Espirito Santo. — José Hygino, vencido. — Fernando
Ozorio, vencido. Concedi a ordem de habeas-corpus, exigindo esclarecimentos do Sr. Ministro da Fazenda.— U. do Amaral.— Pereira
Franco, vencido.
20
ÍS"ào é caso de haheas-córpus a prisão que s-jfíVe um marinheiro nacional, que está
respondendo a conselho de K116"'11 l'"1' crim3 n i i l i t a r . Ao mesmo conselho compete
conhecer da culpabilidade de quem tem demorado a conclusão do respectivo processo.

f f . 817.—Vistos, expostos e relatados os autos, denegam a ordem de soltura impetrada pelo paciente, marinheiro nacional, Arantes
Lopes de Faria, à vista das informações de fls, donde consta que elle
está respondendo a conselho de guerra por crime militar e tem de
comparecer hoje a estas mesmas horas (dez e meia da manhã) à sessão do
dito conselho.
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E a este compete conhecer da culpabilidade das autoridades militaros que deram ou estão dando logar a demora da conclusão do
processo, alem das normas das leis respectivas.
Supremo Tribunal Federal, 26 de agosto de 1895.— Aquino e
Castro, J ' . — Macedo Soares.— Pereira Franco.— Américo Lobo.— Piza
e Almeida.— H. do Espirito Santo.— Beínardido Ferreira.— U. do
Amaral.— Lúcio de Mendonça.— A. Braziliense.— José llygino.

Considerando, finalmente, que capitulando-se melhor os factos
cipaes arguidos contra os pacientes no art. 115 §§ 4° e 5° do Código Pé.
de mais severa comminação, o juiz seccional que rompeu a indivisibilidade
do processo, delle exceptuando todos os co-autores ou co-réus ostensivos, é
ainda incompetente ern relação aos pacientes, porquanto ambos teem foro
especial determinado na lei de 3 de dezembro de 1842, art. 109, regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, art. 245, Código Penal, art. 6°,
letra b, decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, art. 47, decreto n. 13
de? de março de 1891, art. 87, §§ 4" e 5°, Constituição Federal art. 77 ;
accrescendo que o Presidente de Sergipe antes do poder competente declarar
illegitima a Assembléa Legislativa que apurou a sua eleição o o empossou
do cargo, nem se quer pôde ser obrigado a defender-se do crime de conspiração commettido contra os poderes do Estado, previsto na lei local n. 11
de 23 de julho de 1892, sem ter a mesma assembléa decretado previamente
a procedência da accusação, como é expresso no art. 34, § 1° da Constituição Sergipense.
O ' Supremo Tribunal julgando, como julga, incompetente o juiz
seccional de Sergipe para processar os factos denunciados a fls., manda
que cesse desde já o constrangimento illegal que soffrem os pacientes, aos
(juaes se passará ordem de Habeas eorpus preventiva da prisão a que indevidamente foram sujeitos. Custas ax-causa.
Supremo Tribunal Federal, 31 de agosto de 1895.—Aquino e Castro,
P.—Américo Lobo.— H. do Espirito Santo.— U. do Amaral. — Lúcio
de Mendonça.—A. Braziliense.—Pindahiba de Mattos.—Bornardino Ferreira.— Macedo Soares. Vencido na preliminar : a presença do paciente
não ò formalidade substancial do processo de Habeas eorpus. Conhecendo d:' meritis, f u i vencedor, porque, quanto ao 1° paciente, si comm et te u crime político, não é dos sujeitos á jurisdicção federal; e quanto
ao 2°, não recebeu ordem incumbência, recado ou qualquer insinuação
por termos expressos ou dúbios do Marechal Floriano Peixoto para intervir nos negócios políticos de Sergipe, como se evidenciou na discussão do processo.— Fernando Osório. Concedi a ordem de Habeas
eorpus impetrada, porque attendendo ao processo e sua discussão, o
considerei sem base e fundamento legal.— Piza e Almeida, vencido.—
Pereira Franco, vencido. Neguei a ordem por estarem os pacientes
pronunciados, hypotheso em que, na f o r m a d o art. 18, § 2° da Lei n.
2033 do 20 de setembro de 1871, não se poderá reconhecer constrangimento illegal na prisão determinada por despacho de pronuncia ou sentença de autoridade competente qualquer que seja a arguição contra
taes actos que só pelos meios ordinários podem ser nullificados.
A competência do j u i z seccional prolator do despacho de pronuncia
funda-se no art. 6" (letra/) da Constituição e no art. 15 (letra z) do
Dec. n. 848 de 11 de o u t u b r o de 1890, os quaes declaram competente a
Justiça Federal para processar e julgar os crimes políticos, como sejam
os dos arts. 109, 111 e 113 do Cod. Pon., segundo é expresso no referido
art. (letra i) do citado decreto, resultando a competência quanto aos demais
crirnos em que também forem os pacientes pronunciados, de connexão
ou continuidade dos mesmos crimes com aquelles ou outros; sem que o
disposto no art. 83 da Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894 possa restringir n, disposição genérica da Constituição, conferindo á Justiça Federal
a faculdade ampla do processar e julgar todos os crimes políticos; iii-
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K' incompetente o jui/. s.rriounl pani ccjnliwcT < ! < ' crime político i j u c só ;iH'ccl;i os inloivsses lio
i p . som ter havido inU'1'vi.'iiçuo ;i.rm;u!;i, <!:i, )i;U'[o do Governo <b. T T n i ã o .

N . 811. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de Jiabcas-eorpus
que impetrou o Dr. Martinho Garcez a favor dos coronéis do exercito
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão, Presidente do Estado de Sergipe,
e Carlos Olympio Ferraz, ex-commandante do 33° batalhão de linha,
pronunciados pelo juiz seccional do mesmo Estado como incursos, este no
art. 226 e aquelle nos arts. 109, 2i[ parte, §2°, 111 e 113, e ambos nos
arts. 109, 2a parte, § 1°, 111, 105 e 169 do Código Penal, c sendo excusada, preliminarmente, a ausência do primeiro paciente, por ter elle
arguido receios de perturbação de ordem e o impedimento constante do
art. 30 da constituição sergipense:
Considerando que, não affectando a União os crimes políticos attribuidos aos pacientes, não se verifica ú respeito delles a excepção instituída
uo art. 83 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, porquanto, havendo
.o Ministro da Guerra ordenado ao segundo paciente a intervenção da tropa
federal a favor do Presidente do Estado de Sergipe, capitão José de Calasans
sob a condição expressa de ter sido a ordem perturbada, conforme se vê
do telegramma de 16 de setembro de 1894 junto em original a fls. 24 a
que é remissivo o do Ministro do Interior do dia seguinte, tal intervenção
não se tornou effectiva, como, aliás confessa o denunciante no traslado a
fls. 36 por ter julgado o paciente nato existir a condição constitucional do
casus fcederis, exarada na ordem do Governo e tratar-se, apenas, de mera
substituição de presidência do Estado, que se dizia vaga, nos termos do
art. 34 § 2° da Constituição local, intelligencia esta acceita e approvada
implicitamente pelo Governo da União e explicitamente pelo com mandante,
do districto militar, no telegramma original a fls.
Considerando, outrosim, que nascendo todas as questões suscitadas
nos autos da duplicata da Assembléa Legislativa do Estado de Sergipe,
dentre os três poderes constitucionaes da União, não é ao judiciário que
compete o julgamento político da respectiva legitimidade ou illegitimidade,
julgamento que não foi proferido na l" sessão da 2' legislatura do Congresso Nacional, durante o qual se deram os factos fundamentaes da formação da culpa, instaurada contra os pacientes, e que ainda pende da
decisão do mesmo congresso, por virtude de representação offerecida este
anuo, por uma das referidas assembléas;
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correndo, portanto, o mencionado art. 83 na censura do arí. 13, § 10 da
mesma Lei n. 221, em virtude do qual os juizes e tribunaes deixarão de
applicar aos casos occurrentes qualquer disposição legislativa manifestamente inconstitucional, qual a alludida.
No exercício pleno dessa faculdade, a Justiça Federal não está dependente da deliberação da AssembLia Estadoal constante da Constituição
do Estado de Sergipe, quando prescreve que nos delictos funccionaes do
governador será esse submettido a processo e julgamento perante a Assemnlêa, e nos crimes comrmms, perante o Tribunal de appellação, depois
que a Assembléa julgar procedente a accusação, disposição esta evidentemente inapplicavel ao caso de que se trata.

Considerando que pronunciados como estilo em crime commum e inafiançavel, não se pôde considerar illegal a prisão que os dous primeiros
soffrem e a que os outros estão sujeitos, desde que nSo se allega, nem dos
autos resulta incompetência de autoridade que os processou e pronunciou ;
Considerando que reconhecida essa competência, tem a pronuncia,
como effeitoslegaes, a prisão dos pronnuciados, quando não afiançados e o
seu subsequente julgamento, contra cujos actos são somente admissíveis
os recursos ordinários, para que possam ser invalidados ;
Considerando que submettidos, como foram, os dous primeiros pacientes, e sujeitos os mais ao julgamento do Tribunal do Jury, cuja competência também se não contesta, embora tenham sido aquelles absolvidos
mas pendente appellação, quaesquerquo sejam as nullidades arguidas e os
argumentos fundados na inobservância das leis processuaes daquelle Estado, só podem ser conhecidos pelo respectivo Superior Tribunal de Justiça
por meio dos recursos ordinários, como ó a appjllaçlo para o mesmo Tribunal .interposta, da qual ainda não ha decisão ;
Considerando, finalmente, que nas circumstancias expostas ô inadmissível o recurso extraordinário de habjas-corpus: confirmam a decisão recorrida, negando provimento ao presente recurso. Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 4 de setembro de 1895. — Aquino e Castro, P. — A. Braziliense. — Pindahiba de Mattos. — Pereira Franco. — U.
do Amaral. — Américo Lobo, vencido. — H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira . — Macedo Soares, com restricção, quanto aos effeitos da
pronuncia. — Fernando Osório, vencido. — Lúcio de Mendonça. — Piza e
Almeida, vencido.

Fica prejudicada o pedido de hctbeas-corpus pelo facto do não comparecimento do pacicnl • na
sessão aprazada, sem motivo justilicado.

N. 819. — Vistos e expostos estes autos de recurso de habeascorpus em que é recorrente o paciente Américo Moreira da Rocha Brito,
julgam prejudicado o pedido, visto não ter comparecido o dito paciente
nem allegado neste Tribunal motivo algum que justifique a continuação
de sua ausência ; pagas pelo paciente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 31 de agosto de 1895. — Aquino e
Castro, P. — BernardinoFerreira.—Piza e Almeida.—U. do Amaral.—
Macedo Soares, vencido. O comparecimento do paciente não é termo essencial do processo de habeas-corpus.—José Hygino.—Américo Lobo.—
— H. do Espirito Santo.— Piudahiba de Mattos. — Fernando Osório. —
Lúcio de Mendonça.— A. Braziliense.— Pereira Franco.

Não é illegal a prisão de réos pronunciados em crime inafiançavel, desde que não se prova
nem se allega incompetência do juiz que os processou a pronunciou, ou do jury que os julgou e absolveu, estando a sentença pendente de appellação, quaesquer que sejam as nulli* dades arguidas por inobservância do leis processuaes.

N. 820. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso em
que é recorrente António Gomes de Arruda Barreto, a favor dos pacientes Manoel Bezerra de Medeiros, António Bezerra Cavalcanti, Napoleão
Diogenes Paes Botão, Manoel Rufino Moreira Barbosa e Francisco Gomes
Figueiredo, os dous primeiro* presos e os outros ameaçados de prisão, em
consequência de processo crime a que todos respondem, recurso este interposto da decisão do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, que negou aos ditos pacientes soltura por habeascorpus .

KSo é illegal fc prisão ordenada por autoridade policial fora de flagrante delido, desde qu«
haja sido regularisada por superveniente mandado da autoridade competente.

N. 825. — Vistos e expostos estes autos de recurso de hábeas-corpus em que é impetrante o paciente António Villela e considerando que a
prisão deste, illegal a principio por haver sido effectuada por autoridade
policial fora da flagrância do delicto, pois só o foi no dia immediato á pratica deste, entretanto se legalisou por superveniencia de mandado de autoridade competente, o juiz summariante, que informa estar quasi concluída
a formação da culpa, dependendo apenas a respectiva remessa de se lhe
juntar um auto de corpo de delicto já requisitado da policia : accordão
em denegar a pedida ordem de habeas-corpus ; pagas pelo impetrante as
custas .
Supremo Tribunal Federal, 5 de setembro de 1895. — Aquino
e Castro, P.— Lúcio de Mendonça.— Pindahiba de Mattos. — Piza e Almeida. — Américo Lobo. — A. Braziliense. — Macedo Soares, vencido.
O paciente está preso desde 26 de julho, isto é, ha 41 dias com processo concluído, sem pronuncia , por isso accordei coriceder-lhe/ia&^ascorpus, com as informações do estylo sobre o estado do processo e razOes
de sua demora . — U . do Amaral . — 1 1 . do Espirito Santo . — Pereira Franco.
— Bernardino Ferreira .
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E' illeiíal ;i prisão q u a n d o SP c o n t e s t a o não se prova a i d e n t i d a d e da pessoa pr- .cessada e condemmida á revelia, c o n t r a quem foi expedida a respectiva ordem.
X,"i o ?c toma conhecimento do rt-curso lie Hábeis coreus \ or fali i do n s j c c t i v o termo:
e por não estar devidamente instruído.

N. 827. — Vistos e relatados os presentes autos de recurso de
llubeas ojrpu-s, em que é recorrente o paciente Hugo Fucher, não
tomam conhecimento do pedido, por não haver termo de recurso, nem
constar dos autos documentos que o instruam ; pagas as custas pelo
recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 11 de setembro de 1805.— A q u i n o e
Castro, P . — Pindahiba de Mattos. — Pereira Franco. — Piza e Almeida.
— Macedo Soares, vencido. A falta de termo de recurso não pôde ser
imputada á parte, e, em regra, corre por conta do escrivão. E, quanto
aos documentos que instruem o Ilabeas carpim, só se poderiam exigir,
em circumstancias normaes, outros al^in dos constantes dos autos a fls. 7
a \z, aliás suííicientes para se conhecer do recurso, si fossem necessários para a decisão final, na sua segunda phase. E digo «circumstancias normaes», porque o paciente, preso pobre, allega achar-se fora
delias.—Américo Lobo.— Lúcio de Mendonça.— U. do Amaral. —Bernardino Ferreira.— A. Braziliense.

Na duvida acercada classificação do c r i m e do l e i U a l i v i ' de m o r t e ou de ame;.rã, á vi.-la
das conlradicções das t e s t e m u n h a s , concedc-se ;, ordem de Itálicas carpim, para que o pac i e n t e se livre f o l i o .

N. 828. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de Iiabeas corpux, em que è paciente António Pereira Soares
<le Meirelles, attendendo que a prisão preventiva somente pôde ter logar nos restrictos termos do art. 13 § 2" da lei n. 2033. de 20 de
setembro de 1871 .e não prehenchendo os requisitos legaes as declarações das
testemunhas, de fl. 1 2 à f l . 15, que são defeituosas e estão em contradic<jão entre si, não se verificando pelas suas declarações si se trata de um
crime de tentativa de morte ou de ameaça, deferem a petição de fl. 36
/> assim concedem a ordem de hubeas corpus ao alludido paciente, afim de
que KQ possa livrar solto.
Supremo Tribunal Federal, 18 de setembro de 1895.— Aquino e Castro, P.— José Hvgino.—Pindahiba de Mattos, vencido.— Lúcio do Mendonça, v e n c i d o . — Pereira Franco.— U. do Amaral, vencido.— H.
do Espirito Santo, vencido.— A. Braziliense.— Bernardino Ferreira.
— Américo Lobo, vencido.— Fernando Osório.— Macedo Soares.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Piza e A l m e i d a .

N. 835. — Vistos e relatados estes autos de recurso de habeas-t-orpus, em que ê recorrente Olegario Francisco Machado :
Concedem a pedida ordem de soltura, porquanto as informações por
mais de urna vez pedidas e prestadas não justificam de modo algum a prisão do paciente.
Com eífeito, informa o chefe de policia no officio de fl. 14, e repetiu
o conductor perante o Tribunal, que á requisição do juiz Viveiros de
Castro foi preso a 13 de junho pelo Sr. delegado auxiliar o paciente dito,
havendo fortes razões (diz o citado officio) para suppor-se ser o paciente
o criminoso Olegario Fontes, pronunciado e condemnado á revelia, como
incurso no art. 297 do Código Penal.
O juiz, como se vê dos officios de fls. 7 e 12, ignora quem seja Olegario Francisco Machado, cuja prisão não requisitou ; informa, porém, que
à revelia foi processado e a 31 de julho condemnado nas penas do art.
297 um indivíduo de nome Olegario Fontes, cuja prisão foi requisitada,
mas ignora si o paciente è o condemnado, pois nenhuma communicação
teve da policia.
Ora, as fortes razões que, sem as revelar, diz a policia ter tido para
suppor que o paciente fosse o condemnado, cedem diante da evidencia demonstrada nos autos.
Olegario Fontes foi à revelia processado e condemnado a 31 de j u l h o e
só posteriormente se requisitou sua prisão. O paciente está preso desde 13
de junho : logo, não foi preso em virtude dessa condemnação.
Logo — ou Fontes e Machado são pessoas diversas, como só allega, e
não pôde uma cumprir pena pela outra, ou ha identidade de pessoa e não
se justifica o processo e condemnação à revelia, quando o rvo se achava
preso, e menos se explica como a 13 de junho se effectuou uma prisão
só requisitada depois de 31 de julho, sendo notável que, não obstante
três pedidos de habeas-corpus e consequentes informações, o paciente
está- na detenção ha mais de 4 mezes sem sciencia da autoridade judiciaria e em uma situação que nem é a prisão preventiva nem o cumprimento da sentença. Pelo que, dando provimento ao recurso, mandam que
o paciente se vá em paz.
Supremo Tribunal Federal. 30 de outubro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — U. do Amaral. — Jos;i Hygino. — H. do Espirito Santo.
— Fernando Osório. — Américo Lobo. — Bernardino Ferreira. — Pereira
Franco. — A. Braziliense, vencido. — Lúcio de Mendonça, vencido. —
Pindahiba de Mattos, vencido.
Não é illp-gal a prisão do indiciado em crime inafiancavel, ordenada por autoridade competente,
quando se justifica a demora havida na íbrmíçâo da culpa.

N. 836. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de habeas-corpus,
em que é impetrante o bacharel Mário de Camargo a favor de Victorino
Ayres Vieira, José Alvarez, Francisco Trota, André Scansio, Luiz Rigoli

e João Baptista Peruchi, negam a pedida soltura por ser legal a prisão
que soffrem, visto estarem os pacientes indiciados em crime inafiançavel
definido nos arts. 240, 241 e 247 do Código Penal e presos por crdem de
autoridade competente — o juiz seccional desta capital, — sendo justificada
a demora que tem havido na formação da culpa, attenta a natureza do
crime, cuja investigação, em regra, reclama successivas diligencias e aturados esforços da parte das autoridades, como no caso sujeito, e constitue,
nos termos da disposição do art. 148 do Código de Processo Criminal, difficuldade insuperável para em certo prazo concluir-se osummario de culpa.
Custas na forma da lei.
Supremo Tribunal Federal, 6 de novembro de 1895.—Aquino e
Castro, P. —Pindahiba de Mattos. —Lúcio de Mendonça, vencido, concedia a ordem de soltura. — Américo Lobo. — U. do Amaral.—
Fernando O s ó r i o . — H . do Espirito Santo. —Bernardino Ferreira.—
A. Braziliense.— Pereira Franco.— José Hygino, vencido.—Macedo
Soares, vencido. A demora da formação da culpa não está justificada.

Constituo constrangimento illegal e é caso de iiabcas rorjms. o íaelo de ?er irregularmente
alistado um menor em n i n a <>v,i]p, ilo aprendizes marinheiros.

N. 832. — Vistos, relatado.se discutidos estes autos, em que Rosa
de Paula Lima recorre do Accordão da Relação do Ceará, que lhe negou a ordem de habeas-eorpus pedida em favor do menor Clemente,
seu filho legitimo, verifica-se que o paciente, remettido pelo delegado de
policiada Fortaleza, foi alistado na Escola de Aprendizes Marinheiros do
Ceará .
Informa o delegado que, si remetteu para a Escola o filho da impetrante, o fez de accordo com ella, que não teve duvida em concordar com uma medida enérgica para regeneral-o á vista do seu máo procedimento.
Attendendo que a Constituição da Republica prohibe o recrutamento militar forçado (art. 87 §§3 e 4) ; que o decreto n. 9371 de 14
de fevereiro de 1885 exige como condições de admissão nas escolas
de aprendizes ter o menor a idade de 13 a 16 annos e ser apresentado por seu pai ou tutor ou por seu irmão, sendo illegitimo ; que
pelo direito vigente a viuva succede nos direitos do marido sobre a
pessoa e bens dos filhos (Dec. n. 181 de 24 de janeiro de 1890,
art. 94); que as autoridades judiciarias e as policiaes ?ô podem acceitar os menores que lhes forem apresentados, e isso mesmo
só nos logares distantes
das escolas (citado Dec. n.
9371,
art. 40) ; e considerando que o paciente tinha mais de 16 annos
quando foi apprehendido, como consta da certidão d e f l . 18; que não
se mostra ter sido apresentado por sua mãe ; que o delegado da sede
da escola não tinha competência para acceital-o, quando mesmo apre-

sentado fosse; considerando que, assim sendo, soffre o paciente constrangimento illegal, pelo acto do delegado que o prendeu :
Concedem a ordem de soltura e mandam que seja posto em liberdade
o paciente. Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 1895.— Aquino e Castro, P.— U. do Amaral.— Lúcio de Mendonça.— Josò Hygino.— H. do
Espirito Santo.— Pereira Franco. — Pindahiba de Mattos. — A. Braziliense.— Américo Lobo.— Bernardino Ferreira.

E' constrangimento illegal a ameaça de prisão por crime de contrabando, desde que o ministro
da Fazenda competentemente decidio que os factos imputados aos pacientes não constituem
tal c rime.

N. 837.—Vistos, expostos e discutidos os presentes autqs de petição de
habeas-eorpus impetrado pelos pacientes Chrispim Alves dos Santos, João
Alves dos Santos, Francisco Carneiro Junqueira, Pedro António Carneiro
Junqueira e Manoel Jos;i Vinhaes, ameaçados de constrangimento que roputam illegal, por se lhes attribuir o crime do»contrabando, a juízo do
inspector da Alfândega do Maranhão, o qual provocou a intervenção da
justiça federal daquelle Estado, que os está processando, não se vencendo a
preliminar de se aguardar a informação cio juiz seccional que ainda não
chegou a este tribunal; e considerando que o ministro da Fazenda em sessões
do Conselho de Fazenda de 20 de setembro e 19 de novembro dera provimento aos recursos interpostos pelos pacientes cie decisões do mesmo inspector, declarando não constituirem contrabando os actos praticados pelos
pacientes, por não estar provado o dolo ou fraude por parte delles, conforme,
sevo a fl. 20, fl. 21 e fl. 49, e considerando que nestas circumstancias
falta o principal fundamento do processo criminal iniciado pela deiiu; cia
fl. 39 pelo delicto previsto no art. 205 do Código Penal e conseguiu emente que os pacientes soffrem uma verdadeira coacção em sua liberdade,
sem base na lei : mandam que cesse o constrangimento illegal de que es ião
ameaçados.
Supremo Tribunal Federal, 30 de novembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. —Pereira Franco. — II. do Espirito Santo. — U . do Amaral,
vencido.—Pindahiba de Mattos. —Fernando Osório. —Américo Lobo.
— Lúcio de Mendonça.—A. Braziliense. — Macedo Soares.—Foi voto
vencedor o do Sr. ministro Bernardino Ferreira.
31
Xão é illegal a prisão tio paciente <iua'.i<!ij n auku-idada competente justifica a demora,
havida na formação da culpa.

N. 846. —Vistos e relatados estes autos de recurso de hàbeascorpus, em que é recorrente o paciente Francisco Miguel dos Santos,
negam a ordem de soltura ao dito paciente, em face das informações pré-
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stadas pela autoridade competente, como consta dos presentes autos á
fl. 17.
Supremo Tribunal Federal, 4 de dezembro de 1890.— Aquino e Castro, P.—Fernando Osório, vencido, pelo excesso do prazo legal.—Pereira Franco.—Macedo Soares, vencido. Da informação d e f l . 17 do juiz
da 12» pretoria consta que o paciente etá preso desde 27 de setembro
ultimo, isto é, ha sessenta e nove dias, sem julgamento, tratando-se de
crime da jurisdicção da Junta Correccional. Basta isto para legitimara
ordem de soltura.—H. do Espirito Santo. — A. Braziliense.—U. do
Amaral.—Pindahiba de Mattos.—Américo Lobo.—Lúcio de Mendonça.
— José Hygino, vencido. — Bernardino Ferreira.

E' illegal a prisão q u a n d o a i n d i c i a d o sc acha preso sem culpa formada jior maii lem;io
do que marca a lei c não se j i i s t i l i r a a causa (lu demora.

N. 847. —Vistos, expostos e discutidos estes autos de petição de
habeas-corpus, impotrad» em favor do paciente Joaquim da Silva Guimarães, ex-thesoureiro da Estrada de Ferro Central do Brazil:
Considerando que o paciente fora preso em 27 de abril deste anno.,
por ordem do Sr. Ministro da Fazenda, na forma do art. 14 da lei n. 22í
de 20 de novembro de 1894, de referencia ao decreto n. 657 de 5 de dezembro de 1849, em virtude do alcance verificado por uma commissíío de
empregados do Ministério da Fazenda e do da Industria, Viação e Obras
Publicas, e que está sujeito ao exame definitivo do Tribunal de Contas,
cujo processo já se acha iniciado em observância ao disposto no decreto
n. 1160 de 17 de dezembro de 1892 ;
Considerando que, pela ordem n. 100 de 9 de setembro do corrente
anno, o Sr. Ministro da Fazenda determinou ao Procurador Seccional do
DiStricto Federal que procedesse contra o paciente civil e crirninalmente,
enviando-lhe os documentos comprobatorios do alludido alcance;
Considerando que a denuncia que o procurador seccional devia ter
dado dentro do prazo de 5 dias, marcado no art. 15 § 2° da lei n. 2033
de 20 de setembro de 1891 e no art. 22 § 2° do decreto n. 4824 de 22 de
.novembro do mesmo anno, somente veio a ser apresentada em 6 do corrente me/, ao juiz seccional, que para o com-eço da formação da culpa
marcou o dia 12, isto ê, depois de decorridos mais de três mezes da referida ordem, para ser o paciente processado pelo crime de peculato e mais
de sete mezes contados de sua prisão administrativa;
Considerando que o art. 148 do Código do Processo Criminal, dispondo que a formação da culpa não excederá o termo de oito dias, depois
da entrada na prisão do indiciado delinquente, perrnitte que esse prazo
possa ser excedido, quando a afluência de negócios públicos ou outra
dificuldade insuperável obstar ;
considerando que, ainda que se possa applicar essa disposição á
demora na apresentação da denuncia que os citados artigos da lei e do
decreto de 1871, mandam dar no prazo fatal de cinco dias, não consta que
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houvesse aflluencia de negócios públicos ou outra dificuldade insuperável
que obstasse o cumprimento restricto do alludido preceito legal, provindo •
dahi a extraordinária demora de três mezes na provocação do summariopela denuncia, attendendo-se sobretudo a que com a mencionada ordem
de 9 de setembro foram remettidos ao procurador seccional os documentos, que, servindo de base á deliberação administrativa sobre a prisão do
paciente, forneciam os elementos indispensáveis para fundamentar a denuncia, cuja prova complementar depende da inquirição das testemunhas-'
indicadas è de quaesquer outros documentos porventura necessários, os
quaes poderiam ser obtidos no decurso da formação da culpa;
Considerando que nem ao menos ao paciente se instaurou o processo
ex-officio por excesso do prazo da lei, para a apresentação da denuncia,
conforme o autorisa o Código Penal no art. 407 § 3° combinado com
os arts. 221 e 400;
Considerando que em face do exposto é manifesto que o paciente se
acha preso sem culpa formada por mais tempo do que manda a lei, caso •
em que è illegal a prisão, nos termos do art. 353 § 2° do Código do
Processo e tem logar o habeas-corpua na forma do art. 340 do mesmo
Código e do art. 72 § 22 da Constituição e do art. 45 do decreton. 848 de 11 de outubro de 1890:
O Supremo Tribunal Federal manda que o paciente Joaquim da
Silva Guimarães seja posto em liberdade.
Supremo Tribunal Federal, 7 de dezembro de lSU5. — Aquino eCastro, P.—Pereira Franco.—Macedo Soares.—Américo Lobo, de
accordo coma sentença, excepto no penúltimo considerando.— Lúcio,
de Mendonça, c o m o Sr. Américo Lobo.—Fernando Osório.—José Hygifio.—U. do Amaral, vencido.—Pindahiba de Mattos, vencido.—A,
TÍraziliense, vencido.

K' illpgal o constrangimento que sofiYem negocianles processados pnr crime de contrabando,
tendo o Ministro (Ia Fazenda ]ior decisão, que leni força de sentença judicial,.
declarado que os fados que llies são a l l r i l m i d o s não constiluem t a l crime.

jí. 841. Expostos e discutidos os presentes autos de petição de
habeas-Cõrpus em que são pacientes Manoel Coelho Pecegueiro Júnior,
Álvaro Rodrigues de Moura, Levinio Augusto Pereira, Theophilo Gonçalves Machado, Manoel Joaquim Martins, Manoel Mathias das Neves e Josii
dos Santos Pinto, negociantes da praça da cidade de S. Luiz, capital do
Estado do Maranhão.
Mostra-se dos mesmos autos :
Que, tendo os pacientes mandado despachar na Alfândega daquella
cidade vários volumes de mercadorias conduzidas pelos vapores «Bourbon»,»
«Bragança» e «Bruimvich», entrados, o primeiro em 7 de agosto do 1894,
o segundo em 10 de fevereiro de 1893 e o terceiro em 13 de setembro do,
mesmo anno, foram essas mercadorias verificadas e conferidas ;
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de 1895, succede que não sondo aappellação fundada era nullidade permittida no art. 74 da lei estadoal n. 12, de 9 de junho de 1892, ruas instituída pelo art. 23 da lei n. 35 de Iode setembro de 1893, deu-se a esta
lei effeito retroactivo contra o disposto no art. 72, § 5° da Constituição da.
Republica.— Lúcio de Mendonça. — U. do Amaral. — Bernardino
Ferreira. — Fernando Osório. — Macedo Soares, vencido pelos fundamentos do officio de fl. 89, do Superior Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, baseado nas leis processuaes do Estado e nos documentos de fl. 91, com os quaes instruiu a sua informação exigida pelo
accórdão de fj. 67. — Pindahiba de Mattos, vencido pelas mesmas razões
do voto do Sr. ministro Macedo Soares. — Bernardino Ferreira.

E'illegal a prisão do p a c i e n t e denunciado por crime «Io furto, e processado pelo de esteilionato. Não é l i c i l o ao j u i z <lo su> i i r i o variar a ([u;ililic.;;cão do c r i m e antes fia pron u n c i a , e nem receber a denuncia parcialmente. Não compete aos promoloivs pulilicos
ou seus adjuntos interpor o recurso i l e habeax-corpns em favor de rèos por elle.s denunciados e cnjos processos se achara pendentes.

N. 851. —Vistos, expostos e discutidos estes autos A.ehabeas-corpus,
em que é paciente Rodrigo Ricardo Moreira Ferreira, concedem a pedida'
ordem de soltura, attento o constrangimento illegal que o paciente
soffre ; porquanto, tendo sido denunciado como.incurso no art. 331 §2°
do Código Penal, não podia ser preventivamente "preso como indiciado no
crime de esteilionato, previsto no art. 338, § 5° do mesmo Código, não
sendo licito ao juiz do summario variar a qualificação do delicio antes da
pronuncia, nem tão pouco receber a denuncia parcialmente como fez, o
que importa substituir á acção do ministério publico o procedimento official da justiça abolido pela lei ; mandam, pois, que a favor do paciente se
passe a alvará de soltura si por ai não estiver preso ; e observam que não
compete aos promotores públicos ou seus adjuntos interpor o recurso de
habeas-corpits a favor de réos cujos processos se achem pendentes, tendo
oste tribunal tomado conhecimento do presente recurso em virtude das
attribuições que lhe confere o art. 08 do seu Regimento.
Supremo Tribunal Federal, 19 de dezembro de 1895.—Aquino
e Castro, P. — José Hjgino. — Pereira Franco. —Pindahiba de
Mattos, vencido. — Lúcio de Mendonça. — Figueiredo Júnior. — U . do
Amaral, vencido. —Américo Lobo. Concedi ordem de soltura, por
julgar que se trata de crime de furto e não de esteilionato ; e não votei a
advertência ao promotor. — Macedo Soares, vencido.
Foram votos vencidos os dos Srs. Bernardino Ferreira e Herminio do
Espirito Santo e vencedor o do Sr. Ministro Fernando Osório.
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a prisií" ii" p u c i p i i t n quando I K ; d e m o r a , não jmlilicada. na formação da culpa.

N. 852. — Vistos e relatados estes autos de petição de liabeasx, em que é paciente João Gianetti, concedem a ordem de soltura ao
d i t o paciente, em vista da demora que tem havido na formação da
culpa.
Supremo Tribunal Federal, 19 de dezembro de 1895. — A q u i n o
• Castro, P. — I I . do Espirito Santo, vencido. —Pereira Franco.
— Pindahiba de Mattos, vencido. — Lúcio de Mendonça. — Macedo
Soares. — Figueiredo J ú n i o r . — U. do Amaral. —Bernardino Ferreira,
vencido. — José ILygino.
Foram votos vencedores os dosSrs. Ministros Fernando Osório, A.
Braziliense c Américo Lobo.

RECURSOS O I U M L N A E S

3y
K' incompel';iita n j u i z secciona! para c o u l u r r r < ! < • r r i n i c s }iolilicos que só interessam ».
economia, p;irlicul;u' dos listados.
Intelligenciíi il»;u'l. lii). Idra i) da Constituição.

N. 20.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso interposto pelo Dr. Ascendino Cavalcanti Simões, do despacho pelo qual o
juiz seccional do Estado de Alagoas se julgou incompetente para acceitar a
queixa dada pelo recorrente contra o capitão Manoel Gomes Ribeiro,
actual governador daquelle Estado, mostra-se dos mesmos autos que,
tendo nomeado, quando governador, por acto de 18 de junho de 1892, ao
Dr. Jacinthode Assumpção Paes de Mendonça, juiz de direito do 1° districto da capital, mezes depois de estar este no effectivo exercício, o
major GabinoBezouro declarou sem effeito tal nomeação, por decreto de
S de dezembro do mesmo auno, sob fundamento de não ter o juiz os cinco
annos da pratica de advocacia, prescriptos no art. 8° das disposições transitórias da Constituição Alagoana, e ao mesmo tempo removeu o recorrente do município de Anadia para o logar vago ; como, porúm, o D r . Jacintho, allegando a vitaliciedade do cargo e sua inamovibilidade, expressas
no art. 57 da referida Constituição, tivesse recorrido para o Tribunal
Superior de Alagoas, e houvesse julgado aquelle Tribunal, que o decreta
de 8 de dezembro não violava os preceitos constitucionaes, e, decorridos dous annos e três mezes de exercício do recorrente na vara da
capital, succedeu recentemente que o recorrido reintegrasse o Dr. Jacintho e ordenasse ao recorrente reassumir a jurisdicção em Anadia,
pondo em disponibilidade» o respectivo juiz de direito, pelo que incide,
conclue o recorrente, na sancção do art. 111 do Código Penal, porquanto impede os eifeitos do julgado do Tribunal Superior que obsta
a determinação judicial. Isto posto:
Considerando que a competência privativa estabelecida para a justiça federal no art. 60, lettra i, da Constituição da Republica restringe-se implicita e explicitamente, aos crimes políticos commettidos contra
a União ou contra a sua intervenção constitucional nos Estados ;
explicitamente, pelo art. 83 da lei n. 221 de novembro de 1894 ; implicitamente, pela organisação e autonomia dos poderes locaes e pelo
absurdo de caber á justiça federal o processo e o julgamento de todos
os crimes previstos nos arts. 113 e 114 e no cap. 1°, liv. 2°, tit. 4"
do Código Penal, ainda quando perpetrados contra jurados, juizes e
tribunaes, commissões ou nas eleições estadoaes ou municipaes ;
Considerando que o facto arguido pelo recorrente pertence à economia particular do Estado de Alagoas, cuja constituição no art. 67
§ 10, sob pena de offeríder o. principio cardeal da tríplice divisão dos
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-poderes, não pôde, aliás, conferir ao judiciário funcção executiva, como
. seja uma regra obrigatória para actos políticos do Governo ;
Considerando, finalmente, não proceder a allegação feita pelo recor- -j
rente, de que os congressos dos Estados só impõem aos governadores
nos crimes de responsabilidade a perda' de emprego e incapacidade de]
exercer qualquer outro, porquanto, destituído do cargo por effeito do
julgamento político, volve o delinquente â communhão democrática dos
cidadãos e responde á justiça ordinária que lhe pôde decretar penas
communspeio mesmo crime: (Constituição da Republica, art. :>3 §.'!").
O Supremo Tribunal Federal denega provimento ao presente
recurso . Pagas pelo recorrente as custas .
Supremo Tribunal Federal, l do maio de 1 895.— Pereira Franco, V. P.
— America Lobo. — Piza e Almeida. — Macedo Soares. — Pindahiba
de Mattos.— Bernardino Ferreira. — A. Bra-dlienso.— H. do Espirito
•Santo. — Fernando Osório.— U. do Amaral.— Lúcio de Mendonça.—
'José Hygino, declarando estar de accordo com a conclusão do accordão,
•comquanto divirja das suas considerações.

E' i i i c o m p r t r n l e a j u s l i r a I c l e r a l para l o i n n r conhecimento dos i-rimcs i - o i i l r a a, pi-opi-ii-ilauc
l i í U'1-^i'ia, a i - l i s i i c - , - 1 , i n d i i - I r i : ' . - c commercial.

N. 27. — Vistos e expostos estes autos de recurso crime entre
partes: recorrente António Raynaud e recorrido Pedro Brand & Irmão ;
negam provimento ao recurso interposto do despacho do juiz seccional
a 11., q u e bem julgou-se incompetente para conhecer da queixa apresentada pelo recorrente avista do q u e dispõem a lei n. 221 de 20 de
novembro de 1894, art. 12 § l", combinado c o m o art. 101 § 5°, n. 2-'!,
vio decreto n. 1030 de 14 de novembro de l SOO. Pagas as custas pelo
i ocorrente.
Supremo Tribunal Federal, l de maio de 1895. —Pereira Franco,
V. P.— Piza e Almeida. — José Hygino.—II. do Espirito Santo.—Amerno Lobo.— Lúcio de Mendonça.— A. Braziliense.—• Pindahiba de
Mattos.—Fernando Osório.—Macedo Soares.
Neste mesmo sentido foi julgado o Recurso Crime n. 28, em data de
4 de maio de 1895.
Xui» ('• considerado i u n i i s n i r > ;irl. 22Í ' 1 . Codigo I ' . ' : i : i l n i;i)iilu.'loi - iln I M M T Í M D dr 11111 Iv;l:,do ( J l l c . depois (l;i p l l l ] l i r ; . i ' A o < [ i > l l u v n

l ' i ' i J - | l h : l l h ' i U : i d o s C l ínvios, eoillinuou U S l d K l i -

t i i i i ' 'i administrador, i ! < ' acoordo mui <> ivyuh-.inrnlo ; Í I I [ I T Í O I É e' com sHi-nci; 1 . i l i >
administrador ^ ( T;.| : scudn i n a i i i r c s l u a lio;'. l'-' <-' mi 'l'"' p!'"<vdc>u.

N. 21. — Vistos,, expostos e, discutidos estes autos de recurso
«rimo, enl que é recorrente Deodato Pereira dos Santos, na qualidade
de ex-admiuistrador interino dos correios do Estado de Pernambuco, e
recorrida a justiça:
Dão provimento ao mesmo recurso para, reformando a pronuncia
n ú. 44,_ julgar improcedente a denuncia, de accordo corn os pareceres
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do representante do Ministério Publico naquelle Estado- e do procurador geral da União ; porquanto o facto de ter continuado o recorrente
no exercício daquelle cargo, depois da publicação do regulamento approvado pelo Dec. n.'1692, de 10 de abril de 1894, não constituo
o crime definido no art. 224 do Código Penal, como o considerou a
pronuncia, visto que o recorrente não se arrogou o exercício sem direito
do emprego ou funcção publica, e sim por força de seu cargo, de contador daquella repartição, assumiu as f micções de administrador interino quando foi demittido o funccionario effectivo, e isso de accordo
com as disposições do regulamento então ern vigor.
O facto denunciado sujeitaria o recorrente á sancção penal do
art. 227 do mesmo código, si dos autos não constasse que continuou
no exercício que antes havia legalmente assumido na convicção de que
o podia fazer, não obstante as disposições do citado regulamento de
1894, pois que depois de sua publicação continuou a corresponder-se
officialmente com o Administrador Geral dos Correios da União, seu
superior legitimo, — consultando-o até, e recebendo resposta sobre assumpto de substituição de empregado da repartição, sem que do dito
seu superior houvesse o mais leve reparo acerca desse seu exercício
interino, que não era pelo mesmo ignorado, como consta à fl. 20 v. e
fl. 28.
Esta circumstancia deixa bem ver que a recommendaçSo contida no
officio à fl. 10, para que observasse o recorrente fielmente o novo
citado regulamento, na parte relativa á substituição dos empregados,
a elle se não referia, visto que depois dessa recommendação ainda continuou a corresponder-se com aquelle seu superior, em quem se não
podia suppor ignorância das disposições do art. 502 do mesmo regulamento e que assim consentiu e implicitamente autorisou a continuação
do exercício do recorrente naquelle cargo até que a 30 de agosto lhe
ordenou passasse a outrem as funcções (telegramma à fl. 12-v.) o
que foi promptamente cumprido.
E', pois, patente dos autos a boa fé e isenção de intuito criminoso da parte do recorrente no facto denunciado. Custas na forma
da lei.
Supremo Tribunal Federal, 11 de maio de 1895. — Aquino e
Castro, P. - - Pindahiba de Mattos. — Piza e Almeida. — Pereira
Franco. — H. do Espirito Santo, vencido; votei para que fosse responsabilisado e pronunciado nas penas do art. 227 do Código Criminal.— U. do Amaral, vencido com o Sr. Herminio do Espirito Santo.
— José Hygino. —• Bernardino Ferreira. — Lúcio de Mendonça, vencido, reformava a sentença para pronunciar o denunciado no crime do
art. 227 do Código Penal, que se prova ter sido por elle praticado,
continuando a exercer, como substituto, as funcções do administrador
dos correios de Pernambuco depois de saber officialmente estar legalmente substituído, eac vi do art, 502 do Dec. de 10 de abril de
1894 , que transferiu tal substituição para o chefe de secção mais
antigo, salvo designação diversa pelo Director Geral dos Correios.
Não houve no caso tal designação, devendo, pois, vigorar a ordem
legal de substituição.
Não se pôde presumir no .recorrente, nem lhe pôde aproveitar
ignorância da lei que rege o serviço postal.
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Nem o facto de continuar a communicar-se com a Directoria Geral
dos Correios demonstra boa fé do recorrente, pois esse é um dos actos
constitutivos do crime ou de exercício illegal de funcção publica ; nem
o facto de lhe responder a directoria geral equivale á sua designação
tácita para a substituição do administrador, pois ha acto expresso em
contrario racommendando-lhe a observância da ordem legal ou substituição.— Fui presente, Souza Martins.

X;io se toma conhecimento de recurso crime interpôs l o sol> IVviiKi de r r v i - ã o , porque esta só
lem I O L M I - e m processo findo c com senleiiça condenmatoris d e f i n i t i v a ; condição que não
se v e r i i i c a n o caso de termo de b e m - v i v e r ou de seirurau':;!. m o r m e n t e em sua primeira
pliase.

N. 23.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso
criminal em que é peticionário Manoel Cyriaco dos Santos, resolvem não
tomar conhecimento do mesmo recurso por ser incabido no cnso sujeito:
porquanto sendo o recurso de revisão permittido pelo art. 81 da Constituição, e art. 9°, n. III do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890 para
nos processos criminaes findos em que houver sentença condemnatoria
definitiva, se relevar ou attenuar a pena imposta, não pôde ter applicação
ao termo de bem-viver e segurança, que mormente em sua primeira phase
não é propriamente um processo crime, antes um meio preventivo, utilisado pela policia administrativa, para a prevenção de crimes.
Supremo Tribunal Federal, 15 de maio de 1895.— Aquino e Castro,
P.— IJ. do Espirito Santo.— Pereira Franco.— Macedo Soares.— Pindahiba de Mattos.— Bernardino Ferreira.— Piza e Almeida, José
ílygino. — Fernando Osório. — A. Braziliense. — Américo Lobo. — U. do
Amaral.— Lúcio de Mendonça.

A competência da Justiça Federal para conhecer dos crimes políticos dos Governadores de
Estados é limitada ás causas de interesse directo, geral e principal da União.

N. 31. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso
interposto por Francisco Gonçalves Torres, do despacho do Juiz Seccional
do Estado de Pernambuco que não acceitou a denuncia dada contra o Governador do mesmo Estado capitão Alexandre Barbosa Lima, por ter deixado
de mandar proceder a eleição de Governador e vice-Governador no devido
tempo que era, segundo entende o mesmo denunciante, em fevereiro do
corrente anno, pelo que o julgou incurso na sancção do art. 109 do Código Penal:
Considerando que bem decidiu o Juiz a quo declarando-se incompetente para conhecer da referida denuncia, visto que o crime attribuido
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àquelle Governador escapa á competência da Justiça Federal, limitada ás
causas de interesse directo, geral e principal da União ;
Considerando que o facto denunciado, quando constitua o crime definido no citado art. 139 do Código Penal, affecta somente ao governo autonômico e a Constituição peculiar daquelle Estado ;
Considerando que, esse facto de natureza meramente estadoal, não se
cpmprehemle na classe de crimes políticos da competência do Poder Judiciário Federal, que tem esphera separada e distincta da esphera do Poder
Judiciário Estadoal, como o tem decidido em repetidos accordaos este Tribunal e se acha estabelecido pelo art. 83 da lei n. 221, de 20 de novembro
de 1894 :
Negam provimento ao recurso e confirmam o depacho recorrido.
Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. —Aquino e Castro,
P.—Pindahiba de Mattos.—Américo Lobo.—Pereira Franco.—Piza e
Almeida. — H. do Espirito Santo.— Fernando Osório.— U. do Amaral.
—Lúcio de Mendonça.—Beruardino Ferreira.
— Fui presente, Souza Martins.

No summavio de culpa não se admi tte defesa exclusivamente baseada na falta de intenção criminosa, (jne só no plenário pôde ser apreciada.
t) teourso interposto do despacho de pronuncia em crime inafiancavel não tem efleito suspensivo, quanto á prisão do indiciado.
Inteligência do art. 72 da lei de3 de dezembro de 18-11, 2a parte: art. 445 do Regulamento
n. 120, de 31 de janeiro de 1842 e arls. 63 e 65 do decreto n. 848.

N. 30. — Vistos, expostos e relatados os autos, accordão confirmar o
despacho fls. 121, no qual o Dr. Juiz Substituto em exercício pleno de
Juiz Seccional da Bahia, pronunciou o recorrente Alexandre Manoel Gálio
Júnior, no art. 265 do Código Penal, e sujeitou-o a prisão e livramento
por ser conforme a direito e as provas produzidas no processo e não illididas pelas razões do recurso a fls. 135 e documentos que as acompanham .
Com effeito, fundando-se a defesa do recorrente na ausência — de
intenção criminosa, intenção, aliás, bem deduzida no despacho recorrido,
n3o è admissível no summario, mas só no plenário, como é de lei expressa.
Para pronuncia basta saber da existência do crime e quem seja o seu
autor.
Não procede, pois, o recurso do réo.
Quanto ao recurso do Dr. Procurador Seccional é igualmente improcedente : pois, só por menos curial intelligencia do final do despacho recorrido, podia inferir que o Dr. Juiz a quo deu effeito suspensivo a pronuncia, quanto a prisão do réo, pronunciado em crime inafiancavel.quando
a sua phrase — findo o prazo legal — não se refere a prisão do réo, mas
sim aos termos ulterioresa do processo, isto ò, a iniciação do plenário,
cx-vi dos arts. 72, parte 2 da lei n. 261, de 3 de dezembro de 1841 e 445
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do Reguíaiaento n. 120, de 31 de janeiro de 1842, de perfeito accordo
cornos arts. G3 e 65 do decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890.
E assim e s t â o D r . Procurador Seccional concorde com os despachos
do qual aliás recorreu .
No mesmo 'equivoco da interpretação do despacho recorrido labora o
Dr. Juiz Seccional que, sustentando a fls. 149, incidio no engano de dar a
pronuncia effeito suspensivo da prisão do roo, contra as disposições legaes
citadas.
Accordão, portanto, que mantida a pronuncia do réo faça-so effectiva
a sua prisão. Pagas por elle as custas.
Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 1895. — Aquino e Castro,
P. — Pindahiba de Mattos. — Pereira Franco. — Américo Lobo. — Lúcio
de Mendonça. — Bernardino Ferreira. — U. do Amaral. — H. do Espirito
Santo. — Piza e Almeida. — José Hygino.
— Fui presente, Souza Martins.

Não •;<•• 1 1 una conhecimento do recurso de pronuncia
recorrente.

cm crime inafiauçavel estando s o l l u i

N . 33. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso crime
interposto pelo procurador do recorrente José Cleto da Silva, accusado e
pronunciado por crime de conspiração, à sua revelia, por se ter sempre
mantido occulto .
Não tomam conhecimento do mesmo recurso, em consequência do
haver sido illegalmente interposto do despacho do pronuncia em crime
inafiançavel, não estando o recorrente devidamente recolhido a prisão.
Pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 17 de julho de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Pindahiba de Mattos. — Pereira
Franco. — Macedo Soares, vencido. O recurso é modo de livramento;
e o pronunciado, mesmo em crime inafiançavel, pode recorrer solto.—
Américo Lobo. — Lúcio de Mendonça. — Fernando Osório. — Piza e Almeida. — U. do Amaral. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. —
Fui presente, Souza Martins.

Não comnietle o crime do art. 193 paragrapho único do Código Penal o empregado do Correio que, á vista dos demais empregados, fez retirar inadvertidamente de envolta com
papeis seus cartas e officios que não lhe pertenciam, mas se achavam depositados, intactos e com a nota — devolvidos.

N. 32. — Vistos, expostos, descutidos estes autos de summario de
culpa, em que ó recorrente Deodato Pinto dos Santos, ex-contador da
Repartição dos Correios de Pernambuco, pronunciado, como incurso no
art. 193 paragrapho único, parte l" do Código Penal:
Dão provimento ao recurso interposto para despronunciar como desprõriunòiam o recorrente, porquanto, declaram as testemunhas de fls. 36,

41, 45 e 46, e resulta das circumstancias de facto, que só por inadvertência
o recorrente fez retirar, á vista dos empregados da repartição e por um
delks, de envolta com papeis seus, algumas cartas e officios que não lhe
pertenciam, mas que se achavam depositados, intactos e com a nota de
devolv : dos nas gavetas de sua mesa de trabalho. Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 24 de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P.— José Hygino.— Pereira Franco.— Macedo Soares.— Pindahiba de
Mattos.— A. Brasiliense.— Piza e Almeida.— Américo Lobo.— Lúcio
de Mendonça, vencido.— U. do Amaral, vencido.— H. do Espirito Santo.
— Fui presente, Souza Martins.

Não se toma conhecimento do recurso interposto do despacho de pronuncia em,crime inaliançavel
não estando o recorrente recolhido á prisão.

N. 38.— Vistos e relatados estes autos de recurso crime, entra
partes, recorrente Nestor Pereira de Castro e recorrida a Justiça, não
tomam conhecimento do pretendido recurso, por ter sido illegalmente
interposto do despacho de pronuncia em crime inafiançavel, não estando o
recorrente devidamente recolhido a prisão. Pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 27 de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P.— Lúcio de Mendonça. — Pindahiba de Mattos.— Piza e Almeida.—
Bernardino Ferreira.— Fernando Osório.— Pereira Franco.— Macedo
Soares, vencido. O recurso é modo de livramento ; e o pronunciado,
mesmo em crime inafiançavel, pôde recorrer solto.— A. Braziliense.— U.
do Amaral.— Fui presente, Souza Martins.
No mesmo sentido e na mesma data foi julgado o Rec. crim.
n. 36; a 31 de julho o de n. 34 e a 7 de agosto o de n. 37.

Conhece-se do recurso, embora estejam soltos os recorrentes e seja o crime inaliançavel,
quando o juiz recusa-se a mandar recolher á prisão os indiciados, que para. esse fim se
apresentaram. Competência para a pronuncia em crime político de natureza federal.
Nullidude do processo por falta de inquirição de testemunhas em numero legal.

N. 35.— Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
criminal em que são recorrentes os bacharéis Tertuljano Teixeira de
Freitas c António José Ferreira Braga, pronunciados pelo juiz de secção
do Paraná em crime de conspiração, definido no art. 115 § 4° do código
penal, e recorrido o procurador seccional, vencida a preliminar de se
conhecer do recurso, não obstante estarem soltos, os recorrentes, e ser o
crime inaflançavel, porque com a, remessa do processo para ser julgado
na secção federal de Minas Geraes, requereram os recorrentes ao juiz
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seccional de Ouro Preto para os mandar recolher á prisão, afim dó
poder ser julgado o seu recurso e o mesmo juiz indeferiu esse pedido; e,
considerando que no processo da formação da culpa só foram inquiridas
três testemunhas, quando a lei de 3 de dezembro de 1841, art. 48,
exige cinco pelo menos, e assim tendo sido julgado por este tribunal,
quando se trata de crimes inafiançaveis.
Considerando ainda, que o decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890,
art. 53, só marcou para o Summario da culpa o numero máximo de testemunhas (seis), continuando assim em vigor aquella disposição sobre o
mínimo, por força do art. 83 da Constituição : O Supremo Tribunal Federal julga nullo este processo desde o despacho de pronuncia em diante, e
manda que sejam inquiridas as testemunhas precisas para completarem o
numero legal, e que sigam os mais termos do processo : Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 17 de agosto de 1895.— Aquino e Castro.
P. — A. Braziliense.— Piza e Almeida.— H. do Espirito Santo.—- Bernardino Ferreira.— Pereira Franco.— Lúcio de Mendonça, vencido.—
Américo Lobo, vencido. Conforme o julgado, sendo cinco o mínimo das
testemunhas do summario, o decreto orgânico se deu ao luxo de permittir
essa disposição especial, que o máximo se componha de 6, isto é, mais uma
testemunha.— U. do Amaral.— Fernando Osório, vencido.— Macedo
Soares. Conheci do recurso, não pelo fundamento do Accordão, contrario a
julgados anteriores, nos quaes tenho sido sempre vencido, mas porque,
sendo o recurso de pronuncia um meio de livramento de suas consequências, pôde o réo, pronunciado mesmo em crime inafiançavel, recorrer solto.
E vejo com prazer que o Tribunal já não está muito afastado desta minha
opinião, a principio apodada como heresia jurídica. No mais votei de
accordo com o Sr. Ministro Procurador Geral da Republica na sua promoção a fls.— José Hygino.— Fui presente, Souza Martins.

Julgamento convertido em diligencia. Antes da decisão do recurso cumpre que se preencham
as formalidades prescriptas no art. 56 da Lei n. 221, com referencia aos arts. 73 a 77 da
Lei de 3 de dezembro de 1841. quando dos autos não conste a sua observância.

N. 39.—(1° Accordão) Vistos, expostos e relatados estes autos de recurso crime, entre partes : recorrente o Procurador da Republica do Estado de Pernambuco e recorridos António Joaquim Barbosa Vianna e
Rodrigo Carvalho, convertem o julgamento em diligencia para que no
juizo a quo sejam preenchidas as formalidades de que trata o art. 56 da
Lei n. 221 de 20,de novembro de 1894, de referencia aos arts. 73 a 77 da
Lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841, que ainda o não foram.
Supremo Tribunal Federal, 28 de agosto de 1895. — Aquino e Castro,
P-—Pereira Franco.— Piza e Almeida.— Américo Lobo.— Pindahiba
de Mattos.— A. Braziliense.— Bernardino Ferreira. — Lúcio de Mendonça.— U. do Amaral.— Macedo Soares.— Fernando Osório.— H. do
Espirito Santo.— José Hygino.— Fui presente, Souza Martins.
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Não competi ú Justiça Federal o processo e julgamento da infracção da Lei n. 177 A de 15 cie
setembro de 1893, sobre emissão de empréstimos em obrigações ao portador.

N . 39.—(2° Accordão) Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso crime interposto pelo Procurador da Republica do Estado
de Pernambuco do despacho do juiz seccional que julgou nullo o processo,
pela incompetência da Justiça Federal, negam provimento ao mesmo recurso, porque o crime de que se trata não se acha comprehendido no art.
20 da Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, onde estão mencionados,
além dos crimes contemplados no Código Penal, os de que trata o Tit. 3°
1a parte da Lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, que regula o processo eleitoral federal e cujo julgamento compete ao juiz federal sob a presidência
do juiz seccional respectivo, a quem cabe a formação da culpa e a sentença
condemnatoria ou absolutória, de conformidade com as decisões do jury.
Este crime, definido no art. 3° § l" da lei n. 177 A de 15 de setembro
de 1893, que regula a emissão de empréstimos em obrigações ao portador
(debentures) das companhias ou sociedades anonymas, é de natureza estadoal, e portanto da competência da justiça local; da mesma sorte que á
esta pertence exclusivamente julgar as questões relativas á existência das
companhias, sua liquidação, dissolução e partilhas, em face do que dispõe
o art. 2° § 3° da Lei n. 164 de 17 de janeiro de 1890.
Accresce que, antes da citada Lei n. 177 A já os decretos n. 164 de 17
de janeiro de 1890, no art. 29, e n. 434 de 4 de julho de 1891, no art. 208,
referindo-se ao crime em questão, indicavam expressamente os juizes de
direito nos Estados e o jury no Districto Federal, como as autoridades competentes para o seu julgamento; resultando dahi que, si diversamente se
devesse proceder, por virtude da supra dita Lei n. 177 A, tel-o-hia esta
prescripto claramente, derogando aquellas disposições.
Subsista, portanto, a decisão recorrida, proferida pelo juiz seccional
de Pernambuco.
Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 1895.— Aquino e
Castro, P. — Pereira Franco.— José Hygino, vencido.— H. do Espirito Santo.— U. do Amaral.— Américo Lobo.— Lúcio de Mendonça.
— A. Braziliense, vencido.— Pindahiba de Mattos.— Bernardino Ferreira, vencido.— Fui presente, Souza Martins.

Não commette o crime de estellionalo, mas sim o de falsidade, aquelle que usa de estampilhas como verdadeiras, sabomlo que são falsas.

N. 42.— Vistos, expostos e discutidos os autos em que Miguel Alves
de Carvalho e José Camarchi recorrem do despacho de fl. 117 v, em que
o juiz seccional do Estado do Rio Grande do Sul os pronunciou como in-
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cursos nos arts. 338 § £° do Código Penal: dão provimento ao recurso,
mas tão somente para declarar o facto delictuosocomprehendidono art. 250
do mesmo Código, pois que os autos convencem que os recorrentes usaram
de estampilhas dando-as como verdadeiras, sabendo'que eram falsas, o
que constitueperfeitamente o crime definido no referido art. 250, em que
por isso os pronunciam, sujeitando-os á prisão e livramento. Paguemos
recorrentes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 19 de dezembro de 1895. — Aquino e
Castro, P.— Pindahiba de Mattos.—Pereira Franco.—Macedo Soares.
— A . _ Braziliense.— Lúcio de Mendonça.— Américo Lobo.— H.
do Espirito Santo.— Fernando Osório, vencido somente com relação ao
recorrente Miguel Alves de Carvalho ; votei pela improcedência da denuncia
contra o mesmo dada.— Figueiredo Júnior.— Bernardino Ferreira.—
U. do Amaral.— Impedido o Sr. Ministro José Hygino.— Fui presente,
Souza Martins.

CONFLICTOS DE JURISDICCÃO

E' da competência da .Mística frderal <> procedi e julgaineirtò do crime de moeda falsa.

N. 37. — Vistos e expostos os presentes autos do confiicto negativo
de jurisdicção, entre partes: O juiz seccional do Districto Federal e o juiz
da 21a pretoria desta Capital:
Julgam procedente o mesmo conflicto e competente o juiz seccional do
Districto Federal, que o levantou, para receber a denuncia e proseguir na
formação da culpa até julgamento final contra os réos accusados pelo
crime de moeda falsa, conforme já tem sido, em successivos accordãos deste
Supre-mo Tribunal Federal firmado como doutrina jurídica, e foi ultimamente reconhecida em o art. 20, n. 6 da Lei n. 221 de 20 de novembro
de 1894.
Supremo Tribunal Federal, 26 de janeiro de 1895. —Aquino e Castro,
P.— Bernardino Ferreira.—Pereira Franco. — Macedo Soares. — H. do
Espirito Santo. — Américo Lobo.— A. Braziliense.— Pindahiba de Mattos.— Fernando Osório. — U. do Amaral.—Piza e Almeida. — José
Hygino.

Ao juiz esladoiil o não ao federal compete conhecer da acção propus Ia para pagamento de
liununivios médicos devidos por uma cmimanhia de estrada de ferro subvencionada
pela União.

N. 40.' Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflicto de
jurisdicção levantado rela Companhia da Estrada de Ferro do Recife a São
Francisco, entre o juiz estadoal da cidade do Cabo, Estado de Pernambuco,
e o respectivo juiz seccional;
Considerando que trata-se de uma acção executiva, proposta contra a
Companhia pelo Dr. Joaquim Felippe da Costa, para haver o pagamento
de 6:200$ de seus honorários médicos, pelo tratamento de um machinista
da referida estrada ;
Que os Decretos ns. 1030 de 7 de agosto de 1852 e 1254 de 13 de
outubro de 1853, concedendo privilégios e garantias de juros á dita Companhia não lhe dão foro especial para as acções que tiver de sustentar
com os particulares, com os quaes contracta livremente, sem intervenção
dos representantes da Fazenda Publica ;
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Que a fiscalisação que com pete ao Governo da União sobre a receita
como sobre as despezas da referida estrada, não pôde abranger as pequenas despezas que fizer a Companhia com a alimentação e tratamento d&
seus empregados, mas somente as despezas referentes á construcção e
custeio, como as que são mencionadas no Aviso de 20 de fevereiro de'
1894, constante do jornal junto á fl. 7 ;
Que, conseguintemente a acção proposta para cobrança de honorários
médicos não interessa ao fisco nacional e não pôde nella intervir, quer
como assistente, quer como oppoente á Fazenda Publica, como aliás se
allega por parte da Companhia accionada, pois falta á mesma Fazenda
Publica, na espécie, os característicos que constituem em direito essas
entidades jurídicas, torna-se evidente que não tem o juiz seccional, nos
termos do art. 60 da Constituição Federal e do art. 15 do Decreto n. 848
de 11 de outubro de 1890, competência para conhecer da referida acção,
mas unicamente o juiz estadoal da cidade do Cabo, perante o qual deve
a mesma correr seus termos.
Assim decide e julga o Supremo Tribunal Federal o presente conflicto e condemna nas custas a Companhia que o levantou.
Supremo Tribunal Federal, 26 de janeiro de 1895. — Aquinoe Castro,
P.— Pindahiba de Mattos.—Piza e Almeida. — Macedo Soares.—H. do
Espirito Santo.— U. do Amaral.— Fernando Osório.— A. Braziliense.—•
Pereira Franco. — Américo Lobo.— José Hygino.

Ao Juiz federal compele conhecer do crime de responsabilidade de um inspector
de Alfândega.

N. 39. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de conflicto de jurisdicção entre o juiz de secção do Estado do Ceará e o juiz da
l* vara crime da Fortaleza, que se declaram competentes para processar
o inspector da Alfândega da capital daquelle Estado, pelo crime de responsabilidade previsto no art. 230 do Código Penal:
Accordão em julgar competente o juiz seccional, porquanto, sendocerto que o funccionario querellado por facto praticado no exercício de
seu cargo pertence á União, é incontestável a competência da Justiça federal para o caso.
O caracter publico do querelado e o acto que praticou firmam a
exclusiva competência da Justiça federal para o processo, nos termos dos
arts. 52, letra b, e 95 do Decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, e do'
art 20, n . 4 da recente Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894.
Supremo Tribunal Federal, 6 de fevereiro de 1895.— Aquino e Castro, P . P i z a e Almeida.— Pereira Franco. — Fernando Osório.— José
Hygino.— U. do Amaral.— A. Braziliense.— Américo Lobo.— Pindahiba de Mattos.—Bernardino Ferreira.— Macedo Soares.
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Ao juiz seccional, c não ao Tribunal Civil e C r i m i n a l , compete conhecer do crime de peculat-v
commettido por empregado federal contra a Fazenda da União.

N . 44. — Vistos e relatados os autos : julgam improcedente o conflicio
negativo de jurisdicção, levantado pelo Dr. juiz seccional desta cidade contra a Camará Criminal do Tribunal Civil e Criminal, que julgou-se incompetente para conhecer de peculato (Cod. Pen. art. 221) commettido por
empregados federaes contra a Fazenda da União ; porquanto, e como já decidiu o Tribunal, por sentença de 14 de junho de 1893, pertence á competência da jusliça federal conhecer dos crimes de responsabilidade commettidos por empregados públicos federaes, que não tiverem foro privilegiado.
O objecto de direito offendido e o caracter publico do indiciado firmam
a competência do juizo federal, fora do qual nenhum outro juiz seria competente para delles conhecer, ficando assim impunes crimes que, como na
espécie, houvessem sido commettidos contra a União: o que seria absurdo;
e esta é a doutrina que se deduz dos arts. 40, 52 B e 95 do Decreto n. 848
de 11 de outubro de 1890, firmada na Constituição da Republica, arts. 59,
60 e 82, sustentada em espécies congéneres pelo tribunal e suffragada pela,
lei n. 221 de 20 de novembro de 1894art. 20 n. IV.
Mandam, portanto, que conheça do feito o Dr. juiz seccional do districto federal. Sem cystas, pela natureza da causa.
Supremo Tribunal Federal, 23 de fevereiro de 1895.— Aquino e Castro, P.— Macedo Soares.— Pereira Franco.— Bernardino ^Ferreira.—
A. Braziliense.—Américo Lobo.— Piza e Almeida.—H. do Espirito Santo.
— Fernando Osório.— U. do Amaral.— Pindahiba de Mattos.— Fui presente, Souza Martins.

E' competente a Camará do Tribunal Civil e Criminal para processar e julgai 1 o crime de
violação de direitos de marcas de 1'abrica.
A Lei n. 221, art. 12, só dá competência á Jusliça Federal pura conhecer das causas que
versarem sobre marcas de fabricas em processos civis, por indemnisação de prejuízos.
•

• N. 48. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflicto dejurisdicção, suscitado pelo juiz seccional da Capital Federal, por não se
considerar competente para conhecer da queixa relativa ao crime prevista
no art. 353 do Código Criminal de violação de direitos de marca de fabrica
e cuja petição lhe fora remettida pelo juiz da Gamara Criminal do Tribunal Civil e Criminal, em consequência de julgar-se este sem jurisdicção
para o respectivo processo, resolvem reconhecer a competência da Camará
Criminal para processar e julgar o alludido crime, porquanto, sendo este
por expressa e clara disposição do art. 101 § 5° n. XXIII do decreto
n. 1030 de 14 de novembro de 1890, da exclusiva competência da Gamara
Criminal para o processo e julgamento, nenhum motivo pôde ser invocado
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para attribuir á Justiça Federal a faculdade de conhecer do crime de que
se trata ; nem ao menos do que estatuiu posteriormente o art. 12 do Decreton. 221 de 20 de novembro de 1894, se pôde tirar argumento que
favoreça semelhante hypothese, se attender-se a que o dito artigo só commetteu aos Juizes Federaes o processo e julgamento em 1a instancia
das causas que versarem sobre marcas de fabrica, privilegio de invenção e
propriedade litteraria, processos eiveis, por indemnisação de prejuízos, e
ainda mais, si considerar-se que o art. 20 do referido decreto n. 221, não
incluiu na competência do Jury federal o julgamento do crime do violação
de direitos de marca de fabrica.
Assim julgando, mandam que se considere competente a Camará
Criminal para conhecer da queixa que lhe fora levada por L. G. Bollere
Sachuée. Pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 7 de agosto de 1895.—AquiAoe Castro, P.
— H. do Espirito-Santo. —Pereira Franco. —José Hygirio.— Piza e
Almeida. — U. do Amaral. — Américo Lobo. — Lúcio de Mendonça.—
Bernardino Ferreira. — Fernando Osório. — A . Braziliense. — Fui presente, Souza Martins.

Para o julgamento dos crimes políticos o foro competente è o do Estado mais visinho que não
estiver sob a influencia da commoção inteatina que motivou a declaração do estado de
1
sitio.

N. 51. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de conflicto
de jurisdicção suscitado pelo procurador seccional do Estado de Minas
Geraes, entre o juiz da secção do mesmo Estado e o juiz seccional do
Estado de S.Paulo ; vencida a preliminar de tomar-se conhecimento do assumpto por dar-se evidentemente um conflicto negativo de jurisdicção,desde
que o juiz seccional do Estado do Paraná ordenou a remessa do processo de
que trata a certidão ff s. 3, para o juiz seccional de Minas Geraes, em razão
de julgar-se incompetente para o respectivo julgamento, em face do
disposto no art. 93 da Lei de 3 de dezembro de 1841, e o juiz dessa
secção" julgar-se também incompetente, pelos motivos expostos no
despacho contido na mencionada certidão ; donde resulta ser o alludido
conflicto entre os juizes seccionaes, de Minas Geraes e do Paraiíâ, e não do
1° desses juizes com o de S. Paulo, como menos acertadamentc indicou
o procurador seccional que o provocou. Decide o Supremo Tribunal
Federal, ser o juiz seccional do Estado de Minas Geraes o competente
para o julgamento do supradito processo, uma vez que sendo o crime
político, que delle faz objecto, commettido no Estado do Paraná, os
delinquentes deverão ser julgados no Estado mais vizinho que não esteja
sob ajnfluencia da commoção que dominou todo aquelle Estado, e como
tal não pôde ser considerado qualquer dos Estados de Santa Catharina,
«•ande do Sul, llio de Janairo, S.Paulo, assim como a Capital Federal
visto terem sido declarados em estado de sitio, por haverem sido affectados do mesmo espirito de revolta, que deu logar ao processo em questão
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pelo que o j u i z seccional do Estado de Minas Geraes, veiu a tornar-se a secção federal competente para nos termos da disposição citada alli realisar-se o mencionado julgamento.
Supremo Tribunal Federal, 14 de agosto de 1895.— Aquino e
Castro, P. — Pereira Franco. — Macedo .Soares.— Piza e Almeida.— H.
do Espirito Santo, vencido. Por entender que o foro competente para
conhecer dos crimes de que se trata, ó o do crime, sendo certo q u e w i a
hypothese dos autos não pôde ser invocado o que dispõe o art. 1)3 da
Lei de 3 de dezembro de 1841, que se limitou a remediar para o caso de
impossibilidade absoluta do funccionamento da justiça em momentos de
perturbação da ordem publica nos crimes de rebellião (mais de vinte mil
pessoas em armas) e sedição ; hoje temos completa paz em todos os Estados,
por isso considero verdadeira anarchia judiciaria o queestatuiu o Accordão. •
— José Hygino. Entendo que ojuizo seccional de Minas Geraes ó competente não só para o julgamento corno para a formação da culpa.— A.
Braziliense. Votei pela competência do juiz do Paraná para a formação da culpa, mas não para o julgamento, que deve ser proferido pelo
juizo da capital de Minas.— Bernardino Ferreira. Pelos mesmos fundamentos do voto do Sr. ministro José Hygino.— Américo Lobo, vencido. Conforme o art. 387 do decreto n. 848, constituem legislação
subsidiaria, nos casos omissos, as antigas leis do processo criminal, civil
e commercial não sendo contrarias ;\s disposições e espirito do mosmo
decreto.
Ora, o art. 93 da lei de 3 de dezembro, quer se limite ao julgamento, quer se estenda a formação da culpa, já não subsiste em
relação aos Estados; porquanto a jurisdição do poder judiciário destes'
termina, quanto a conspiração, nas suas fronteiras; e quanto a sedição, manda o art. 12 do Cod. Pen. que a autoridade policial dis- "
perse á força os sediciosos e prenda os cabeças, o que implica a
competência da justiça local para processal-os.
O julgamento dos crimes politicos commettidos contra a União
ò simplesmente inexequível em secção diversa e distante do foro do
delicto visto que as testemunhas não poderão comparecer, como é
exigido, 'no art. 53 da lei de 3 de dezembro e nos arts. 71, 82 e
83 do Decreto n. 848.
A respeito da formação da culpa, da-se verdadeiro circulo vicioso
na argumentação que assenta a .sua supposta extradicção na parcialidade dos juizes da secção e na impossibilidade de se fazer o processo no lugar convencionado : em taes casos a formação da culpa
consiste no depoimento de testemunhas e estas suspeitas ou imparciaes,
devendo ser presenciaes (excepto se dispozerem de algum telescópio
ainda não conhecido) residirão necessariamente na secção do crime, e
nella é que hão de depor segundo o texto expressissimo do decreto;
n. 848, art. 55.
Accresce que no systema da Lei de 3 de dezembro havia jury
competente na comarca mais visinha e esta circumstancia é snfficiente
para demonstrar a incompatibilidade de seu art. 93 com a actual
organisação da Justiça Federal, que se tenta harmonisar com o preceito
obsoleto por meio da completa desarticulação constante dos autos.
Cotejando-se o antigo Código Penal com o moderno, vê-se logo: primeiro que este não reproduz o crime de rebellião previsto naquelle, resul-
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•tante da reunião de uma ou mais povoações que comprehendam, mais
de vinte mil pessoas, para perpetrar alguns dos crimes alli mencionados ;
segundo que o antigo código no art. 107 define e pune o crime de conspiração previsto no moderno.
Nestes termos não se justifica a applicação do art. 93 da lei aos
factos delictuosos do moderno art. 115 porque por esse caracter excepcional, não comprehendia outr'ora os crimes do antigo art. 107.
Quanto a rebellião não pôde haver paridade alguma visto a
carência de seu elemento constitutivo (agrupamento de 20.000 ou
mais habitantes); Esta completa dissemelhança ainda mais se patenteia na sancção : o antigo art. 110 só punia os cabeças.
A Constituição creou uma competência especial para processar e
julgar os crimes políticos commettidos na secção : o juiz e o jury federal
da Capital do Estado. (Decreto n. 848 arts. 15, 40 e 41): ao procurador
da Republica compete, na respectiva secção, promover e exercitar a
acção publicas, funccionar e dizer de direito em todos os processos
criminaes e causas que recaiam sob a jurisdicção da justiça federal,
(Lei n. 221, art. 24).
Logo, o preceito obsoleto e genérico da Lei de 3 de dezembro
• é absolutamente incompatível com a creação e organisação da justiça
especial : não se comprehende como os juizes estabelecidos nos Estados para defenderem e guardarem a independência, integridade e dignidade da Pátria, a Constituição da Republica, a segurança interna e
o livre exercício dos poderes políticos se decapitam precisamente ante
os crimes políticos mais graves (e mais numerosos) perpetrados em
sua Secção. — U. do Amaral, vencido. O Reg. de 31 de janeiro não
oxorbitou, nem prévio caso novo. Está de accordo com a lei de 3 de
dezembro, e disso convencem as seguintes razões:
I. A lei foi referendada por Paulino de Souza, Visconde de Uruguay,
que teve grande parte na sua elaboração, e sendo elle próprio o autor
do regulamento, não é de crer que cahisse na contradicção que lhe
atíribuem.
II. O art. da lei está entre as disposições geraes. e quando diz
< o delinquente », não designa o indivíduo incurso em sedição ou rebellião, mas todo aquelle que delinquir onde houve sedição'ou rebellião .
O motivo é obvio : emquanto dura o estado anormal, a justiça
está impedida de funccionar regularmente com o risco de não ter
autoridade ou imparcialidade.
O Reg. não fez mais do que desenvolver o pensamento da
lei, explicando — quando estiver em acto a sedição ou rebellião —
pois uma vez restabelecida a tranquilidade, não haveria rasão para
se tirar ao foro do delicto o réu, de crime commum ou político. Tanto
o interesse publico como o privado apontam o logar da culpa como
o mais próprio para a averiguação dos factos e para a punição dos i
delinquentes.
Nada justificaria a indefinida interdicção dos tribunaes, depois de restabelecida a ordem e assegurado o regular funccionamento da justiça. A
mente do legislador não foi abrir uma excepção em favor dos sediciosos e
rebeldes mas reconhecer um facto de ordern geral, isto è, que no meio
de uma grande commoçSo o prestigio da autoridade está abalado, os juizes

lalvez não tenham inteira liberdade de acção, nem meios para investigar
dos factos, nem calma para aprecial-os.
Emquanto a desordem está em acção, todas as energias do poder devem ser empregadas para dominal-a ; pela fatalidade das cousas, quando
não por acto legal, estão suspensas as fórmulas solemnes e tutellares do
processo.
0 foro está impedido, ha uma declinatoria geral, rnas temporária para
a circumscripção mais próxima.
III. Si assim não fora, teriamos estas consequências :
1 . a Vencida a rebellião, desarmados os desordeiros e passados muitos
annosde paz, ainda os rebeldes não poderiam ser julgados no foro do
delicto ;
2. n Ramificado o movimento por muitas ou por todas as províncias,
e vencido afinal, seria difficil ou impossível a punição dos culpados, por
i'alta de foro competente.
IV. O systema do Reg. é claro e simples. Dado o impedimento geral
o m um termo, recorre-se ao termo mais visinho, e o mesmo è dizer que se
passará a comarca e á província mais próxima á medida que se estende
a revolta, como dispõe o art. 244.
V. Em França pôde o Tribunal de Cass. rcmetter o conhecimento de
um processo de um tribunal para outro da mesma categoria, tanto para a
instrucção, como para o julgamento, por motivo de segurança publica ou
legitima suspeição. (Cod. de Inst. Crim. 512).
Entre nós para a formação da culpa, a providencia em taes casos
ora, a commissão dada ao Chefe de Policia para transportar-se ao logar do
delicto e fazer o processo, até a pronuncia inclusive, nos termos dos
Reguls. n. 120, art. CO, e n. 4824, art. 12, o que ainda mostra que
os processos só se desaforam quando a justiça está impotente, deante da
rebellião ou sedição.
VI. E' inconsequente dizer que o art. 93 da Lei de 3 de dezembro só
se applica aos crimes de sedição e rebellião e ao mesmo tempo estendel-o ao
de conspiração ; proclamar a incompetência'do foro do delicto ainda depois
de extincta a agitação local, eliminando as palavras do Reg. «...quando
estiver em acto a sedição», resolve que julgamento comprehende formação
da culpa, quando se repudia a disposição do Reg. por exhorbitante. A'
distincção entre as phases da investigação do crime e da punição do criminoso è irrecusável deante de innumeros textos e decisões, dos quaes
basta mencionar a provisão de 5 de setembro de 1813, sobre resolução de
consulta; o precedente do processo da revolução de 1848, em que o chefe
de policia pronunciou os juizes de direito e militares e rernetteu cópias
dos autos á Relação e ao Cominando Militar; e a pratica attestada pelo
«Auditor Brazileiro» (3a ed. p. 80).
Muito haveria que dizer sobre o elemento histórico da Lei de 3 de dezombro e subsídios ministrados pelo livro de Urbano S. P. de Mello « Revolução Praieira», mas como a maioria do Tribunal parece hoje reconhecer
a competência do foro do delicto para a formação da culpa, depois de
terminada a revolta, omitto considerações que fiz verbalmente a esse
respeito.
VII. No meu entender o art. 93 da lei de 3 de dezembro de 1841,
e o art. 243 do Reg. n. 120 de 31 de janeiro de 1842, são perfeitamente
harmónicos.
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O legislador providenciou sabiamente sobre a impossibilidade em quaj
se acha a justiça, durantearebelliao.de conhecer de qualquer delicio, i
e transferir do território conturbado para o mais próximo, a formação da?J
culpa e o julgamento, tanto dos crimes políticos como dos crimes communs. Restabelecida a ordem, também se restabelece o regimen ordinarioj
a competência normal.— Lúcio de Mendonça, vencido, de pleno accòrdcn
com o voto do Sr. U. do Amaral. — Fernando Osório, vencido, votei pelai
competência do juiz do Paraná. — F u i presente, Souza Martins.
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N. 47.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de conflicto
negativo de jurisdicção, levantado entre o juiz seccional d;'sta Capital o o
Tribunal Civil e Criminal do Districto Federal, a requerimento do interessado Joaquim José Pereira, liquidante e ex-gerente da Companhia Nacio- ,
nal de Calçados:
Julgando procedentes as razões em que se fundou o juiz seccional para
não acceitar a queixa apresentada pelo referido ex-gerente da Companhia* l
de Calcados contra o violador de seu privilegio, Álvaro Pereira de Gouveia, declaram competente para receber aquella queixa e proseguir no respectivo processo e julgamento a Camará Criminal.
Não pertencendo ao julgamento do Jury, nem pelo decreto n. 8820 de
30 de dezembro de 1882 e nem pelo decreto n. 1030 de 14 de novembro de
1890, os processos pelos delictos e contrafacção de marcas de fabricas, ou
de violação de privilégios de invenção, não sendo julgados sinão pelo jury,
em vista do ar t. 40 do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, e art. 12
§ 1° do Decreto n. 221 de 20 de novembro de 1894, os crimes sujeitos á j á - j
risdicção federal; e attendendo que a citada Lei n. 221 de 20 de novembro
de 1894, ern seu art. 20 nãoesiendeu a competência do jury federal ao conhecimento daquelles delictos, que até então pertenciam ao julgamento da
Gamara Criminal da justiça local, é evidente que o art. 12 dessa lei que,
ampliando as attribuições da justiça federal, lhe concedeu também o poder
de processar e julgar as causas que versarem sobre marcas de fabricas,
privilégios de inyenções e propriedade litteraria, não pôde ser cumprido
sinão em sua parte civil, dado o caso de indemnisação. Custas, esa-causa.
Supremo Tribunal Federal, 21 de agosto de 1895.— Aquino e Castro,
t*-—Piza e Almeida.— Bernardino Ferreira.— Pereira Franco.— Fernando Osório.— U. do Amaral.— A. Braziliense.— Lúcio de Mendonça.—
Pindahiba de Mattos.— Américo Lobo.— H. do Espirito Santo.— José
Hygino. Votei a favor da competência da Camará Criminal e Civil deste
districto, porquanto a Constituição não incluiu explicita ou implicitamente,
na competência da justiça federal as causas sobro marcas de fabrica.
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Não é caso de contlirlo fie juriadicsão a duvida que oceorre entre o j u i z accionai do
Dietricto Federal e os tribmiaes militares.

N. 50.—Vistos e expostos estes autos de conflicto de jurisdicção
entre partes o j u i z seccional do Districto Federal e os tribunaes militares,
suscitado pelo coronel Aureliano Pedro de Farias, julgam improcedente o
pretendido conflicto, por não ser casodelle.
Supremo Tribunal Federal, 16 de setembro dê 1895.— Aquino e
Castro, P. — José Hygino.— Piza e Almeida. — Bernardino Ferreira.—
Fernando Osório, vencido. — H. do Espirito-Santo. — A. Braziliense.—
Américo Lobo. — Lúcio de Mendonça. — Pindahiba de Mattos .

Não são admissivsis

; n > Accordiri q u e decide conflicto de juris;lii:çúo.

N. 50. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de conflicto
de jurisdicção, entre partes o juiz da 11a Pretória desta Capital e o juiz
municipal e de orphãos de S. Pedro d' Aldeia, no Estado do Rio de Janeiro :
Considerando que não são admissíveis embargos ao Accordão que
decide conflicto de jurisdicção, não tomam conhecimento dos embargos de
fls. 54 e 55, e condemnam nas custas o embargante.
Supremo Tribunal Federal, 9 de outubro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Américo Lobo, votei em these pela admissibilidade de embargos, offerecidos a decisões proferidas em conflictos de jurisdicção ;
porque, além de outros motivos, pôde uma das partes não ter sido ouvida
(Regim. d o T r i b . , art. 189); na hypothese, porém, dos autos, suscitados
pela embargante, nos quaes assim ella, como os demais interessados, foram
representados polo pretor, desprezaria os embargos de fls. 54, si não tivesse sido vencido na preliminar. — José Hygino. — H. do Espirito-Santo.
_ Fernando Osório. — U. do Amaral.— "Lúcio de Mendonça.— Pereira
Franco, vencido, em vista do final do art. 110 do Regimento, combinado
com o art. 92 § 7 e o art. 94 do mesmo regimento, aos quaes aquelle se
refere. — Macedo Soares, vencido, de accordo com o Sr . Ministro Barão
de Pereira Franco. Com effeito, ex-vi do art. 110 do Regimento da Casa,
no julgamento do conflicto de jurisdicção procederá o tribunal como nas
appellações.
Ora, segundo o art. 94, ás sentenças proferidas pelo Tribunal nas
appellações eiveis podem ser oppostos, além de embargos de declaração,
embargos de restituição .
Mas, os embargos fls. 54 sSo clara, expressa, positiva e declaradamente embargos de restituição de menores, prejudicados pelo Accordão
fls. 49, ao qual foram oppostos os concludentes documentos de fls. 56
usque fls. 61, proficientemente sentenciados pelas razões de fls. 64,
corno fundamento da sua reforma.
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Não comprehendo, pois, como se decide que são inadmissíveis embargos oppostos a Accordfio proferido em conflicto de jurisdicção.-—
Bernardino Ferreira, vencido. Pelos mesmos fundamentos do voto do
Sr. Ministro Barão de Pereira Franco.— Fui presente, Souza Martins. :

prejudica, : lu o conflielo, desde que versa sobre acto judicial consummado.

N. 54.— Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflcío d tf
jurisdicção, levantado pelo Juiz Seccional do Estado do Piauhy, com o
tribunal de justiça do mesmo Estado, pelo facto de ter este tribunal concedido ordem de htibeas corpus preventivo a favor do Governador e do
Procurador dos feitos da fazenda do referido Estado, capitão Coriolano
de Carvalho e Silva e Diouisio de Souza Broxado e Silva, quando estes
estavam sendo processados por elle juiz seccional, em virtude de denuncia
como incursos na 2 a parte d o a r t . I l i d o Código Penal. O supremo tribunal federal, considerando que sendo acto judicial consummado, tendo
já produzido seus effeitos, a referida ordem de habeas corpus, não mais
se trata de concurso de duas autoridades em exercer jurisdicção sobre a
mesma questão em espécie pendente, como é essencial para que se possa
dar o couflicto positivo, e para que, assim possa o juiz superior decidir
qual daquellas autoridades é a competente para continuar no prosegui'mento do feito, cessando a intervenção do que foi declarado incompetente:
Considerando que não cabe na missão do poder judiciário decidir e estabelecer competência para casos futuros idênticos, e somente decidir os
casos occurrentes submettidos a seu conhecimento pelos meios legaes, poi'
estas razões não toma conhecimento do conflicto levantado, visto não ser
caso comprehendido noart. 59 n. l letra A da Constituição da União.
Supremo Tribunal Federal, 23 de outubro de 1895.— Aquino e
Castro, P. — Pindahiba de Mattos. — H. do Espirito Santo.—
José Hygino, vencido.— Pereira Franco.— Macedo Soares.— U. do
Amaral. — Lúcio de Mendonça. — A. Braziliense, vencido. — Bernardino
Ferreira.— Fui presente, Souza Martins.
60
E'competente o Juízo Federal para conhecer de questões eiveis sobre violação de marca d*» J
fabrica.

N. 53.— Vistos e relatados estes autos de conflicto de jurisdicção,
entre o Juiz Federal da Secção de S. Paulo e o Juiz da 1a vara da Capital
do mesmo Estado, votada a preliminar no sentido de conhecer-se do conflicto ;—julgam o mesmo procedente, para declarar, como declaram competente o Juiz Federal da secção do Estado de S. Paulo, afim de que
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tome conhecimento da matéria dos autos—acção eivei por violação de
marcado fabrica — attentas as razões que apresentou.
Supremo Tribunal Fedqral, 9 de novembro de 1895. — A q u i n o e
Castro, P. —Pereira Franco. —Macedo Soares.—Lúcio de Mendonça.
— U. do Amaral. — H. do Espirito Santo.—José Hygino, vencido.
Votei a favor da competência da justiça local porquanto a Constituição não incluiu expressa ou implicitamente na competência da justiça federal as causas que versarem sobre marcas de fabrica.—Américo Lobo.—
Pindahiba de Mattos, vencido, de accordo com o voto do Sr. Ministro José
Hygino.— Fernando Osório, vencido, de accordo com o voto do Sr. Ministro José Hygino.— Fui presente, Souza Martins.

Km conflicto de jurisdicção sobre territórios imios l i m i t e s sito duvidosos enliv dou' Estados.
1
julga-se a favor <Ja competência do juiz que prova estar de posse da jurisdicção.

N. 42. — Vistos, expostos e discutidos os autos e conhecendo do
conflicto de jurisdicção, suscitado pelo Doutor Juiz de Direito da comarca
de Paracatu, Estado de Minas Geraes, o qual, julgando-se competente
para exercer jurisdicção no terreno onde é sita a fazenda da «Batalha dos
Nunes», cuja medição, demarcação e divisão foi requerida ao Dr. Juiz de
districtoda comarca do rio Paranahyba, Estado de Goyaz, recusou-se
mandar cumprir a precatória deste Juiz á fls. 12, para citação de interessados alli moradores, julgam competente o Juiz de Direito da comarca do
Rio Paranahyba. Porquanto, e ex-vi dos documentos por este exhibidos
de fls. 42 ã fls. 45, estão as justiças de Goyaz na posse da jurisdicção nessa
parte do triângulo denominado Goyano, ou Mineiro, segundo o Estado
que allega aposse ou domínio a que nelle se julga com direito.
Sejam quaes forem, fundadas ou não, as questões de limites entra as
duas Províncias outrora e Estados hoje, jamais foram decididas pelo Poder
Legislativo, o único competente para solvel-as.
E não sendo cumulativa com o Supremo Tribunal Federal essa attribuição do Congresso Nacional, áquelle só incumbe manter o statu quo e
respeitar a posse em que se acham as autoridades ern conflicto, até que
pelos meios legaes se dirimam semelhantes controvérsias.
Remetta-se cópia desta sen tença a cada um dos Juizes em confiicto.
Sem custas pela natureza da causa.
Supremo Tribunal Federal, 4 de dezembro de 1895.—Aquino e Castro, P. —Macedo Soares. — Pindahiba do Mattos.— A. Braziliense.—
Pereira Franco.— H. do Espirito Santo.— U. do Amaral, só pelo fundamento do uti-possidetis.—Bernardino Ferreira.— Américo Lobo, vencido.
Combinado com os arts. 4", 48 n. 10, 65 e com o seu § 13, o art. 31
§ 10 da Constituição só confere ao Congresso Nacional competência para
approvaros tratados de limites celebrados entre si pelos Estados, conforme
se evidenciou da discussão deste conflicto, na qual se pronunciaram a favor
desta intelligencia, sem nenhuma contestação, dous membros da commis-
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s3o dos 21, com assento no Tribunal, a quem a Constituição, dando no
art. 59 letras cê e attribuiçõss para processar e julgar originaria e privativamente as causas e os conflictos entre os Estados, e entre Juizes de um
e outro Estado, affecta o conhecimento das divisas, já na acção finium regundorum, regularmente intentada, já nos conflictos de jurisdicção nos
quaes cabe ao Tribunal, como ponderador da federação, e arbítrio dos litigios, apurar os limites para cohibir e reprimir quaesquer invasões de
território, e afastar a hypotheso de luta material, independentemente da
maior ou menor novidade da intrusão.
Achando-se legalmente demarcadas as divisas da comarca de Paracatú e querendo o Juiz exercera sua jurisdioção dentro delias, em acção da
situação dos bens, no que foi obstado pelo Juiz de Paranahyba, o Tribunal
não conheceu absolutamente das mesmas divisas, e baseou seu julgamento
noallegado utipossidetis, sem nenhuma applicação à espécie porque as
antigas províncias eram incapazes e não podiam, portanto, perder terreno próprio nem adquirir por usucapião território pertencente a
outra.
De facto, assim o art. 83 da Carta Constitucional de25 de março de
1824, como o art. 90 do Acto Addicional prohibiam-lhes propor e deliberar
quaesquer ajustes entre si; apenas o art. 10 § 90 do Acto Addicional lhes
permittia representar ã Assombléa Geral Legislativa contra as leis de
outras províncias que offendessem os seus direitos, e é precisamente isto
que fez constantemente a província de Minas em relação ás violações de
seu território.
Onde, pois, o pretendido usucapião ?
Si por effeito da sentença, o Juiz territorial fica privado de exercer
sua competência derivada da situação dos bens dentro do território onde a
Constituição da Republica e a de Minas o investiram do poder de processar
e julgar a causa, é manifesto que o Tribunal não exerceu na espécie dos
autos a attribuição do art. 59 letra.— e —do Pacto Federativo, a qual fica
intacta e immanente.— Lúcio de Mendonça, como o Sr. Ubaldino. — José ;
Hygino. De accordo com a conclusão do Accordão pelo fundamento do uli i
possidetis, e não porque entenda que a este Tribunal não caiba a attri- j
buição de resolver questões delimites entre Estados, quando taes questões i
venham ao seu conhecimento, mediante acção competente.
— Fui presente, Souza Martins.

A(H1RAVOS E CARTAS TESTEMUNHÁVEIS

Nega-se provimento á cyila li-sl^niuuli-.' vi guando n ã n <• a d m i s s í v e l o
que se pretende interpor sendo este limitado aos casos laxativ
em lei.

• l raorilinario
i-rminados

N. 77.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de instrumento de carta testemuuhavel, trazido ao conhecimento do tribunal por
Adolpho Liotze para o fim de snr-lhe permittida a interposição de recurso
extraordinário, denegado pelo despacho de fl. 23, nos autos de acção de
despejo intentada contra o recorrente por Ferreira Neves & C . , julgada
procedente pelos accordãos de fls. 17 v e fl. 20, proferidos em segunda
e ultima instancia pela Camará C i v i l do Tribunal Civil e Criminal desta
capital; negam provimento á mesma carta por não ser admissível no caso o
pretendido recurso extraordinário, com fundamento no art. 59 n. III § 1°
lettra a da Constituição, que o concede quando se questiona sobre a validade ou applicação de tratados e leis federaes, e a decisão for contra
ella. A simples interpretação ou applicação do direito civil, embora
obrigue em toda a Republica, como lei geral, não basta para legitimar
a interposição do recurso, que è limitado aos casos taxativamente determinados na Constituição o 110 art. 9° paragrapho único do decreto
n. 848, de 11 de outubro de 1890 ( l e i n. 221, de 20 de novembro
de 1894;.
E assim julgando, condemnain o recorrente nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 23 de janeiro de 1895.—Aquino e Castro, P.— Piza e Almeida.— Pereira Franco.— José Ilygino.— Macedo Soares.— H. do Espirito Santo.— U. do Amaral.— Fernando
Osório.— Bernnrdino Ferreira.— A. Brazilieuse.— Américo Lobo. —•
Pindahiba de Mattos.
O3
Alçada n.) juizo fe'deraÍ.

Das scmtenças que caV'in na alçada não ae d

;ão.

N. 79.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de aggravo entre
partes, como aggravante Henrique Rodrigues e Caio e como aggravada
a Companhia Chargeurs Reunis, dão provimento ao aggravo para reformar, como reformam, o despacho de fls. 22, que indevidamente recebeu
a appollação interposta pela ré aggravada da sentença defimtiva_ c
fls. 68 v. a fls. 69 v., visto como a presente causa, cujo valor e i
1:359$, cabe na alçada do juiz, segundo o disposto no art. 9U n .
do decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890. O citado artigo do de

f
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n. 848, que estabeleceu o principio da alçada, e os diversos artigos da
recente lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, que o presuppoein, não
podem deixar de ser applicados sob falsos fundamentos de inconstitucionalidade.
O art. 59 n. 2 da Constituição, dispondo que compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar em gráo de recurso as questões resolvidas
pelos juizes e tribnnaes federaes não teve em vista admittir o recurso
da appellação de todas as sentenças definitivas ou com força definitiva
proferidas pelos juizes inferiores, mas discriminar os casos comprehendidos
na competência originaria e privativa do Supremo Tribunal daquelles em
que elle f u acciona como Tribunal de recurso. Depois de enumerar os
casos da primeira categoria, no mesmo art. 59 n, l, a Constituição declara no n. 2, em termos geraes, que nas outras matérias da competência
da justiça federal o Supremo Tribunal funccionará como instancia
superior , d'onde não se pôde inferir logicamente que sejam ou devam
ser recorríveis todas as decisões proferidas nas questões affectas aos
órgãos inferiores da justiça federal.
Admittir ou não a alçada ò matéria da competência do Congresso,
(jue se acha habilitado a legislar sobre o processo e a organisação da
justiça federal (art. 34 § 23 e art. 55 da Constituição). No exercício
dessa ampla attribuição pôde elle crear e distribuir pelo paiz os juizes
e tribunaos que julgar necessários e accommodar o processo à organisaçao da justiça, estabelecendo alçada e até uma instancia intermediária
entre o Supremo Tribunal e os juizes inferiores, si as circumstancias o
exigirem.
Essa intelligencia se confirma com o confronto da Constituição
dos Estado^ Unidos da America do Norte, fonte e modelo da Constituição de 21 de fevereiro. Na Constituição norte-americana se encontram
disposições parallellas ás do art. 59 ns. l e 2 da lei fundamental do
Brazil; n'aquella, como n'esta, o legislador discriminou as funcções
originaes do Supremo Tribunal das que lhe competem como instancia
superior, sem cogitar de admittir ou não o principio de alçada, o que
foi deixado ao cuidado do Congresso na confecção das leis orgânicas.
(Art. 3° secção 2 e 3 da Côastituição dos Estados Unidos.) Foi a lei de
24 de setembro de 1789 a primeira lei sobre a organisaçao judiciaria da
União, que creou a alçada e as Circuit Court, como instancia intermediária
entre os Diyfricts Court e a Supreme Court.
A mesma intelligencia se conforma ainda com o elemento histórico.
O projecto de Constituição elaborado pelo Governo Provisório consagrou
no art. 58 n. 2 disposição idêntica á do art. 59 n. 2 da vigente Constituição ; nem por isso o mesmo Governo se julgou inhibido de estabelecer o principio da alçada, como o lez posteriormente, baixando o decreto
12. 848.
As razões produzidas na contraminuta do juiz a quo, de ns. 79
ns. 81 v . , não se conformam com esta regra fundamental de ' hermenêutica jurídico : incioile es t nisi tola leqe persne;-la judioare vel
)*esponde> -e.
Assim julgando, condemnam a aggravada nas custas do incidente.
Supremo Tribunal Federa], 6 de fevereiro de 1895.—Aquino e
Castro, P.—José Hygino.— Pereira Franco.—Piza e Almeida.—
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Pindahiba de Mattos.— Américo Lobo.— U. do Amaral. — Fernando
Osório. — Bernardino Ferreira.
No mesmo sentido foi julgado o aggravo n. 111, em data de 30 de
novembro de 1895.

C/fi
Em aggravo interposto da deci?íu> profcrii!;! sobre liquidação da sentença que se executa, julgase nullo todo O processo de arbitramento) por nau ler sido feiUo de conformidade com o

N. 81.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de aggravo
de instrumento, em que são aggravantes a viuva de Miguel Teixeira de
•Carvalho e outros e aggravados o coronel Francisco Pereira de Macedo
Couto o outros.
Despresada a preliminar levantada pelos autores aggravados, julgam
nullo todo processo de arbitramento, por não ter sido feito de conformidade com o accordão exequendo ; e mandam que se proceda a novo e mais
regular arbitramento, em que seja respeitado o mesmo accordão restrictamente em todas as suas partes.
Supremo Tribunal Federal,13 de março de 1895.—Aquino e Castro, P.
-—Macedo Soares.—Pereira Franco.—Piza e Almeida. — A . Braziliense.
—U. do Amaral.—Bernardino Ferreira. Votei também para que se desse
provimento ao aggravo.
A liquidação pelo modo por que foi effectuada, absorvendo em favor
dos exequentes todos os valores dados ás bernfeitorias e ainda condemnando
os executados a reporem mais a somma de 3:492$192, violou o pensamento
do accordão que estabeleceu duas ordens de indemnisações : os exequentes
seriam indemnisados com os rendimentos do terreno reivindicado durante o
tempo que estiveram privados da sua occupação e os executados seriam
.indemnisados das bemfeitorias.
Com effeito, deante da verdadeira e única interpretação, que resalta
dos próprios termos do accordão exequendo, os vocábulos — rendimentos
e interesses— não podiam, na espécie vertente, ter sirião uma e a mesma
.significação, consideraudo-os como palavras equipollentes, sem sentido
distincto e sem accepção separada ; mas, indicando urna só espécie de renda
e sem accumulação de juros, para não apresentar o resultado constante das
respectivas tabeliãs de calculo, de se avaliar o rendimento do terreno
reivindicado, desde o anno de 1833 á 1893, em 211:585$030 e os juros
desse rendimento em 245:5158850, isto é, a importância dos juros superior
ao capital !. .. Evidentemente o accordão exequendo não podia abrir espaço, à autorisar que, sob a sua protecção de cousa soberanamente julgada,
se commettesse semelhante usura, severamente condemnada e prohibida
pelas L. 28 do Cod. da usuris e 28 do Dig. de regulis júris, Ord.
Liv. 4 Tit. 67 ;e, finalmente pelo art. 1° da Lei de 24 de outubro de
1832, que expressamente determina^que os juros ou prémios de dinheiro
sejam aquelles que as partes convencionarem.
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E si outra fora a intenção do accordão exequendo, de mandar contar
juros de rendimento, que entre as partes não estavam estipulados, teria
ordenado, em obediência ao preceito da Qrd. Liv. 3° Tit. 66 § 1°, que
essa contagem só se fizesse depois da lide contestada.
Por outro lado, não se pôde ainda considerar regular o arbitramento,
porque, os peritos, afastando-se das instrucções do juiz a rjuo á fs. 663,.
que lhes recommendou de não incluir nos terrenos reivindicados os atterros feitos pelos executados, avaliaram no entanto englobadamente todo o l
terreno, sem discriminar qual o primitivo terreno, qual o artificial !
Nestas condições, o arbitramento é mais uma vez ofíensivo do espirito
do accordão oxequendo, que, garantindo aos executados de serem indemnisados de suas bemfeitorias, comprehendeu clara e juridicamente nessa
solemne promessa a parte do terreno, que à custa de trabalho e capital,
pelos executados foi conquistada sobre o rio Guahyba.
E nem colhe o argumento de que, pelo tempo decorrido, irão se
pôde mais verificar essa parte accrescida ; porque com o auxilio das
testemunhas que acerca deste assumpto depuzeram concludentemente noprocesso, do mappa existente na Gamara Municipal de Porto Alegre e
sobretudo com o exame do sub-solo, facilmente se faria a sua discriminação.
Portanto, se os peritos não quizessem se' emmaranhar em obscuras
observações para conseguirem avaliar, desdeoanno de 1833, todo o terreno que não possuía a extensão que actualmente apresenta, limitar-sehiam a calcular o terreno primitivo, tomando por base a sua situação,
estado e a sua renda, attento ao fim a que podia ser destinado.
Depois de feita essa necessária demonstração ó que se deveria proceder
ao calculo do terreno accrescido para dar logar a compensação promettida.
Também se diz, que o accordão exequendo, mandando que os executados abrissem mão de todo o terreno, negou-lhes o direito á toda e qualquer indemnisação sobre esse mesmo accrescimo.
Mas esta proposição encontra prompta e immediata resposta no próprio accordão exequendo, que assim se exprime : os possuidores seram previamente indemnisados de todos os accessorios.
Ora, é rudimentar em jurisprudência, que, por accessão, o senhor da
cousa principal adquire de pleno direito todos os accessorios que ella produz ou que á ella se incorporam.
A translação do dominio pôde se realisar por factos naturaes completamente independentes da vontade, ou por effeito exclusivo do trabalho e
actividade humana ; no primeiro caso dá-se accessão natural, e no segundo,
que é o da espécie de que nos occupamos, accessão artificial ou
industrial.
E, por isso, observa Lafayette, em sua obra de Direito das Cousas,
vol. l § 30 not. l, que igualmente se adquire por accessão todos os
accrescidos ou accrescentados.
Conhecido, pois, o motivo jurídico que legitima a investidura da propriedade no senhor da cousa principal, é manifesto que o accordão exependo quiz também que os executados fossem indemnisados do augmento
do terreno reivindicado, do qual è tido como accessorio ; tanto mais •
o já o não podem agora rehaver por terem sido-sobre elle edificados os prédios que não passam para o dominio dos exequentes.

Não sendo possível separ'ar as cousas adjunctas ou entretecidas, doutrina Mello Freire, em suas «Instituições de Direito Civil»,Liv. 3 Tit. 3 § 8,
o senhor do todo, a quem ficam pertencendo, restituirá o preço a ellas equivalente — si tion possunl separari quiáquid adjunctum .s//, rcl inteool.utn, domino lotius cedif, seddebel iUi.us prelium ejusdem domino résLiluere.
Conseguinternentej em vista destas considerações, não só pôde deixar
de declarai- irrito e nullo semelhante arbitramento, por ser contrario ao
direito. —Pindahiba do Mattos, votei no mesmo sentido e com os mesmos
fundamentos expostos no voto do Sr. Ministro Bernardino Ferreira. — José
llygino, votei pela reforma da sentença aggravada ; 1°, para que os rendimentos e interesses, que teem de ser restituídos aos exequentes, se contem
sobre a base do valor locativo do terreno com as suas bemfeitorias, mas somente da data da litis-contestação em doanto, porquanto, p accordão exequendo considerou os executados possuidores de boa fé; mandou q u e fizessem seus os fructos, e portanto só os podia condemnar a restituir os rendimentos posteriores àquella data; 2°, para que as benileitorias avaliadas pelo
custo dasconstrucções, como manda o accordão exeijuemlo, .se compensem
com os fructos, na forma da ord. do liv. 3° tit. 86 § 5° e liv. 4° tit. 48 § 7°.
— Américo Lobo, votei em conformidade das razões expostas pelo Sr.
Ministro JosêHygino, dando-se a compensação depois da litis-contestação.
Tendo sido avaliados es fundamentos e alicerces dos prédios levantados no
terreno reivindicado, está claro que se teria de avaliar também os aterros
feitos sobre os depósitos de lixo postos pelo povo. Annullaclo, como ficou,
todo o processo do arbitramento, tem de haver nova avaliação geral.
Por impedido não votou o Sr. Ministro H. do Espirito Santo, e por
não terem assistido ao relatório os Srs. Ministros Amphilophio e Fernando
Osório.

Xfio KC d;i provimento ;i carta Icsloniunhavel iiilvi-posla dn deBpao]
ivcurso
extraordinário, guando d;is decisões recoyvidas mio culse t a l ivrmw, <'in vista rtu. lei.

N. 85.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de carta testemunha vel interposta por Alfredo Huffell do despacho de fs. 155, pelo qual o juiz do
Superior Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não lhe
mandou tomar por termo o recurso extraordinário das decisões de fs. 121,
i i f s . 148, proferidas pelo dito Supremo Tribunal, attendendo a que esses
julgados se não comprehendem em nenhuma das espécies da Constituição
c do decreto n. 848 d e l i de outubro do 1890; confirma o Supremo
Tribunal Federal o despacho recorrido, <• condemna nas custas o recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 2 t do abril de 1895. — Pereira Franco;
V. P . — P i z a e Almeida.— José Hygino. — H. do Espirito Santo,
vencido.—A. Brazilicnse.—Pindahiba de Mattos.—Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. —Fernando Osório, vencido. —Américo Lobo,
vencido. Muitos séculos antes de ter proclamado a Constituição, de par com
a inviolabilidade da propriedade, que ninguém pôde ser obrigado a fazer'
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ou deixar de fazer alguma cousa sinão em virtude de lei, já havia a liberdade natural de cada qual edificar no próprio solo, abolida a restricção
/pé pozera a lei das Doze Taboas, quando exigia que deixasse o edificante
um interstício de 2 e meio pés entre a sua e a casa do visinho. Todas as
legislações, inclusive as subsidiarias de nosso Direito, protegem a edificação de prédios e lhe dão favores e privilégios.
De Portugal temosaord. liv. l tit. 68 § 35 e os Alvarás de 12 de
jnaio §§ 10 e 11 e de 17 de agosto de 1758, assim como os de 20 de junho
•de 1774 § 34 e de 24 de julho de 1793 § 1°. O Reg. n. 737 de 25 de
novembro de 1850,noart. 621, o decreto n. 848 de 11 de outubro de
1890, no art. 330, letra l> e o decreto n. 917 de 24 do mesmo mez e
.anno, no art. 70 alínea 2 n , letra h, ainda reiteram taes privilégios.
Isto posto, mostra-se dos autos que, tendo o aggravante Alfredo
Huffel comprado em Porto Alegre, aos 25 de junho de 1888, um terreno
com a frente norte para a rua de S. Jeron_ymo, de 3 metros e 96 centímetros, pela escriptura de fs. 16, devidamente transcripta, começou ali
•a edificar, sobre antigos alicerces uma casa com frente egual á do terreno,
tendo, porém, sido afinal condemnado, mediante nunciação de D. Mique.lina, viuva meeira e cabeça de casal de Joaquim José Brochado, a não mais
continuar na obra e a demolir a edificação já feita. Prova-se, todavia dos
autos: l °, que estavam confusos os limites da nunciante e do nunciado;
.2°, que tendo Brochado comprado em 17 de março de 1847 ao major Pedro
.Maria Xavier de Oliveira dous terrenos com a frente sul, de 102 palmos,
na rua do Duque de Caxias, não se designou precisamente na escriptura a
extensão dos fundos ao norte na parte parallela á citada rua, sendo que
-não houve decreto judicial para a venda do terreno visinho ao do mencionado que fora adquirido para os filhos menores do vendedor; 3°, finalmente, que tendo o major e seus filhos adquirido os dous terrenos do
major João Braulio de Azevedo Marques, estes por compra e aquelle por
doação, succede que nos respectivos titulos e até no testamento do doador
(fs. 72 e 78) exprimiu-se que a frente norte, que olha para a rua de
S. Jeronymo era igual á frente sul (Duque de Caxias) tendo ambos 102
palmos.
Mostra ainda a certidão d e f s . 81, que a nunciante (agora finada e
representada pelos herdeiros de seu casal) descrevera no inventario judicial os ditos terrenos com-a frente de 118 palmos ao norte. Tudo não
obstante, os accordãos recorrendos deram aos representantes do casal da
nunciante a frente norte de 130 palmos para a rua de S. Jeronymo, apoiando-se a principio n'uma pura linha geométrica aliás quebrada e no progressivo augmonto dos terrenos e julgando depois que a nunciante houvera
aquella extensão de solo por prescripção adquisitiva.
Do exposto é visto que os accordãos recorrendos, applicando á espécie
dos autos uma lei não existente de accessão por adiantamento de limites
puramente geométricos, infringiram a regra universal de serem impreseriptivéis os limites confusos, e julgaram a prescripção acquisitiva com
violação da ord. Liv. 4° T. 3° § 1° e T. 79 princ., e da lei n. 1237 de 24
de setembro de 1864 e do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, os
quaes todos exigem justo titule e boa fé.
Não tendo as justiças dos Estados competência para violar ou não
applicar a lei federal (civil, commercial e criminal) conforme se vê dos
arts. 34 § 23 e 61 da Const., dá-se exactamente nos autos o caso de ré-
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curso extraordinário de que tratam a mesma Constituição no art. 59'
alínea 3a § 1° letra a e o decreto n. 848 de 11'de outubro do 1890,
art. 9° alínea 2a § único letras a e c ) .
Não obsta o art. 24, segunda parte, da lei n. 221 de 20 de novembro de
1894, porquanto, alem da originalidade da innovada espécie de interpretação (simples), não pôde elle em caso algum, por ser trecho de lei ordinária, restringir o texto da Constituição. Accresce ter julgado unanimemente o Supremo Tribunal Federal, em diametral opposição com a decisão
de hoje, por accordão proferido a 1° de dezembro de 1894, na revisão criminai n . 76, que, não obstante o citado art. 34 § 23 da Constituição, são
nullas por incompetência as leis estadoaes que ampliarem ou restringirem
a acção do ministério Publico para denunciar crimes communs, ainda que
a extensão seja a favor de 'funccionarios estadoaes. — U. do A m a r a l . —
Lúcio de Mendonça.

X-í 11 compele ao juiz seccional mandar suspender a exrcução de lei estadoal, sob qualquer
f u n d a m e n t o : podendo apenas julgar, mediante processo regular, da validade de actos
praticados em virtude de lei ou regulamento arguido de inconstitucional.

N. 82.—Vistos e expostos estes autos de aggravo de instrumento, em
que é aggravante a Fazenda Nacional do Estado das Alagoas, por seu
procurador e aggravado o j u i z seccional no mesmo Estado, negam provimento ao aggravo, porquanto bem decidiu o juiz a quo, não lhe competir mandar suspender a execução de lei estadoal, sob qualquer fundamento, podendo apenas julgar mediante processo regular, da validade
de actos praticados em virtude de lei ou regulamento arguido de
inconstitucional.
Supremo Tribunal Federal, 24 de abril de 1895.—Pereira Franco,
V. P. — H. do Espirito Santo.—Piza e Almeida. — José Hygino.—
Fernando Osório. — A. Braziliense. — U. do Amaral.— Lúcio de Mendonça.

6r
Alçada no juízo federal. Aggravo não se dá. quando o valor da causa cabe na !il<;ada
desse juízo.

N. 86.— Vistos e expostos os presentes autos de aggravo de instrumento, entre partes, p agravante Carlos Becker e aggravada a Companhia Fluvial, negam provimento ao aggravo, confirmada assim a sentença do juiz seccional do Rio Grande do Sul, pelos seus fundamentos.
Supremo Tribunal Federal, l de maio de 1895.—Pereira Franco, V.
P.— U. do Amaral.— Piza e Almeida.—H. do Espirito Santo.Pindahiba de Mattos.— Américo Lobo.—Lúcio de Mendonça.—A. Bra-
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zilicnse.— Macedo Soares, por outro fundamento: No juízo federal não .
ha alçada determinada'pelo valor pecuniário da causa. Havia-a marcado ,
o decreto n. 818 de 1800, obedecendo as idéas e praticas dos tribunaes
existentes antes da proclamação da Republica. Esse decreto, porém, foi j
nessa parte revogado pela Constituição Federal de 1801, que, definindo-'
as attribnições do Supremo Tribunal Federal, não lhes poz a pèa da
alçada, que é uma limitação daquellas attribuições. Nem obsta a lei
n. 221 de 1894, que reconhece alçada nos juízos federaes; porquanto
essa lei, em tudo quanto concerne ás attribuições constitucionaes da
justiça federal, ampliando-as, diminuindo-as e creando novas, sem que
tenha passado pelos tramites marcados na Constituição da Republica
art. 00, è evidentemente inconstitucional, como mais de uma vez tem
reconhecido o Supremo Tribunal Federal.
Ora, não havendo alçada, devia o aggravante ter appellado da sentença que ferira os seus direitos, sem esperar pela execução por custas,
e não o tendo feito nessa opportunidade, sibi imputei o mal que dahi
lhe resultou.—Fernando Osório.—José Hygino.—Bernardino Ferreira.

—Pereira Franco.—Bernardino Ferreira.—Macedo Soares.—José Hygino.—Pindahiba de Mattos—Fernando Osório.—H. do Espirito Santo.
— Lúcio de Mendonça, vencido. Não podia o juiz a (juo revogar, a
requerimento de parte, a interlocutoria dada, sinão dentro de dez dias,
ord. liv. 3° tit. 65 § 2° (que o accordão cita) e o fez quasi sete mezes
depois. Que era caso de aggravo não padece duvida, em face do
art. 54, n. 6, lettra e) da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, pois o
despacho recorrido importa em concessão de dilação para dentro do
território da Republica.
E, de mrri.íi.fi, improcedentes são os fundamentos do despacho recorrido, pois a falta de assignação da dilação em audiência não é nullidade
substancial, e que não pudesse ser supprida sem annullação do processado, e só ha necessidade de depositar o rol das testemunhas em mão do
escrivão 24 horas antes da requisição quando a parte o requer (art. 166
do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890), e tal requerimento não
houve. Assim, dava provimento ao recurso para determinar que o juiz
n quò, reformando o despacho aggravado, mandasse abrir nova vista as
partes para arrazoarem a final.—A. Braziliense.

O*
foz aygTavo o juiz qufi manda assi^uar em audiência a dilação probatória ou revoga,
a requerimento 'Ia parte,«despachos interlocutorios contrários á lei.

N. 87.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de aggravo de
instrumento interposto pelo procurador seccional do Estado de Minas
Geraes do despacho do respectivo juiz, que, na habilitação de herdeiros
intentada contra a Fazenda Nacional por Francisco António Ferreira e
outros, mandou assignar em audiência a dilação probatória : Considerando
que sendo essa solemnidade ordenada imperativamente pelo decreto n. 848
de 11 de outubro de 1890 art. 164, o juiz a quò, não fez mais do que
cumprir exactamente o preceito da lei, donde não si induz damno, para
quem quer que seja ; considerando, outrosim, não obstar o interlocutorio
a fl. 15, pelo qual o antecessor do juiz á quò, a requerimento do aggravante, lançara as partes de mais provas; porquanto, não supprindo a
inquirição de algumas testemunhas, inteiramente perdida por omissão de l
rubrica e portanto de assistência judicial áquella assignação solemne, o i
mesmo interlocutorio, se subsistisse, é que annullaria todo o processo j
por equivaler à denegação do termo essencial da dilação probatória ;
(Reg. n. 737 de 25 de novembro de 1850 art. 073 § 4°, lei n. 221 j
de 20 de novembro de 1894, art. 47); considerando, finalmente, que--;
podendo revogar o interlocutorio de fls. 15 até final sentença, ( O r d . j
L. 3° Tit. 65 § 2°), o juiz a quò, sob pena de responsabilidade, (Reg. j
n^. 737 arts. 674, 676 e 677), desde que a parte reclamou contra a
forma extra-judicial dos depoimentos de testemunhas, não podia deixar '
de pronunciar a nullidade do curso illegal da dilação e de revogarão-]
mesmo tempo o referido interlocutorio : O Supremo Tribunal denega ;
provimento ao aggravo constante do termo a fl. 19, pagas as custas pela
Fazenda Nacional.
Supremo Tribunal Federal, 25 de maio de 1895.— Áquino e Castro,
l'.— Américo Lobo.— Piza e Almeida.—U. do Amaral, vencido.

Neira-Sf p n w i m e n l o ;•» aggravo inlerposlo do dospaclio que ile=p>-ey.nii i.i lintine a petição
inicial ila acção proposta pelos aggravanlcs, M i n i de ser a n n i i l h - . d , - : a portaria da autoridade administrativa, pela qual Ilies l'oi prohibida a entrada na Alfândega, porquo esse
acto não autorisa a acção i i i l e i i l a d n prrante os Tribunaes Judiciários.

N. 89.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de aggravo
de instrumento entre partes, como aggravantes Silva Moreira & Sou/a e
Julião de Vasconcellos e aggravado o juiz seccional de Sergipe, e considerando :
Que compete aos juizes e tribunaes federaes processar e julgaias causas que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos
ou decisões das autoridades administrativas da União ;
Que verificando a autoridade judiciaria que o acto ou resolução em
questão é illegal, o annullará em todo ou em parte para o fim de
assegurar o direito do autor ;
Que ô absolutamente vedado a autoridade judiciaria apreciar o
merecimento de actos administrativos sob o ponto de vista de sua conveniência ou opportunidade ; devendo examinar tão somente a legalidade
delles e fundar-se em razões jurídicas ;
Que por isso mesmo as medidas administrativas tomadas em virtude
de uma faculdade ou poder discricionário escapam ao exame e fiscalisação
do poder judiciário, salvo o caso de incompetência ou excesso de poder
por parte da autoridade administrativa (lei n. 221 de 20 de novembro
de 1894, art. 13 e seus paragraphos) ;
Que os autores aggravantes intentaram acção perante o juiz seccional do Estado de Sergipe para ser annullada a portaria pela qual o chefe
da commissão de exame na alfândega daquelle Estado lhes prohibiu que
nella entrassem ;

— 78 —

79

Que a attribuição conferida aos inspectores das alfândegas de vedar!
.a entrada nellas a qualquer indivíduo é uma faculdade ou poder discri J
cionario, porquanto, nos termos do art. 205 da consolidação de 2-T
de abril de 1885, essa medida pôde ser tomada contra quem quer que
se tornar suspeito aos interesses da fazenda publica ou prejudicial àl
ordem e disciplina da repartição ;
Que não aproveita aos aggravantes a allegação de ser incompetente!
a autoridade administrativa de quem emanou a alludida portaria, visto!
como, admittido que o chefe da dita commissão não tenha competência)
para expedir tal ordem, certo é que o inspector da alfândega mandou|
cumprir a portaria e assim a confirmou ;
Que, nestas condições, os aggravantes não teem acção perante osl
tribunaes e somente podem recorrer a administração superior para a]
reforma do acto impugnado:
Negam provimento ao aggravo para confirmar, como confirmam o|
despacho pelo qual o juiz a quo desprezou in limine a petição inicial, nos-]
termos do art. 13 § 5° da citada lei n. 221 e condemnam os aggravantes '
nas custas.
Supremo Tribunal Federal, l de junho de 1895. — Aquino e Castro,
P.— Piza e Almeida.— José Hygino.— H. do Espirito Santo.— U. do
Amaral.— Pindahiba de Mattos.— Macedo Soares.— Fernando Osório.
— Américo Lobo.— Bernardino Ferreira, vencido. Pelos mesmos funda-!
mentos do meu voto no aggravo n. 91.— Lúcio de Mendonça.— Pereira j
Franco, vencido.

Jo poder judiciário, salvo o caso de incompetência ou excesso de poder
por parte da autoridade administrativa ( lei n. 221 de 20 de novembro d&
1894,art. 13 e seus paragraphôs) ;
Que os autores aggravantes intentaram acção perante o juiz seccional do Estado de Sergipe para ser annullada a portaria pela qual o chefe
da commissão de exame da alfândega daquelle Estado lhes prohibira 1
que nella entrassem ;
Que a attribuição conferida aos inspectores das Alfândegas de vedar;
a entrada nellas a qualquer indivíduo ê uma faculdade ou poder discricionário, porquanto nos termos do art. 205 da consolidação de 24 de
abril de 1885 essa medida pôde ser tomada contra quem quer que s&
tornar suspeito aos interesses da Fazenda Publica ou prejudicial à ordem
e disciplina da repartição ;
Que não aproveita aos aggravantes a allegação de ser incompetente
a autoridade administrativa de quem emanou a alludida portaria, visto
como, admittido que o chefe da dita commissão não tinha competência
para expedir tal ordem, certo é que o inspector da alfândega mandoucumprir a portaria e assim a confirmou ;
Que nestas condições, os aggravantes não teem acção perante os tribunaese somente podem recorrer a administração superior para reforma
do acto impugnado:
Negam provimento ao aggravo para confirmar, como confirmam, o
despacho polo qual o juiz a quo desprezou in limine a petição inicial,
nos termos do art. 13 § 5° da citada lei n. 221, e condemnam os aggravantes nas custas.
Supremo Tribunal, l de junho de 1895. —Aquino e Castro, P,
— Macedo Soares.— Pindahiba de Mattos.— U. do Amaral. — Américo
Lobo. —Piza e Almeida. — H. do Espirito-Santo.— Lúcio de Mendonça.
— Bernardino Ferreira, vencido. Pelos mesmos fundamentos do meu voto
no aggravo n. 91.— JoseHygino. —Fernando Osório, vencido.— Pereira Franco, vencido.

As medidas administrativas tomadas peia autoridade competente, em virtude da faculdade- ;
ou poder discricionário qne lhe é conferido pela lei, não são sujeitas á apreciação do
poder judiciário. O despacho do juiz. rejeitando a petição inicial da acção proposta para. i
a annullação desse acto, não faz aggravo ao agravante.

Tl

N. 90.— Vistos, expostos e discutidos os autos de aggravo deinstrumento, entre partes, como aggravante Estevão Pereira Coelho, i
negociante na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, e aggravado oj
juiz seccional no mesmo Estado e considerando:
Que compete aos juizes e tribunaes federaes processar e julgar as-j
causas que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos ou
decisões das autoridades administrativas da União ;
Que verificando a autoridade judiciaria que o acto ou resolução em]
questão é illegal o annullarâ em todo ou em parte, para o fim de assegurar!
o direito de autor ;
Que é absolutamente vedado a autoridade judiciaria apreciar O'
merecimento de actos administrativos, sob o ponto do vista de sua
conveniência ou opportunidade, devendo examinar tão somente a lega- '
lidado delles e fundar-se em razões jurídicas;
Que por isso mesmo as medidas administrativas, tomadas em virtude
de uma faculdade ou poder discricionário escapam ao exame e fiscalisacão

Não faz aggravo o despacho do jui/, que rejeita in Hniini: a petição inicial da acção pn-posta para a annullação de um acto da p r i v a t h a competência da autoridade admiuistiva.

N. 91. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de aggravo de
instrumento, entre partes, como aggravantes Rodrigues de Moraes & C. e
Joseph Doria Netto, e como aggravado o Juiz Seccional do Estado de Sergipe, e considerando :
Que compete aos Juizes e Tribunaes federaes processar e julgar ascausas que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos oa
decisões das autoridades administrativas da União ;
Quo, verificando a autoridade judiciaria que o acto ou resolução em
lues tão ó illegal, annullarâ no todo ou em parto para o fim de assegurar o
direito do autor;
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Que é absolutamente vedado â autoridade judiciaria apreciar o merecimento de actos administrativos sob o ponto de vista de sua conveniência;
ou opportunidade, devendo examinar tão somente a legalidade delles e 1
fundar-se em razões jurídicas;
Que por isso mesmo as medidas administrativas tomadas em virtude!
de uma faculdade ou poder discricionário escapam ao exame e fiscalisação do Poder Judiciário, salvo caso de incompetência ou excesso de j
poder por parte da autoridade administrativa (Lei n. 221 de 20 de novembro de 1801. ai-t. 13 e seus §§);
Que os autores aggravantes intentaram acção perante o J u i z Seccio-;
nal do Estado de Sergipe para ser annullada a portaria pela qual o chefe
da commissão de exame da alfândega daquelle Estado lhes prohibiu que,
nella entrassem;
Quo a atribuirão conferida aos inspectores das alfândegas de vedar]
a entrada nellas a qualquer indivíduo é uma faculdade ou poder discrecionario, porquanto, nos termos do ar t. 205 da Consolidação de 24 de
abril do 1885, essa medida pôde ser tomada contra quem quer que se
tornar suspeito aos interesses da Fazenda Publica ou prejudicial à ordem
e disciplina da repartição ;
Que não aproveita aos aggravantes a allegação de ser incompetente
a autoridade administrativa de quem emanou a alludida portaria, visto
como, admittido que o chefe da dita commissão não tenha competência
para expedir tal ordem, certo ê que o inspector da Alfândega mandou
cumprir a portaria e'assim a confirmou ;
Que, nestas condições, os aggravantes não teem acção perante os
tribunaes, e somente podem recorrer a administração superior para a
reforma do acto impugnado :
Negam provimento ao aggravo, para confirmar, como confirmam, o
despacho pelo qual o juiz a quó desprezou in limine a petição inicial,
nos termos do art. 13 § 5° da citada lei ri. 221 e condemnam osaggra-i
vantes nas custas.
Supremo Tribunal Federal, l de junho de 1895. —Aquino e Cãs-;
tro, P.— José Hygino. —Piza e Almeida.— H. do Espirito-Santo.—
Pereira Franco, vencido. —Pindahiba de Mattos. —Américo Lobo. —
U. do Amaral. — Lueio de Mendonça. —Macedo Soares, vencido. —
Bernardino Ferreira, vencido. Votei para que se desse provimento ao-j
presente aggravo, em consequência de estar, nos precisos termos do art.
13 § 5° da lei n. 22L de 20 de novembro de 1894, devidamente ins-jl
truida a petição inicial do processo que os aggravantes iam intentar:
contra o acto do chefe da commissão inspeccioiiadora da alfândega dal
cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe, que com a approvação do res-J
pectivo inspector lhes prohibiu a entrada naquella repartição.
O poder que a citada lei n. 221 outorga ao juiz de rejeitar in limine]
uma acção por ser manifestamente infundada é bem de ver que não tem!
applicação na espécie vertente.
Os aggravantes basearam o seu pedido na offensa de um direito!
garantido pelo art. 188 da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas,;
quo permitte entrar livremente nessas repartições os donos e consigna- |
tarios das mercadorias ou caixeiros legalmente habilitados.
E esse direito è determinado pelo interesse que teem os donos das
mercadorias ou seus propostos de verificar o numero, peso, quantidade,

,; qualidade dos objectos e ainda mais de fiscalizar o modo por que são
elles arrumados novamente em seus caixões.
Por conseguinte, a privação do uso dessa faculdade importa em uma
verdadeira violação de direito.
Os inspectores das Alfândegas teem, como é de primeira intuição, o
poder discricionário de prohibir a entrada em suas repartições a qualquer
indivíduo que for encontrado commettendo fraude ou for disso convencido,
que se tornar suspeito peio seu comportamento aos interesses da Fazenda
Publica ou mesmo prejudicial á ordem e disciplina da repartição a seu
cargo.
Más o exercício dessa attribuição ò tão grave, e melindroso, que a
]ei não quiz deixar os indivíduos assim feridos ern sua reputação sem os
necessários meios de provar elíicazmente a sua innocencia.
E por esse motivo se estabelece na alludida lei n. 221 de 1894
art. 13 §9° lettra b ) :
*
« A medida administrativa tomada em virtude de uma faculdade
ou poder discricionário somente será havida porillegalem razão da incompetência da autoridade ou do excesso de poder.»
Consequentemente, diante deste conceito legal o j u i z a quo não podia
rejeitar i-n. limine por manifestamente infundada semelhante acção, tanto
mais quanto pelo documento de fl. 24 parece ter havido excesso de
poder, pois que o próprio inspector, depois da prohibição dos aggravantes
entraram naquelle estabelecimento, attesta que elles nunca foram encontrados em falta.
E nem se diga que aos aggravantes só cabe agora recorrer desse
acto para o Ministro da Fazenda.
No antigo regimen, como claramente se infere do Dec. n. 234.'! de
22 de janeiro de 1859, os actos administrativos illogaes somente podiam
ser emendados ou annulladoj pelos meios administrativos e por autoridade
administrativa.
E quando o Poder Judicial intervinha, observa o Visconde de Uruguay em sua obra sobre o Direito Administrativo, para tomar conhecimento dos casos especificados na secção 5 Tit. 5, parte 2* do Código Penal,
que trata do e.citrsso ou nbw<o de autoridade, não podia, attenta a independência dos poderes,-revogar aquelles actos, porém somente imporás
penas alli consignadas.
Mas actualmente a lei n . 221 de 20 de novembro de 1894 não admitte
nenhuma restriccjío; porque ampliando a competência dos Juizes e Tribunaes Federaes para conhecer das causas que se fundarem na lesão de
direitos i:idividuaes por a :fvs ou dicisõss de autoridade* administ-ratioas, expressamente declara, que verificada a illegalidade, o poder
judiciário os anaullará no todo ou em parte.
E assim sendo, é manifesto que foi conculcado o legitimo direito dos
aggravantes, fechando-se-lhes as portas da Justiça, de modo a lhes
impedir que demonstrassem, como talvez tivessem elementos para o fazer,
que na ordem prohibitiva contra elles expedida houve excesso de poder.—
Fernando Osório, vencido.

S. T.

O
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Não cabe aggravo, mas sim recurso, do despacho do juiz seccional qu?, por sf .i
incompetente, não accaita a denuncia que lhe é apresentada.

N. <J2.— Vistos, expostos e discutidos os autos, não tomam conhecimento do aggravo pelo Procurador da Republica no Estado da Bahia interposto do despacho do respectivo Juiz Seccional que, declarando-se
incompetente para conhecer da denuncia á fl. 2, não a acceitou, visto não
caber aggravo de tal despacho, e unicamente o recurso estabelecido pelo
art. 54 n. II lettra b ) da lei n. 221 de 20 de novembro dê 1894. Custas pelo aggravante.
Supremo Tribunal Federal, 12 de j unho de 1895.—Aquino e Castro, P.
— Pindahiba de Mattos. —Pereira Franco. —Bernardino Ferreira.—
Macedo Soares. — Piza e Almeida.—U', do Amaral.— H. do EspiritoSanto. —Lúcio de Mendonça. — Fernando Osório.—Américo Lobo,
vencido na preliminar. Aggravo, em linguagem forense, quer dizer:
recorrer a juiz ou instancia superior, paru que reooguz ou emende
a sentença ou reforme despacho que se suppõe injustamente dado
pelo juiz da instancia inferior (Diccionario de Domingos Vieira).
Isto posto, sendo certo que cabia recurso do despacho do juiz a quô,
por equivaler a rejeição de denuncia, e mostrando-se dos autos que o
pretenso aggravo seguia os tramites marcados para a interposição e
seguimento dos recursos criminaes, taes como os prescreve a Lei de 3 de
dezembro, sem ter mesmo esgotado todos os prazos marcados nos arts. 72,
74, 75 e 76, e accrescendo a coincidência de dever seguir nos próprios autos
o recurso interposto da rejeição da denuncia, por argumento deduzido do
art. 17 § 1°da Lei n. 2033 de 20 de -setembro de 1871 e do art. 65 do
decreto n. 848 de 11 de outubro, não fiz mera questão de palavras e tomava conhecimento do recurso, depois da audiência do Sr. Procurador
Geral da Republica. — José Hygino.

í>e\<- ser apresentado ao Supremo Tribunal 'tVdoral o íitrtíiv^o iuterpostii no Juízo Seccional!
do Districto Federal, e já contraminulado, sem cmliaivo de falta de preparo no prazo
legal.

N. 96.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de carta testemunha vel, entre partes, Custodio Soares, recorrente, e recorridos Gomes- 1
PintoHen&C.:
Considerando que os aggravos successivamente interpostos pelorecorrente de despachos do Juiz Seccional do Districto Federal, devendo
subir nos mesmos autos, nos termos do art. 62 § 1° da Lei n. 221 de 20
de novembro de 1894, não podiam deixar de ser apresentados na secretaria
deste Tribunal, sob fundamento de falta de preparo no prazo legal (cer-

tidão de fl. 33.v.), isto ê, depois da contraminuta do juiz a quô (Lei citada,
art. 68, §§ 1° e 3°), porque distinguindo a disposição legal entre as custas
a o preparo necessário para as certidões que o juiz tiver mandado passar
e para expedição do recurso, não havia na espécie dos autos remessa que
fazer de um para outro logar, nem certidão que passar:
O Supremo Tribunal Federal dá provimento ao recurso para mandar,
como manda, que lhe sejam apresentados os autos em que o recorrente
interpoz aggravo ; pagas as custas pelos recorridos.
Supremo Tribunal Federal, 17 do julho de 1895.— Aquino Castro, P.
— Américo Lobo.—H. do Espirito Santo.—Pereira Franco.—Piza e
Almeida.— Pindahiba de Mattos, vencido. —Macedo Soares. Sem preoc(jupar-me com a questiúncula de preparo, que aliás pôde ser ainda examinada nesta instancia, dei provimento para verificar si o despacho aggravado está de accôrdo com o art. 13 § 5° da Lei n. 221 de 1894.—
Lúcio de Mendonça, vencido ; não se pôde, sem violação flagrante do disposto rio art. 98 do regimento interno do Tribunal, e no art. 68 § 3° da
Lei n. 221 de 20 de novembro de 1891, deixar de considerar renunciados e desertos os aggravos do recorrente não preparados em tempo ; e
o tempo legal para o preparo já decorreu no juiz a quô ;
E que ha preparo nos aggravos de petição, não é licito desconhecer, e
expressamente o diz o citado art. 68 § 1° da Lei n. 221 de 1894.— U. do
Amaral, vencido. — Bernardino Ferreira, vencido.

l'az agravo a decisão do j u i z que rejeita liminarmente a acção proposta para o fim de ser
annullada a eliminação do nome do agtrravante do alistamento eleitoral.

N. 97.—Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são aggravante monsenhor Dr. João Tollentino Guedelha Mourão e aggravado o Juiz
Seccional do Maranhão:
Considerando que o aggravante, citado em 1892 por carta, para depor
(•orno testemunha perante o Chefe de Policia, a requerimento do Dr. Sardinha, respondeu em officio que os cânones da igreja catholica o inhibiam
de comparecer em juízo como testemunha sem licença da autoridade ecclesiastica superior, e que a causa de que se tratava por sua natureza lhe
imporia o silencio profissional, pelo que pedia dispensa de comparecer ;
Considerando que Augusto Vespucio Nunes Cascaes, entendendo por
isso o aggravante da incurso na perda dos direitos políticos, conforme o
art. 72 § 29 da Constituição Federal, recorreu da inclusão do seu nome
no alistamento eleitoral para a respectiva junta, que deu provimento ao
recurso em 18 de fevereiro de 1893, mandando fazer a eliminação pedida ;
Considerando que em maio de 18i>5 intentou o aggravante a acção do
nrt. 13 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, a qual foi rejeitada liminarmente, por entender o juiz a quô não poder se dar lesão de direitos individuaes, quando só se tratava de direitos políticos ; não poder o
provimento do alludido recurso qualificar-se decisão ou acto de autoridade
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administrativa da União ; não estar a petição devidamente instruída, e tor
decorrido mais de uni anuo depois do despacho da J u n t a eleitoral ;
Considerando que a acção está i n s t r u í d a com os documentos essenciaes, e o J u i z u qii<] não indica qr.aes os que faltam ;
Considerando que a prescripção de um anuo creada pela lei de 20 de-'
novembro de 1894 não poderia sem manifesto absurdo correr desde fevereiro de 1893 e terminar antes do estabelecida pelo legislador ;
Considerando que cumpre não prejulgar as outras questões suscitadas,
mas reserval-as para a sentença final depois da discussão das partes :
Accordam dar provimento ao aggravo e mandar que o juiz a quo,
reformando o seu despacho, admitia a acção proposta para se proseguir
nos termos de direito. Custas e,c-cavsa.
Supremo Tribunal Federal, 17 d e j u l h o d e 1895.— Aquino e Castro, P. \
— U. do Amaral.— Bernardino Ferreira.— Piza e A l m e i d a . — P i n - '
daluba de Mattos.— José Hj-gino.— H. do Espirito Santo.— Fernando
Osório. — Pereira Franco. — Macedo Soares.— Américo Lobo, vencido.
O alistamento eleitoral jamais fez parte do antigo contencioso a d m i nistrativo, ora consubstanciado na acção judicial do art. 13 da Lei n. 221,
cujas disposições, conforme demonstrou o juiz a quô, restringem-na a direitos in-lio/dtiaes e não se applicam aos direitos puliticos.
A contradicção em que se encontra o presente pleito com o citado artigo
p r . , e S§ l", 2°, 5° 7°, 9°, 11 e 12, mostra a sua absoluta incompatibilidade com os termos da Lei:
a) o Juiz federal processa e julga a causa f u n d a d a na lesão de direitos i
praticada por autoridade diíierente, administrativa; no emtanto, no caso
•em questão, a acção foi proposta ante o J u i z federal que fora presidente da ;
Junta eleitoral, supposta autora da lesão, confundindo-se na mesma \
pessoa a dupla qualidade de Juiz e parte, polo que o illustrado J u i z se J
declarou suspeito ou impedido ;
b) na Republica não ha possibilidade de successão nos direitos políticos do pessoa determinada, salvo aquella proveniente da eleição de d e p u tados e senadores, ou da substituiçlo do Presidente (Const. arts. 17 i<^ 2"
•e 3°, 31 paragrapho único, 41 §§ 1° e2°); todavia o § I o d o art. 13 implica
a hypothese de poderem ser transmittidos os direitos contra cuja offensa j
iastituio a acção;
c) na espécie dos autos não se imagina interesse jurídico de terceiro
que na forma do § 2" o habilite a intervir no pleito ;
d) o art. 71 $ 2° da Constituição não enumera entre as causas de j
parda da nacionalidade brazileira o lapso de urn an.no que basta para a j
prescripção decretada imperativamente no § 5° ;
c) a j u n t a eleitoral, de existência periódica, não pôde suspender a*
execução de sua decisão, a requerimento do autor, baseado na litteral disposição do § 7° ;
/') a inclusão ou a exclusão de um indivíduo do alistamento de elei-1'
to rés não pôde ser mantida em parte, e em parte annullada, e é. fora de|
duvida que a j u n t a eleitoral não decide recurso algum por motivo de con-j
veniencia ou de opportunidade (§ 9° e lettra «) ;
fj) os preceitos dos §§ 11 e 12, que tornam obrigatório o caso julgadoe responsabilisam civil e criminalmente a autoridade que o violar, nãotvabem nas questões nascidas do alistamento eleitoral, porquanto o Congresso, na verificação de poderes, julga soberanamente, em ultima instan-
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cia e não deve legitimar, por exemplo, votos dados para Presidente da Republica, por estrangeiros, inimigos da Pátria, abusivamente alistados.
O decreto n. 184 de 23 de setembro de 1893, art. 5°, oppõe-se á admissão da presente acção porque instituiu a revisão annual do alistamento dos
eleitores, durante a qual se reparam quaesquer faltas ou injustiças commettidas anteriormente, e o só recurso da nullidade, por (Ilegalidade da
organisação de mesas e do processo de qualificação, recurso interposto nos
prazos fataos alli estabelecidos;
h) expurgada de toda e qualquer Kgação com o art. 13 da Lei n. 221
(com a qual se confundiu inteiramente), a acção do aggravante seria
admissível como prejudicial ou simplesmente declaratoria de sua nacionalidade.
A eliminação do nome do aggravante da lista de eleitores da Capital doMaranhão não importa posse de seus direitos políticos por parte de quem
quer que seja e menos pela junta eleitoral; logo, não ha nada a vindicar.
Tudo,não obstante a vindicação pretendida pela aggravante,consiste no
julgamento de nullidade de uma decisão dada no alistamento eleitoral de
1893, o qual já deve estar substituído por outro subsequente.
Julgado em acção prejudicial não ter perdido o aggravante seus direitos políticos, a respectiva sentença produziria todos os effeitos de direito.
— Lúcio de Mendonça.

Niio ta/. ^iri-Kwi o despacho do j u i / . redor;.! declarando-se i n c o m p e l r u l e pura. u acção prnpi.sur,
jxii 1 uma companhia com o ]im de ser aunullado o decreto da Intendência Municipal permittindo que »* frontes só funccionem aos domingos, mediante licença annual; sendo.
de.muis, pedida a indemnisação de prejuízos resultantes desse acto.
Não hasta u. simples invocação da disposição constitucional para que a acção deva correr u«
|ui/.o federal.

N. 98.—Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de aggravo
de petição desta Capital, entpe partes, aggravantes Elie Block & C., aggravadas as Fazendas Municipal e Nacional, nos quaes os aggravantes pretendem reforma da decisão pela qual o Juiz Federal desta secção julgou-se
incompetente para a acção em que pediam fosse declarado invalido e inexequível, como contrario á Constituição, art. 72 § 24, o decreto n. 125 de
l de janeiro do corrente anuo, da Intendência Municipal, só permittindoaos frontões funccionarem aos domingos, mediante uma licença annual
de 50:000$, e mais pediam á dita Intendência indemnisação de lucros cessantes e damnos emergentes, juros de mora e custas, e considerando que
não basta a simples invocação da liberdade de industria, assegurada pela
lei fundamental, para pretender que um acto lesivo de tal liberdade seja
objecto de acção perante a Justiça Federal, só porque a Constituição art.
00, lettra a — diz que essa Justiça conhecerá as causas em que as partes
fundarem a acção ou defesa em disposição delia, pois, a entender-se coi»
tal amplitude esta regra de competência, viriam a pertencer á esphera da
Justiça Federal todas as causas que se agitassem na Republica, pois todas
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tendem á reparação de uma lesão de direitos ; e todos os direitos encontram
base e fundamento na Constituição:
Considerando que a lei n . 221 de 20 de novembro do anno passado dá
acção perante a Justiça Federal aos prejudicados em seus direitos indi- •
viduaes por acto ou decisão das autoridades administrativas da União, e
tal não é a municipalidade do Districto Federal;
E, considerando, por outro lado, que ha lei expressa, o art. 76 do
Dec. n. 1030 de 14 de novembro de 1800, estabelecendo para o caso a
competência de uma das justiças locaes do Districto, o Juiz dos Feitos da Fazenda Municipal, accordam em negar provimento ao aggravo, para confirmar a decisão recorrida ; pagas pelos aggravantes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 17 de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P. —Lúcio de Mendonça. — Pindahiba de Mattos.— Piza e Almeida.—
Bernardino Ferreira.— Pereira Franco.— Américo Lobo; votei de accordo
com o vencido, mas divergi do ultimo considerando. A lei n. 85 de 21 de
setembro de 1892, no art. 32, dá competência ao Juiz dos Feitos da
Fazenda Municipal para o preparo e julgamento do processo de infracção
de posturas; logo, a competência de que trata o art. 35 pertence ás
justiças (locaes) do Districto Federal, ad instar do disposto no art.
59 § 1° lettra l da Constituição.
A citada lei n. 35, posterior ao Dec n. 1030, modificou-o, pois,
no tocante às acções do art. 35, sendo de notar-se que no preambulo do
1030 seu autor reduz a competência privativa do Juiz dos Feitos Municipaes á cobrança de dividas, por effeito de um privilegio semelhante ao da
Fazenda Nacional.— U. do Amaral.— José Hygino, de accordo com a
conclusão do accordão.— H. do Espirito Santo.— Fernando Osório.

Nega-se provimento ao airtrróvo interposto d < > clesj,:ichn que indelerio a petição do procurador
seccional, para 'pie 1b?se incorporado o palácio Ipiibel aos próprios nacionaes, visto não
terem sido observadas as disposições que regulam l u e s incorpor;

N. 100.—Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de aggravo
de petição entre partes, como aggravante a Fazenda Nacional e como aggravadoso conde e condessa d'Eu, negam provimento ao aggravo interposto
do despacho do juiz seccional desta capital, que indeferiu a petição inicial
do procurador seccional, em que foi requerida a incorporação do palácio
Isabel aos próprios nacionaes, porquanto, fundando a aggravante a sua
intenção no Decreto n. 447 de 18 de julho de 1891, não preenche este as
condições e requisitos exigidos pela Ord., liv. 4°, tit, 58, § 3° o Instrucções
de 10 de abril de 1851, arts. 33 e 34 para que possa ter logar a requerida incorporação.
E assim julgando, condemnam a aggravante nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 10 de agosto de 1895.—Aqnino e Castro,
P.—Piza e Almeida.—Pereira Franco.—II. do Espirito Santo, neguei
provimento ao aggravo por não se ter usado do processso ordinário, que
é o que cabe no caso e não o summario, como pede a aggravante._—
Fernando Osório.—U. do Amaral.—Lúcio de Mendonça, vencido: è inapplicavel á espécie a Ord. citada; só se trata do processo administrativo,
para o qual são títulos sufficientes á Fazenda Nacional os Decretos expedidos sobre a espécie desde o Governo Provisório da Republica.— A.
Braziliense. — Américo Lobo.— Bernardino Ferreira. — Macedo Soares,
vencido.

TO
Não se toma conhecimento de carta testemunharei quando c preparada fora ilo prazo legal.

N. 99.— Vistos e expostos estes autos de carta testemunhavel entre partes, aggravante a Companhia de Seguros Pelotense e aggravado o Juiz federal da secção do Estado da Bahia, não tomam conhecimento da carta testemunhavel, porque os autos foram apresentados neste tribunal a 16 de
julho, segundo o termo fl. 6, sendo, porém, o respectivo preparo feito
em 5 de agosto corrente, na conformidade das competentes notas na referida folha, isto é, 20 dias depois da entrada dos mesmos autos na secretaria, contra o disposto no art. 98 do Regimento interno, que considera renunciada e deserta a carta testemunhavel que não ó preparada
dentro de 5 dias, contados da alludida entrada ; pagas pela aggravante
as custas.
Supremo Tribunal Federal, 10 de agosto de 1895.—Aquino e Castro,
P-—Pereira Franco.—Pindahiba de Mattos.—Piza e Almeida.— H. do
Espirito Santo.— Fernando Osório.—José Hygino.— Américo Lobo.—
U. do Amaral.—Macedo Soares, vencido. Por questiunculas de preparo,
isto e, apposição de sello, aliás feita á fl. 60, dias antes do julgamento,
não_ deixo de tomar conhecimento da carta testemunhavel, que è, na espécie, o fundo da questão.— Bernardino Ferreira.—Lúcio de Mendonça.
—A. Braziliense.

Não é caso de aggravo o despacho do juiz ordenando, nos termos da lei, a venda publica.
de \un navio arreslado.
/

U

N. 101. — Vistos, exposto* e relatados os autos, não conhecem do
aggravo interposto pelo arrestado Custodio Soares, fretador da barca Paulo
André do despacho fl. 83, que mandou passar novo alvará para o leilão da
mesma .barca, que já pelo despacho fl. 47 o Dr. juiz a quo havia mandado
vender a requerimento dos arrestantes Gomes Pinto Hess & C., seus
credores, despacho do qual se aggravara o aggravante, mas não fizera
seguir em tempo hábil o recurso.
Porquanto, nos termos do art. 54 n. VI da Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, não è caso de aggravo o despacho recorrido por não estar
comprehendido em qualquer das suas disposições expressas, nem nas do
art. 669 de Reg. n. 737 de 25 de novembro de 1850, nem nas da Ord.,
liv. 3°, tit. 69, ás quaes elle se refere.
Demais, nSo pôde constituir damno irreparável a execução por parte
do juiz á quo do art. 358 do Reg. n. 737 cit., que manda vender em
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leilão todos os géneros ou efíeitos commerciacs embargados, depositados ou
penhorados que forem de fácil deterioração ou estiverem avariados, ou
pela demora da demanda se tornar dispendiosa a sua guarda, como na l
espécie se verifica pelo exame de fl. 43, e isto em beneficio dos credores, |
cujos interesses devem ser tão resguardados quanto os dos devedores, segundo o direito de cada u m . E pague o aggravante as custas.
Supremo Tribunal Federal, 17 de agosto de 1895.—Aquino e Castro,
P.—-Macedo Soares.— Piza e Almeida. — Fernando Osório, vencido.—
U. do Amaral.— H. do Espirito Santo.—Pereira Franco, vencido.—José
Hygino.— Bernardino Ferreira.— Américo Lobo, vencido. — Lúcio de
Mendonça, vencido.
Não votou o Sr. Ministro A. Braziliense por não ter assistido ao
relatório.

Não ha aggravo no despacho do juiz recebendo em ambos os efleilos a .nppeilação i n t e r posta da sentença que julga provados os embargos oppostos á penhora em acção
executiva.

N. 102.—Vistos, expostos e relatados estes autos de aggravo de petição, entre partes, aggravante a Companhia Commercio Nacional e aggravado Agostinho Basso, capitão do vapor italiano «Éden», negam provimento
ao aggravo ; porquanto, segundo o art. 59 da Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que restabeleceu a disposição do art. 652 do Reg. n. 737 de
1850, são suspensivas as appellações interpostas na execução pelo executado ou por terceiro, quando julgados provados, e nos termos da Lei
se comprehendem os embargos á penhora nas causas executivas.
Condemnam a aggravante nas custas do incidente.
Supremo Tribunal Federal, 16 de setembro de 1895.— Aquino e
Castro, P.— José Hygino.— Pindahiba de Mattos.— Piza e Almeida.—
Fernando Osório.— U. do Amaral.— Bernardino Ferreira.— Américo
Lobo.— Lúcio de Mendonça. — Pereira Franco.—H. do Espirito Santo.

«só
Ao j u i B aã qntm e não ao jui/, a qito compele conhecer si c ou não cabido o recurso
interposto pela parte. Nem pôde o escrivão, sob qualquer prelexlo. recusar a c a r i a
testemuuhavel que lhe for pedida, por ter sido negado o mesmo recurso.
Tendo-se por supprid;i a c;n-l;i l e s l e m i i n h a v e l pelos documentos j u n t o s uns autos, dã-se
provimento, para mandar (pie seja tomado por termo o rei urso extraordinário interposto, afim de ser julgado no Supremo Tribunal como for cie direito.

N. 103.— Vistos, expostos e discutidos estes autos em que Alfredo
Marques Lameira e outros herdeiros de Joaquim Marques Lameira pedem
remédio legal para a recusa do escrivão da Relação do Estado do Rio de
Janeiro de lhes dar carta testem unha vel de que, nos termos da lei,
se soccorreram pela negação do recurso extraordinário que interpuzeram.

do accordão de 12 de agosto deste anno, proferido no feito n . .']r>5, o qual"
por appellação subiu do juizo da cidade do Carmo, do dito Estado, para o
respectivo Tribunal da Relação.
O Supremo Tribunal Federal considerando, que por jurisprudênciauniforme e incontestada se deve facilitar os recursos, não impedil-os,
nem negal-os, sinão nos casos expressos na lei ; que allegando os reclamantes perante o presidente daquella Relação, e em seguida perante o
desembargador j u i z relator do feito, caber-lhes, nos termos do art. 59,
§ 1°. art. 61 n. 2 da Constituição Federal, art. 9°, paragrapho ".nico do
decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890 e art. 24 da lui n. 221 de
20 de novembro de 1894, recurso extraordinário que interpunham da
decisão definitiva contida naquelle accordão, não podia o desembargador
juiz relator negar-lhes o dito recurso pelo fundamento de não caber na
espécie, porquanto è ao j u i z aã quem que compete resolver sobre esse
e outros pontos discutidos no recurso e não, salvo caso expresso na lei,
para denegação, o j u i z a guo, que assim obstaria a livre marcha dos;
recursos, tornando irremediável o gravame que porventura haja na
decisão recorrida ; que negado o recurso extraordinário, pediram os
reclamantes ao escrivão da Relação carta testem u nhã vel, nos termos do
art. 149, § 4° do Regimento deste Supremo Tribunal, a qual lhes foi 1
negada por motivo de já ter sido remettido o feito para o juizo da cidade-do Carmo, o que allegam os reclamantes ter sido um meio de que se-:
lançou mão para impedir a expedição da dita carta, aliás facultada pelalei às partes que se sentem prejudicadas ; que bem se pôde assim presumir
em face das petições e certidões a fls. 3, 4, 5 e 15, das quaes se vê que a
interposição daquelle recurso extraordinário teve logar a 20 de agosto,
quatro dias depois de publicado o accordão em audiência de 1(5, e qu&a remessa dos autos se diz feita a 2(3 do dito mez, quando ainda estava
pendente o incidente ; que ó de boa doutrina e conforme ao espirito da-'
lei e lição dos praxistas providenciar o juiz superior para que se não
impeçam e burlem os recursos legaes, (Ord. li v. l, tit. 80, § 14,
liv. 3, tit. 69, § 7°, tit. 74 princ. e §§2° e .'5°, Reg. do Supremo Tribunal, art. 149, §§ 4° e 5") ; considerando, finalmente, nos termosexpostos, que não podendo ainda decidir-se da procedência ou improcedência do recurso extraordinário, cumpre dar remédio â negação da carta
testernunhavel, conhece o Supremo Tribunal Federal da presente reclamação com os documentos que a instruem, como se fora o próprio instrumento, que no caso especial sujeito tem como supprido, e, dando-lhe
provimento, manda que a autoridade competente faça tomar por termo o
interposto recurso extraordinário, fazendo que venham os autos de ondeforam pelo escrivão remettidos, seguindo-se os termos regulares. Custas
pela parte contraria.
Supremo Tribunal Federal, 16 de setembro de 1895.—Aquino e
Castro, P. — Pindahiba de Mattos.— Lúcio de Mendonça, vencido ; mandava somente tomar a carta testemunhavel, para, em provimento desta,
admittir, ou não, o recurso extraordinário.— U. do Amaral.— H. do
Espirito Santo, vencido. A reclamação constante de fl. l não pôde ser
considerada como carta testemunhavel, como decidiu o accordão, contra,
o que è estatuído pelas leis do processo.— José Hygino. — Pereira Franco.
•— Bernardino Ferreira. — Américo Lobo. — Fernando Osório. —
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Piza e Almeida.
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Somente ao Supremo Tribunal Federal compete conhecer si é ou nfu> admissível " n r u
extraordinário inlerpost') pela parte. Nem obsta o que cm contrario poss; '^
estabelecida em lei esladoal, neste ponto insubsistente. Dando-se provimenlo
carta testemunhavel, manda-se tomar por termo o recurso interposto, p;u'a qu"
mesmo Tribunal para ser julgado como for de direito.

N. 104.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de carta,5
testemunharei, em que é aggravante João Monteiro de Queiroz, e
aggravado o prolator do Accordão contra aquelle proferido pelo Tribunal,]
da Relação do Estado do Rio de Janeiro ; creando o art. 59 n. 3§ l" j
lettra A da Constituição o recurso extraordinário para este Supremo '
Tribunal das sentenças em ultima instancia dos tribunaes dos Estados,
quando contrarias às leis federaes ; determinando o decretou. 848 de
11 de outubro de 1890, em o art. 9°, n. 2 paragraplio único, que
esse recurso poderá ter logar, q u a n d o a decisão definitiva do tribunal de
um Estado houver sido contraria á applicabilidade de uma lei federal ;
estabelecendo o art. 102 do Regimento deste Supremo Tribunal, mandado observar pela lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que no julgamento de semelhantes recursos o mesmo tribunal deverá verificar,
como questão preliminar, se o julgado recorrido está comprehendido em
algumas das hypotheses previstas pela lei orgânica e decreto n. 848
de 11 de outubro de 1890 ; e dispondo a citada lei n. 221 de 20 de
novembro de 1894, no art. 58 § 1°, que, si as justiças dos Estados
não quizerem receber as appellações (recursos extraordinários), que
forem interpostos de suas sentenças nos casos especificados no art. 59
da Constituição Federal e no art. 9° do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, poderão as partes prejudicadas e até mesmo o Ministério
Publico solicitar a expedição de carta testeniunhavel; conclue-se, portanto, diante de todos esses preceitos, que somente ao Supremo Tribunal é que compete a attribuição de conhecer si o recurso em taes condições foi ou não devida e regularmente interposto.
Nem se contrapõe a este principio jurídico a lei estadoal em que>
parece fundar o relator do processo o seu despacho para negar o recebimento do recurso extraordinário ; porque é a própria lei institucional
que no art. 63 expressamente declara, que cada Estado reger-se-ha
pela Constituição e pelas leis que adoptar, respeitados os princípios
constitucionaes da União.
E, assim sendo, é manifesto que não se pôde deixar de considerar
insubsistente essa lei estadoal, em que se baseou o prolator do Accordão,
para desde logo prejulgar como illegalenão cabido um recurso garantido
pelo nosso Pacto Fundamental.
Dando, por esses motivos, provimento á carta testeniunhavel, mandam que, de accordo com o art. 58 § 1° da mencionada Lei n. 221,
de 20 de novembro de 1894, se tome por termo o recurso interposto
e que, no prazo legal, subam os respectivos autos a este Supremo Tribunal
Federal. Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 28 de setembro de 1895. — Aquino
e Castro, P.— Bernardino Ferreira.— Pereira Franco.—A. Braziliense.
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— Américo Lobo. —Lúcio de Mendonça, salvo quanto á competência
exclusiva do tribunal para conhecer quando é caso de recurso extraordinário. — H. do Espirito Santo. —José Hygino. — U . do Amaral.—
Pindahiba de Mattos. — Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins.

Alçada no juízo federal. Npga-pe p i o \ i n s u l o ú earti testemunharei, por
• entença
que passou ern jiilpucln. cabendo, demais, na alçada do juiz a rji>n o valor da causa, não
se dá appellação.

N. 105.— Vistos, relatados e discutidos estes autos do carta
íestemunhavel, de que é impetrante Custodio Soares, por ter-lhe sido
negado o aggravo da denegação de uma appellação interposta da
sentença constante de fl. 102, que contra o mesmo obteve o aggravado João da Costa Guia, tomando conhecimento do recurso, resolvem
não dar provimento ao mesmo, por não caber appellação da sentença
que já passou em julgado; e ainda mais, por caber o respectivo valor
da acção na alçada do juiz a quo ; pagas as custas pelo aggravante.
Supremo Tribunal Federal, 9 de novembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — 11. do Espirito Santo. — José Hygino. — Pereira Franco.
— Américo Lobo. —Fernando Osório. — P i n d a h i b a de Mattos. — A .
Braziliense. — U . do Amaral, vencido. Não conheci da carta testemunhavel, porque a causa não excede a alçada do juiz a quo, e portanto não é
admissível a carta testeniunhavel, que não é recurso differonte do aggravo,
mas uma das suas formas.—Lúcio de Mendonça.—Macedo Soares, somente
pelo 1° fundamento; o 2°, relativo à alçada é inconstitucional. Para o Supremo Tribunal Federal não ha alçada.
Dava-lh'a o Decreto n. 848, que, no art. 9° n. 2 A conferia ao
Tribunal a attribuição de julgar em grão de recurso e em ultima instancia
as questões decididas pelos juizes de secção e de valor superior a 2:000$000.
Era a rotineira idéa das alçadas contra a qual levantava-se o legislador do Estado do Rio de Janeiro, quando, no preambulo ou exposição de motivos do seu Decreto de reorganisação judiciaria e lei do
processo, reflectia que a justiça não se conta, não se pesa nem se
rnede ; e por isso, desde que faltasse nas questões mínimas, devia haver
recurso para o superior legitimo, como nas máximas, igualando-se
assim o dirieto do pobre ao direito do rico.
E esse conceito processual foi adoptado pela legislação de outros
Estados e pela Constituição Federal, posterior aquelle Decreto, a qual
»o art. 59 n. 2 attribuia ao Tribunal julgar em gráo de recurso
;
*s questões resolvidas pelos juizes e tribunaes federaes ( fossem quaes
fossem, sem limitação de alçada ), assim com as de que trata o presente artigo § 1° ( onde é impossível a alçada, por serem questões de
direito publico interno) e o art. 60 (onde se define a competência dos
juizes e tribunaes federaes, versando sobre causa de interesse privado,
S(
ím coarctação alguma quanto ao valor delias ).
E' claro que a noção da alçada não foi adoptada pala Constituição da
União.
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Ora, a alçada ò uma limitação da jurisdicção do j u i z ou Tribunal su-jj
perior instituído para conhecer e julgar dos despachos e sentenças dojuizf
ou tribunal inferior.
E si uma lei ordinária, posterior á Constituição de 1891, não a podei
alterar, nem de qualquer forma e era qualquer sentido modificar as sua»
disposições concernentes ás attribuicões do Supremo Tribunal FederaljT
seria absurdo invocar, para aquelle effeito de estabelecer alçada, a dispo J
sição do um Decreto de 1890, isto é, anterior á Constituição, que em tantas!
partes deixou ao lado o Decreto n. 848.
E como, por outro lado a alçada é excepção, o a excepção se não pre-1
sume, fica, a meu ver, fora de contestação esta regra; no Supremo Tri-1
bunal Federal não ha alçada ; e, portanto, compete-lhe julgar, em gráo dfl
recurso, todas e quaosquer causas decididas pelos juizes e tribunaes f e-J
deraes em primeira instancia, seja qual for o valor da causa ; revogado^
assim pela Constituição, nesta parte, o Decreto n. 818 de 11 de outubro-';
de 1890.— Bernardino Ferreira.

líão é caso de ajíKrtivo ° despacho que indefere o pedido de ]inwi:iiiiiH'nlo da obra nova1
embargada, m e i l i a n l e caução de opin demôHend/i, quando já lia sentença definitiva mandando demolir a mesma obní.

N. 10S. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de aggravo interposto ã f l . 15, pela Companhia Bahiana de Navegação a Vapor, do des-j
pacho pelo qual o juiz seccional do Estado da Bahia não lhe concedeu]
licença para concluir, mediante caução d,-; ffcmolicndo,'a. obra nova]
nunciada pelo aggravado, commendador Manoel Francisco de Almeida [
Brandão, visto já ter o mesmo juiz condernnado a aggravante a abrir mão-í
da obra e a demolir o que estava feito, por sentença definitiva proferida.;
dentro dos três mezes da nuuciação, da qual a aggravante já interpuzera a j
appellação de fl . 1 7 v .
Considerando, preliminarmente, que, fundando-se na Lei n. 221 de 20]
de novembro de 1894, art. 54 n. 6, letra n — e portanto na Ord. ahH
referida, do liv. 3, tit. (39 princ., e § 1°, a qual só define o damno contido
em interlocutoriaquenão possa ser reparado na sentença definitiva da
meira ou segunda instancia, o presente aggravo contraria a citada dis-l
posição, porquanto, constituindo a caução de opere demoliendo iim
recurso peculiar contra a nunciação, não cabe contra a sentença definitiva, ;
nem se harmonisa com o da appellação, cujo effeito, si admittida fosse, ella
tornaria suspensivo, contra o teor do art. 59 da citada Lei n. 221 .
O Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento deste instru-j
mento, por não ser assente em lei ; pagas as custas pelo aggravante.
Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 1895. — Aquin ol
e Castro,
Castro, P. _ Américo
Américo Lobo.
Lobo. —
— H.
H. do
do Espirito
E s i r i t o Santo.
Santo. —
— li. ddo->
Amaral. — Pereira Franco. — Lúcio de Mendonça. — A. Brazi-j
liense. — Pindahiba de Mattos. — José Hygino. — Macedo.
Soares .

;.;• p r o v i d o o aggravo i n i i ' ! ' | i o s [ : > do despacho ' } i i > ' ivrm;> uo i i i v c i U a r í a i i l e «. enlreirii imme< l i a l a d<' licii* de bei-Mir;, ; ; ; i - e i > i e . ; nvr;;.dailos j u d k - i a l m e i i l e e depositados 110 respectivo Consulado.

N. 110.—Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de agu-ravo de petição entre partes, como aggravante Alfredo Ignacio Pereira
Kamalho, corno cessionário dos herdeiros de Francisco José Vieira Pires e
aggràvado O Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro,e considerando:
í i u e ao inventariaute e cabeça de casal compete ficar na posse de todos os
iii-ns^até a partilha (Ord. liy. 4°, tit. 95), posse que só lhe é tirada e sequestrada a herança com todos os seus rendimentos quando suscita questões que
,• h'morem a partilha por mais de uni anno (Orcl.liv. 4", tit. 96, § 12);
que os bens de defuntos e ausentes, arrecadados, inventariados e administrados são entregues a seus donos, si apparecem e a seus herdeiros e successores, legitimamente habilitados ( a r t . 2° do decreto
n. 2433 de 15 de j u n h o de 1850) ; que os herdeiros collateraes de
Francisco José Vieira Pires se habilitaram no juizo de direito da
comarca de Vieira, em Portugal, e a sentença que os j u l g o u habilitados foi homologada por este Supremo Tribunal em Accordão de 15 de
maio do corrente anno, e que taes herdeiros, à excepção somente do
de nome Severino Augusto Pereira Pires, cederam e transferiram ao
aggravante seu direito hereditário (sentença á fl. 70); que a esse único
herdeiro menor piibem, que ainda tem direito â partilha, já foi assi-'iiaio o respectivo quinhão hereditário no valor de 1:402$624 (fl. 85),
de um monte partivel liquido de 87:757$682(fl. 83 v.); que na partilha
q u e o despacho aggravado manda fazer, menor seria o q u i n h ã o desse
único co-herdeiro, com quem teria- de partilhar o aggravante, pois
teria de sahir de um liquido partivel de 82:442.^407, ainda sujeitos à
deducção (fl. 142). Que, al ; >m das seguranças resultantes da responsabilidade de inventariante, que tem o aggravante, e da circumstancia
de já estar determinado de modo mais vantajoso o valor em dinheiro
do quinhão hereditário do único co-herdeiro com quem tem de partilhar,
accresce ainda, que o aggravante é procurador da m ã i e tutora desse
•único co-herdeiro (procuração de fls. 4 e 5):
Accordam em dar provimento ao aggravo para mandar, como
"mandam que o j u i z a qit'i, reformando o despacho de fl. 145, mande
entregar ao aggravante os bens da herança depositados no Consulado
l^ortuguez. Custas e.c-causa.
Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 18)5. — Aquino
e Castro, P. - - Lúcio de Mendonça. — Pereira Franco. — Macedo
Somvs. — Pindahiba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — U. do
Amaral. — José Hygino. — Américo Lobo. — A. Brazilionso. —•
II. do Espirito Santo. — Fui presente, Souza Martins.
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Não pôde r. j u s l i c - a estadual obstai' a interposição de recurso extraordinário, sob p r e t e x t o dH
não ílê. S o m e n t e ao Supremo Tribunal 1'Yderal compete decidir preliminaH
incute si o recurso foi liem ou m a l interposto.
Dando-se provimento a c a r t a teslemunhavel, manda-se l o n i a r por termo o recurso, para sepl
julgado no S u p r e m o T r i b u n a l .

jí. 107. — Vistos e relatados estes autos da carta tcstemunhavel, emíi
que são aggravantes Laurindo António da Silva e sua mulher e aggra-1
vados José G assem e sua mulher, nelles se mostra que os aggravantesj
moveram contra os aggravados uma acção summaria sobre questão que-]
sobreveio depois de sujeito um immovel ao registro Torrens, firmando-se.'
no art. 97 do respectivo regulamento.
Proposta aacção e processada, o juiz a gwojulgou os aggravantes carecedores da acção, pelo que elles aggravaram para o Supremo Tribunal do .
Estado do Rio Grande do Sul, ainda na conformidade do referido art. 97.
O Supremo Tribunal negou provimento ao aggravo para confirmar odespacho do juiz a quo, por isso os aggravantes interpuzeram o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal baseados no art. 59 da
Constituição da Republica § 1° lettra a.
O relator do processo, porém, negou o dito recurso sob o fundamento
de não ser caso delle, e seu despacho de indeferimento foi confirmado pelo
mesmo Superior Tribunal do Estado, pelo que os aggravantes pediram e
fizeram extraliir a presente carta testemunhavel.
Considerando que não pôde a justiça estadoal obstar a interposição
de recurso extraordinário, sob o pretexto de não ser caso delle, e que
somente ao Supremo Tribunal Federal ó que compete decidir em votação
preliminar si o recurso foi bem ou mal interposto, ex-vi do art. 102 do
seu Regimento, õ, portanto, desde que a justiça estadoal obstou a interposição do recurso, cabe a carta testemunhavel, em virtude do art. 58
§ 1° da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, por isso dando provimento
ã carta testemunhavel, mandam que se tome por termo o recurso interposto, e que no prazo legal subam os autos a este Supremo Tribunal.
Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 27 de novembro de 1895. — Aquino e
Castro, P . — Fernando Osório.— José Hygino.— Pereira Franco.—
Macedo Soares.— Lúcio de Mendonça.— Pindahiba de Mattos.— Américo Lobo.— A. Braziliense. — H . do Espirito Santo.— U. do Amaral.
— Bernardino Ferreira.
HO
Dá-se p r o v i m e n t o a c a r t a testemunhavel para mandar que seja tomado por termo o recurso
extraordinário — denegado pelo Juiz de direito, que em gráo de appellação confirmou a
sentença do juiz de paz, em acção executiva para cobrança de imposto municipal — a l h u
de ser julgado como ibv de direito.

N. 112. —Vistos, relatados e discutidos os autos de carta testemunhavel, entre partes, como aggravante coronel Lourenço Franco da
Silveira e como aggravada a Gamara Municipal de Atibaia, em S. Paulo,

l
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tomando-se conhecimento da carta testemunharei, dão provimento à
mesma, para mandar, como mandam, que seja tomado por termo o recurso
interposto, afim de ser julgado, como for de direito; pagas pelo aggravado
as custas.
Supremo Tribunal Federal, 30 de novembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. —Macedo Soares, vencido . — Piridahiba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Américo Lobo: neguei provimento á carta. — A .
Braziliense.— Lúcio de Mendonça.— H. do Espirito Santo. — Fernando
Osório. — U. do Amaral.

!•;' neptdo p r o v i m e n t o ao agravo i i i l e r p n « l o do despacho do jui/. ,|ue indeferi n a pi
do a g r a v a n t e . requerendo mandado de m a n u t e n ç ã o no exercício de joj.'o-i ou divertiinenloa públicos prohibidos pela a i i l u-idade p o l i c i a ! como illicitos : v i s t o que, a haver
no caso offeusa d,, d i r e i t o . Io i 1'cita, não á posse ou quasi posse de cousa corpórea ou
direito real, mas ao l i \ r e empiviro da actividade do auyravanle, caso em que não é
cabida a manutenção que se requer.

N. 113. — Vistos e relatados estes autos de aggravo de petição,
entre partes, aggravante Luiz Galvez e aggravado o juiz seccional do
Districto Federal:
Considerando que a acção de força nova turbativa tem por fim a
manutenção na posse de. cousa movei ou immovel ou na quasi posse
de direitos reaes (Ord., liv. 3, tit. 48, prin. liv. 2, tit. l, § 2,
Mello Freire, liv. 4, tit. 6, §§ 30 e 31, Ribas, arts. 740 e 756) ;
Considerando que o aggravante quer ser manutenido no exercício de
um jogo ou divertimento publico, que a autoridade policial prohibiu,
por considerai- o illicito ;
Considerando que, presupposta a illegalidade da ordem emanada da
dita autoridade, a offensa seria feita, não á posse ou quasi posse de cousa
corpórea ou direito real, mas ao livre emprego da actividade do aggravante, a qual não pôde ser protegida, mediante a acção que se pretende
iniciar, e assim já foi julgado por este Tribunal (Accórdão de 12 de maio
de 1893, na appellação eivei n. 43) ;
Considerando que, não se dando os requisitos da acção de manutenção,
bem podia o juiz a quo deixar de receber, como fez, a petição inicial (art .
•"•4, VI s da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894) :
Negam provimento ao aggravo econdemnam o aggravante nas custas
(
lo incidente.
Supremo Tribunal Federal, 14 de dezembro de 1895. — Aquino e
"astro, P. — José Hygino. — Figueiredo Júnior. — Fernando Osório.
• — Pereira Franco. — - U . do Amaral. — • Pindahiba de Mattos. — H. do
Espirito Santo . — Macedo Soares, vencido, pois o juiz a quò não podia
rejeitar in limine a acção fora dos casos da lei n. 221 de 1894, art. 13
§ 5°, e nemhum dos casos se verifica nos autos. — Lúcio de Mendonça.
• — Américo Lobo. Não tomei conhecimento do aggravo porque, versando a
questão sobre assumpto municipal, a justiça do Districto Federal é que tem
competência para processal-a e julgal-a. — A. Braziliense : de accordo
com o voto do Sr. A. Lobo. — Bernardino Ferreira.

DENUNCIAS

A menos exacta applieação da lei não importa a c r i m i n a l i d a d e do j u i z , quando não se prova
que liaj;>, iirocrdidn com animo deliberado e culposo de violar a mesma lei.

N. 3.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de denuncia dada
pelo Ministro Procurador Geral da Republica contra o juiz seccional
do Districto Federal Dr. Aureliano de Campos, pedindo no libello de
fls. 77 v. que se profira sentença condemnando-o nas penas do grão
médio do art. 210 combinado com o art. 209 ns. l e 4 e do
art. 228 do Código Penal.
Considerando que não consta dos autos, e menos está provado, ter
o denunciado commettido os factos que lhe são attribuidos, previstos
no art. 210, por frouxidão, indolência, negligencia ou omissão, moveis
necessários dos factos para constituírem falta de exacção no cumprimento do dever, — crime punível pelo citado artigo ;
Considerando que o denunciado explicou esse e outros factos a
que se refere o art. 228, buscando justificar o seu procedimento na
plenitude das suas funcções de juiz com argumentos deduzidos de disposições legaes e da lição dos praxistas;
Considerando que, si a respeito de alguns o denunciado não demonstrou cabalmente ter procedido com perfeita regularidade, resolvendo livremente na intelligencia e applicação da lei, como lhe parecera
mais acertado em sua consciência, revelou, comtudo, haver-se baseado
em razões e motivos na sua opinião plausíveis, sem animo deliberado
e culposo de violar a lei penal, nos termos do art. 7° do Código
Penal vigente, ou como dizia o antigo Código Criminal no art. 3°,
sem má fé, isto é, sem conhecimento do mal e intenção de o praticar,
condições essenciaes para reputar-se criminoso o facto commettido ;
Considerando que isto ainda mais se evidencia tendo-se em attenção
haver o denunciado, como é notório, revogado a sua portaria de l de
agosto de 1894, que também faz objecto do presente processo, logo
que tivera noticia da decisão deste Supremo Tribunal a respeito da
mesma portaria, no julgamento do aggravo que lhe era relativo;
Absolvem o denunciado da acusação que lhe foi intentada, pagas as
custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 6 de março de 1895. — Aquino o
Castro, P.— Pereira Franco.— Piza e Almeida.— Bernardino Ferreira.— Américo Lobo.— José Hygino.— Fernando Osório.— U. do
Amaral.—H. do Espirito-Santo.—A. Braziliense.—Pindahibade Mattos,
vencido. Votei pela condemnação do denunciado no mínimo das penas
Pedidas no libello, pelos mesmos fundamentos da pronuncia unanimeS. T.
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mente proferida nestes autos, visto não terem sido destruídos esse
fundamentos pela contrariedade ao libello, e nem também pela defe.
oral produzida no plenário. Está exuberantemente provado que •
denunciado procedeu contra litteral disposição da l e i — o art. 3" § 3B
do decreto n. 1562, de 10 de outubro de 1893 — não admittindo qu«
o 1° adjunto, por impedimento occasional do Dr. procurador seccionalj
assistisse á inquirição de testemunhas em uma justificação de teste*
munhas ; em uma justificação promovida sobre factos da revolta da.«
de setembro de 18SJ3—indeferindo a reclamação daquelle funccionario.
contra esse procedimento, que violava o citado decreto — negando-lho!
todos os recursos, inclusive o de carta testemunhavel, que por orden
sua deixou de ser dada pelo escrivão, com manifesta violação da Ord
Liv. 1° Tit. 80 § 14, a qual determina « q u e os juizes não impeçan
nem tolham que os escrivães passem as cartas testemunháveis pedidas!
pelas partes.» Documentos a fls. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 18 e 19 e despacho'
a fl. 10 v. Por este facto ainda procedeu o denunciado contra litter
disposição de l e i — a Ord. citada; — e assim está sujeito à disposiç
do art. 207 § 1.° Está também exuberantemente provado que o c
nunciado recusou a administração da justiça, indeferindo o requeri-l
mento do procurador seccional apresentado no dia immediato ao da.
referida justificação, para que as testemunhas fossem reinquiridas eir'
sua presença, visto não ter admittido a assistência do 1° adjunto, facf
este comprehendido no § 4° do art. 207 do Código Penal.
Est
também provado, e de maneira a não deixar duvida, que o denunciado!
expedio ordem illegal—a portaria a fl. 21—exigindo que o procuradora
seccional (como os mais funccionarios do seu juizo ) permanecesse todoa
os dias, das 10 ás 3 horas da tarde, na parte do edifício onde func-J
ciona o j u i z o , sem o que não o consideraria em exercício do seu em-fl
prego; como si o procurador seccional, no desempenho de suas func
coes, não tivesse durante o chamado tempo útil necessidade muitaal
vezes de promover os interesses a seu cargo n'outras repartições e furai
daquelle edifício; sendo de notar que essa necessidade o próprio de-1
nunciado havia antes reconhecido, quando expediu o edital publicada
no Diário Official de 29 de abril de 1891, pelo qual fazia conheci
aos interessados que o mesmo procurador seria encontrado, nos di
úteis, em seu escriptorio à rua da Quitanda n. 47 (Documento a fl. tO
Insistindo em seu injustificável propósito, e como consequência daquella
ordem illegal, o denunciado não acceitou uma denuncia por defraudai
mento dos dinheiros públicos, como também mais cem (100) requer»
mentos que por parte do dito procurador lhe foram apresentados,]
tendentes a iniciar-se acções executivas para cobrança da divida activai
da Fazenda nacional, proferindo em todos esses requerimentos o injus-J
tificavel despacho—"o assignatario não pode requerer fora do juizo.
(Doe. à fl. 24 e 39.)
E ainda nesse propósito não admittio que o 1° adjunto do ditil
Procurador, em funcção própria, requeresse em uma sua audiência ol
andamento de causa em que era parte a Fazenda Publica, (do-i
cumento a fls. 26 e 27) quando não deve o denunciado ignorar que J
na forma da lei n. 173 B do 10 de setembro de 1893, serve o ditol
adjunto cumulativamente com o Procurador Seccional. (Documentos
ns. o e p.)

Com semelhante procedimento, muitas vezes reproduzido pefo
denunciado, deu logar a graves perturbações para os interesses da
justiça, da Fazenda Nacional e das partes litigantes, como o provam
os documentos a fls. 28, 29, 31, 33, 39, 42 — além dos factos que
em diversos autos e recursos teem chegado ao conhecimento deste
Tribunal, e dado logar a decisões em que se lhe tem estranhado seu
irregular procedimento, como consta de accordãos publicados na Revista— O Direito —. E' illegal aquella portaria porque, como disse o illusIrado Procurador Geral da Republica em sua denuncia, — ramos independentes, convergindo para o mesmo fim, a magistratura e o ministério
publico complotam-se sem subordinação e não tendo o juiz denunciado
superioridade hierarchica para com o Procurador Seccional, não podia
oxpedir-lhe aquella ordem, e por força delia repellir os requerimentos do dito Procurador, e nem também chamar, como fez, o 2"
adjunto a comparecer, na sala do juiz a assumir o exercício do
cargo de Procurador e de 1° adjunto, quando ambos estes funccionarios
estavam legalmente no exercício de suas funcções, embora não presentes no edifício do mesmo juizo, como tudo fazem certo os documentos
sob as lettras — y e z.
Não ha disposição de lei que autorise o denunciado a dar ordens,
o dessa natureza ao Procurador Seccional, e desde que em matéria de
competência o que não é expressamente concedido se considera denegado, torna se evidente a illegalidade daquella portaria, tivesse embora
o denunciado revogado essa ordem illegal, o que não consta destes
autos, nem elle o allegou em sua defesa, quer escripta, quer oral, ede tal circumstancia só tive noticia pela enunciação do voto do digno
relator, o que não resta duvida é que os perniciosos efleitos dessa
sua portaria se tinham manifestado em muitos e repetidos factos com
perturbação de importantes negócios que interessavam a justiça publica,
e á Fazenda Nacional.
Assim, pois, está provado também que cometteu e denunciado mais
o crime definido no art. 228 do Código Penal.
Provados, como estão, todos estes factos, alem do que mais consta
dos autos, com 27 documentos e com depoimentos de testemunhas, não
posso acceitar como justificação para eximir o denunciado das penas em
que incorreu, o argumento de não estar provado que tivessem esses
seus actos por motivo os consignados no art. 210 do Código Penal,
quando, a meu ver, as violações repetidas de lei por parte de ura
juiz, a não serem dictadas pelos motivos deprimentes mencionadas no
art. 207 (o que em verdade se não allegou contra o denunciado),,
deve-se entender, independente de prova especial, que foram praticados
por negligencia, ou omissão, constituindo falta de exacção no cumprimento de dever. Como exigir que as testemunhas, depondo sobre os
factos que constituem violação da lei, affirmem ou neguem que o juiz
que os praticou o fez por ser frouxo, indolente, negligente, ou omisso ?
São qualidades estas que escapam á apreciação e juizo de quaes.quer testemunhas, e que não se pôde provar, como se provam os
motivos constitutivos do crime de prevaricação definido no art. 207 :
affeição—ódio — contemplação ou interesse próprio.
Explicações, como as que deu o denunciado verbalmente e por
oscripto, entendo também que não o eximem do responsabilidade.
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Ainda na plenitude de suas funcçõos do j u i z não lhe ora dafl
violar repetidamente disposições de lei. insistir, a despeito de protej
tos, nesse propósito e dizer depois — que assim entendia dever appjH
car aquellas disposições legaes.
Muito menos, a meu ver, o pôde- eximir da penalidade o argJH
mento de haver procedido sem má d', isto é, sem conhecimento do dH
e intenção de o praticar — pois que a presumpção de saber que io|H
lita a favor do um juiz titulado nas lettras jurídicas, repeli.' o uãol
conhecimento do mal, que resulta de «eus repetidos actos violai!
da lei, não obstante os consequentes protestos que taes actos prov^B
cavam.
E nem a ignorância ou o esquecimento da lei e dos deveres <B
um juiz jamais lhe pôde servir de justificação e isental-o de just»
punição.
De meu voto — o único divergente — são estes, cm resumo, osrl
fundamentos, que aqui consigno, unicamente em consideração o ré-J
speito aos votos que determinaram a absolvição do j u i x denunciado.

lei n. 85 de 20 de setembro de 1892, que nesta parte è inconstitucional,
nor não pnder qualquer lei ordinária augmentar nem d i m i n u i r as attriliuições do Tribunal; mas sim do Conselho da Intendência, que, si o
; ipprovar, legitimal-o-ha, e si não o approvar, dará logar á accusação
criminal, e em todo caso a indemnisação civil, tudo, porém, depois de ser
o acto sujeito ao conhecimento do Poder Legislativo do Districto Federal.
!•] pague o denunciante as custas.
Supremo Tribunal Federal, 17 de agosto de 1895.—Aquino e Castro,
!'.— Macedo Soares.— José Hygino. Não tornei conhecimento da
'.enuncia, por não estar comprehendido o caso de que delia faz objecto nas
attribuiçõe.s originarias e privativas deste Tribunal.— Fernando Osório.
Não tomei conhecimento de accordo com o Sr. Ministro José ílygino.
—Américo Lobo, de accordo com o.s dous votos precedentes.— Piza e Almeida. De accordo com o voto do Sr. Ministro José Hygino.—Pereira
Franco; votei como os Srs. Ministros acima firmados.— U. do Amaral,
vencido, por considerar competente o Tribunal.— Bernardino Ferreira,
vencido. Pelos mesmos fundamentos do voto do Sr. Ministro U. do
Amaral.— Lúcio de Mendonça, vencido nos mesmos termos. — A. Bráziliense. Não tomei conhecimento da denuncia de accordo com o fundamento
.'\posto no voto do Sr. José Hygino.— II. do Espirito Santo ; votei para
jue não se tomasse conhecimento da denuncia, porque não pôde este
Tribunal originariamente processar o denunciado, por carecer de
competência privativa, conforme expressa disposição constitucional.
— Fui presente. Souza Martins.

E' inadmissível a denuncia quando não satisluz 03 requisitos Jeiíaes. Ao Siiia-emo Tritiufl
J-Yderal não jicrtaucí! o conhecimento do crime de responsabilidade atíribuido no l'r.'1'eilo (!«]
Diãtricto Federal, não obstante o ar t. 53 da ii-i :i. 85 de 20 de s -lembro de 1892, nesta pu
inconstitucional.

N. 5.— Vistos expostos e relatados os autos, não conhecem d
denuncia dada pelo Dr. António Alexandre Fortes de Bustamante, n
qualidade de presidente do Club Republicano Constitucional 24 de Fev»
reiro, contra o Dr. Francisco Furquim Werneck de Almeida, Prefeito dd
Districto Federal, por crime não especificado na denuncia, com assentes
no Código Penal, mas que parece ser excesso de attribuições do cargo,!
mandando pagar sem verba no orçamento municipal 'quantia superior aí
consignações de subsídios dos membros do Conselho da'Intendência ;
Porquanto—1°, não contém a denuncia os requisitos necessária!
para ser acceita ; pois
a) o denunciante não se mostra presidente do Club Republicana
Constitucional 24 de Fevereiro, para por elle agir ;
V) o dito Club n&o se legitimou nos termos da lei n. 173 de 1(1
de setembro de 1893, para ter individualidade jurídica, e consequente*
mente representação em juizo ;
c) não exhibe o denunciante documentos do crime, mas apenaJ
discursos de intendentes pró e contra o Prefeito denunciado, destruindo-soj
uns aos outros ;
d) Nem arrola testemunhas cujos depoimentos possão servir de basá
â pronuncia ;
c) Nem está devidamente reconhecida a sua firma, nos termos ddj
artigo 152 do Cod. doProc. Criminal ;
2°, o acto attribuido ao denunciado pertence à apreciação e conhe-i
cimento, não do Supremo Tribunal Federal, nã"o obstante o art. 53 da]

RECURSOS

EXTRAORDINÁRIOS

O imposto que recahe sobre a importação de mercadorias de procedência estrangeira, quando
destinado a fazer parte da receita do Estado, c inconstitucional e não pôde ser por este
cobrado.

N. 14. — Vistos e relatados os presentes autos de recurso extraordinário, entre partes, recorrente António José de Souza Belém e recorrida a
Fazenda Estadoal da Bahia, mostra-se dos mesmos que a recorrida moveu
contra o recorrente acção executiva perante o Tribunal administrativo da
capital daquelle Estado, para haver delle a quantia de 523$342, como importador de mercadorias estrangeiras, sujeitas ao imposto denominado de
estatística, creado pela lei de 25 de agosto de 1892.
Desprezados os embargos oppostos pelo recorrente à penhora, interpoz
elleo recurso para o Tribunal de conflictos, nos termos da lei de 15 de
jjilho de 1892, allogando a inconstitucionalidade do imposto em questão ; e
afinal vencido em virtude de sentença do Tribunal de conflictos, que confirmou a (k) juiz a quo, recorreu para este Supremo Tribunal, usando da
faculdade que lhe concede o ar t. 59 § 1°, letra b da Constituição.
O que tudo visto e examinado:
Accordam em Tribunal tomar conhecimento do presente recurso,
por se verificarem as condições exigidas no art.
1° lettra b, da
Constituição : sentença definitiva proferida em ultima instancia por um
Tribunal do Estado, julgando recebida uma lei ; também do Estado,
impugnada como incompatível com alei fundamental da União.
E considerando, quanto ao merecimento dos autos:
Que o imposto de estatística, segundo a citada lei de 25 de agosto
do 1892 que o creou, é cobrado na razão de 2 % sobre o valor
official dos géneros de producção nacional que forem exportados; e das
mercadorias que entrarem em gyro commercial, inclusive as mercadorias
estrangeiras;
Que, entretanto, quando recebido sobre mercadorias vindas do exterior, o imposto de estatística é, na verdade, um imposto de importação e o mostra a própria definição da lei, pois que, assim se chamam
os que incidem sobre mercadorias de procedência estrangeira pelo facto
da sua entrada no território e livre gyro do paiz ;
Que, com effeito, o imposto de estatistica sobre as ditas mercadorias era, a principio, arrecadado na Alfândega da Bahia simultaneamente com os impostos de importação da União, em virtude da autorisação do Ministro da Fazenda dada por aviso de 14 de dezembro de
1892, mas que, prohibindo a circular de 14 de março do anno seguinte
a continuação dessa pratica, passou o imposto em questão a ser arrecadado pela recebedoria daquelle Estado ;
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Que, conforme a pratica actual, desembarcadas as mercadorias na
alfândega, a recebedoria exige dos importadores a apresentação das
respectivas facturas ou despachos, sobre cujo valor cobra o alludido
imposto ;
Que nestas condições a estação fiscal do Estado da Bahia funcciona
como alfândega, obrigando o importador, que já pagou o imposto da
importação à União, a pagar também ao Estado pelo facto da entrada de
mercadorias estrangeiras no território e commercio do paiz ;
Que o art. 7° n. l da Constituição reserva para a União o direito
exclusivo de tributar a importação de procedência estrangeira ;
Que este principio soffre excepção somente quando, nos termos do
art. 9 § 3° da Constituição, um Estado tributa a importação de merca-,
dorias estrangeiras destinadas ao consumo no seu território, para outros
fins que não seja fazer renda, porquanto o producto de taes impostos não
pôde ser recolhido aos cofres do Estado que os decreta ;
Que, entretanto, a lei de 25 do agosto de 1892 creou o imposto de
estatística para fazer parte da receita do Estado da Bahia, em cujos
orçamentos figura como uma das fontes de receita ;
Que, portanto, o imposto de estatística sobre mercadorias estrangeiras importadas no Estado da Bahia ó incompatível com o art. 7° n. l,
combinado com o art. 9° § 3° da Constituição :
Dão provimento ao recurso para, reformada a sentença do Tribunal
de Conflictos, absolver o recorrente do executivo contra elle intentado,
attenta a inconstitucionalidade do imposto que è objecto da acção, e
condemnam a recorrida nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 30 de janeiro de 1895.—Aqufto e Castro, P. — José HJgino.— Pereira Franco.— Piza e Almeida.— Macedo
Soares.— Pindahiba de Mattos. — A. Braziliense.— II. do Espirito
Santo.— Fernando Osório.— Américo Lobo.— U. do Amaral.

Não pôde ser cobrado, por inconstitucional, o imposto de importação de mercadorias estrangeiras, lançado pelo Estado como fonte de renda.

N. 22. — Vistos e relatados os presentes autos de recurso extraordinário, entre partes, como recorrente Manoel Joaquim de Carvalho, e como
recorrida a Fazenda Estadoal da Bahia, mostra-se dos mesmos que a recorrida moveu contra o recorrente a acção executiva, perante o Tribunal
administrativo da capital daquelle Estado para haver delle a quantia de
1:906$394 como importador de mercadorias estrangeiras, sujeitas ao
imposto denominado de estatística creado pela lei de 25 de agosto de 1892.
Desprezados os embargos oppostos pelo recorrente á penhora, interpoz elle
recurso para o Tribunal de Conflictos, nos termos da lei de 15 dejulho d&
1892, allegando inconstitucionalidade do imposto em questão, e, afinal
vencido, em virtude da sentença do Tribunal de Conflictos, que confirmou
a do juiz a quo, recorreu para este Supremo Tribunal, usando da faculdade que lhe concede o art. 59 § 1°, lettra b da Constituição. O que tudo-
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visto e examinado, accordam em Tribunal tomar conhecimento do presente
recurso, por se verificarem as condições exigidas no a r t . 59 § 1°, lettra b
da Constituição : sentença definitiva, proferida em u l t i m a instancia por
um Tribunal do Estado, julgando recebida uma lei também do Estado,
impugnada como incompatível com a lei fundamental da União. E, considerando, quanto ao merecimento dos autos: Que o imposto de estatística,
segundo a citada lei de 25 de agosto de 1892, que o creou, é cobrado na
razão de 2 °/0 s°l->i'e o valor oílicial dos géneros de producção nacional que
forem exportados, e das mercadorias que entrarem em gyro commercial,
inclusive as mercadorias estrangeiras; que, entretanto, quando recebido
sobre mercadorias do exterior, o imposto de Estatística è, na verdade, um
imposto de importação e o mostra a própria definição da lei, pois que assim
se chamam os que incidem sobro mercadorias de procedência estrangeira
pelo facto da sua entrada no território e livre gyro do paiz; que, com
effeito, o imposto de estatística sobre as ditas mercadorias era a principio
arrecadado na Alfândega da Bahia, simultaneamente com o imposto de
importação-da União, em virtude da au-íorisação do Ministério da Fazenda
dada por aviso de 14 de dezembro de 1892; mas que, prohibindo a circular
de 14 de março do anuo seguinte a continuação dessa pratica, passou o
imposto cm questão a ser arrecadado pela Recebedoria daquelle Estado ;
que, conforme a pratica actual, desembaraçadas as mercadorias na alfândega, a Recebedoria exige dos importadores a apresentação das respectivas
facturas'ou despachos, sobro cujw valor cobra o alludido imposto ; que
nestas condições a estação fiscal do Estado da Bahia funcciona como alfândega, obrigando o importador, que já pagou o imposto do importação á
União, a pagar também ao Estado pelo facto da entrada de mercadorias
estrangeiras no território e commercio do paiz; que o art. 7" n. I d a
Constituição reserva para a União o direi to exclusivo de tributar a importação de procedência estrangeira ; que este principio soffre excepção
somente quando, nos termos do art. 9° § 8 da Constituição, um Estado
tributa a importação de mercadorias estrangeiras destinadas ao consumo
do seu território, para outros fins que não seja fazer renda, porquanto
o producto de taes impostos não pôde ser recolhido aos cofres do Estado
que os decretou ; que, entretanto, a lei de 25 de agosto de 1892 croou o
imposto de Estatística para fazer parte da receita do Estado da Bahia, em
cujo orçamento figura corno uma das fontes de renda ; que, portanto, o
imposto de estatística sobre mercadorias estrangeiras importadas no Estado
da Bahia è incompatível com o art. 7° n . l, combinado com o art. 9 § 3°
da Constituição : Dão provimento ao recurso para, reformando a sentença
do Tribunal de Conflictos, absolver o recorrente do executivo contra elle
intentado, attenta a inconstitucionalidade do imposto que è objecto da
acção, e condemnam a recorrida nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 13 de fevereiro de 1895. — Aquino e
Castro, P. —Pereira Franco. —Piza e Almeida. — A . Braziliense. —
Bernardino Ferreira.—Fernando Osório. — U . do Amaral. —Américo
Lobo. -— Macedo Soares.
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9»
N;io é caso da recurso extraordinário a decisão proferida pela justiça estadoal, em questíTo
sobre marcas commrrcines, quando não se pronuncia contra a validade ou applicação da lei
federal.

N. 8.—Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso extraordinário interposto por J. A. Saltão & - C o m p . das decisões proferidas
pelo Tribunal Superior de Justiça do Para a favor dos recorridos A. de
Freitas á Corap. :
Considerando, á vista da Constituição da Republica, art. 31
§ 23, ser da privativa competência da justiça estadoal a questão referente
ao art.- G7 do regimento daquello Tribunal, isto è, si os embargos
postos pelos recorrentes ao primeiro Accordão deviam ter sido julgados
pelo Tribunal pleno composto de seis membros ou somente por õ juizes
desimpedidos :
Considerando que tendo os recorridos registrado sua marca de commercio de charutos «Jockey-Club» em moio de!889,os recorrentes,depois
de usarem da marca de charutos « Bonet do Jockey-Club » fraudulentamente imitada da dos recorridos e, portanto, incursa na prohibição da lei
n . 3346 de 14 de outubro de 1887, art. 8° n. 6 e na sancção penal do
art. 14, registraram em 10 de outubro de ISijO a marca contrafeita conforme lhes foi deferido por despacho da junta commercial de Belém, confirmado em gráo de recurso de aggravò pela antiga Relação do, Pará, sob
fundamento de não ter tido publicidade a marca dos recorridos, cujos modelos ajunta não pôde, aliás, cotejar cornos da marca dos recorrentes;
Considerando que o texto assim do art. 24 da citada lei como do
art. 28 do regulamento n. 9828 de 31 de dezembro de 1887 dão aos
recorridos a acção summaria que elles propuzeram para o fím de se
annullar o illicito e illegal registro dos recorrentes, não obstando a dita
acção os despachos du junta e da Relação por serem meramente administrativos, tanto assim que é ao juízo commercial (hoje Justiça Federal)
que compete processar e julgar todas as acções relativas a marcas de <
industria e coinrnercio, inclusive os litígios movidos sobre o uso o posse
de duas ou mais idênticas ou semelhantes, apresentadas ao mesmo tempo •
a registro ou sobre a validade d e d o u s o u mais registros iguaes ou pare-j
eidos feitos simultaneamente por juntas diversas (lei cit. art. 9° SSJ
2', 3" e 4°) ;
Considerando que desfarte só prepondera um dos motivos assignafedos pelas secções reunidas do Império e Justiçado antigo Conselho de'
Estado, quando propuzeram na consulta de 30 de novembro de 1884 que
os recursos das decisões das juntas fossem interpostos, não para o Governo,
mas sim para o Tribunal Judiciário de 2a Instancia, e este motivo é o de
maior celeridade no processo de recurso e na decisão, pelo que é certo
comprehender indeterminadamente o vocábulo « outrem » do art. 11 da
lei, a todos os prejudicados pelo registro de uma marca, tenham ou não
tenham elles se opposto a esse registro perante a junta e hajam ou não
hajam interposto o aggravò para o Tribunal Judiciário de segunda
instancia ;
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Considerando que tendo os recorridos exhibido a certidão original do
registro de sua marca em conformidade do artigo 23 da lei, a falta absoluta de sua publicidade na folha ofíicial e do deposito na junta commercial do Rio de Janeiro não annullaria os effeitos do registro, o qual só
se extingue pelo não uso da marca dentro do triennio e só deixa de prevalecer ao cabo de 15 annos, podendo então ser renovado (lei, art.
12, regulamento, art. 3°);
Considerando, além disto, que annullando-se só por meio de acção o
registro u m a vez feito (regulamento art. 26 e 27) a falta de sua publicidade e do deposito apenas importa para seu possuidor na negação das
garantias prescriptas na lei, art. 21, e no art. 32 de seu regulamento,
entre as quaos a sancção do art. 353 do Código Penal ;
Considerando que, sendo a publicidade do registro na folha e seu deposito najunta commercial da Capital da Republica outras tantas modalidades da manifestação de registro, já de si publico, suppre o deposito
final quaesquer deficiências daquella folha ;
Considerando não estar provado dos autos ter sido depositada a
marca dos recorridos, fora do prazo legal, porquanto a certidão original do
registro tem a data de 6 de maio de 1889 e o deposito se eflectuou a 4 de
julho do mesmo anno ;
Considerando que os recorridos, não obstante a exhibição preliminar
do registro de sua marca, intentaram a acção do art. 11 da lei fundada
expressamente com abstracção do mesmo registro, só na pusse anterior da
marca e na astuciosa imitação dos recorrentes, imitação e posse cumpridamente provadas nos autos ;
Considerando, finalmente, que os artigos 27 e 29 do regulamento
citado não podem limitar o exercício da acção do art. 11 da lei somente
ao pussuidor de nome commercial não registrado porque o texto legal
é peremptório e o estende ao possuidor de marca não registrada,
como estava consignado no projecto de lei formulado pelas referidas
secções do Conselho de Estado e consta litteralmente da sobredita consulta ;
Considerando, finalmente, não ter a justiça Estadoal do Pará decidido na espécie dos autos contra a validade ou applicação, aliás não
questionada da citada lei federal, nem de forma directa nem de modo
obliquo por meio de applicação ou interpretação viciosa ou fraudulenta :
Não toma o Supremo Tribunal Federal conhecimento do recurso de
fls. por não estar comprehendido nos casos prescriptos na Constituição
da Republica, art. 59 n. 3 § l' J lettra A e na lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 24 ; condemnando, como condemnam, nas custas os
recorrentes.
Supremo Tribunal Federal, 13 de fevereiro de 1895.— Aquino e
Castro, P.— Américo Lobo.— Piza e Almeida. De accordo com a conclusão, não tomei conhecimento por não ser caso delle.—Pereira Franco.
Não tomei conhecimento por não se tratar de recurso extraordinário
permittido pelo § 1° n. 3 do art. 59 da Constituição e menos pelojart. 61.—
Macedo Soares, com os Srs. Ministros Pereira Franco e Piza e'Almeida.—
Fernando Osório, de accordo com a conclusão. — Bernardinoí Ferreira,
pelos mesmos fundamentos do voto do Sr. Ministro Piza e Almeida.—
A. Braziliense.de accordo com o voto do Sr. Ministro Piza e Almeida.
— U . do Amaral, com o voto do Sr. Pereira Franco.

l OS

5)3
l í ceui - ?o extraorclinari* i n l e r p o s l n cia decisão proferida pelo Tribunal de conflictos do Estado da
l í í i l i i . 1 ' . !•"/ inconstitlícional o imposto denominado de o s t a l U l i r ; ; >i''[ue recahe sobre imporlucio de mercadorias estrangeiras.

N. 9. — Vistos e relatados os presentes autos de recurso extraordinário entro partes, recorrente António Josò de Souza Belém e recorrida a
Fazenda do Estado da Bahia, mostra-se dos mesmos que a recorrida movera contra o recorrente acção executiva perante o Tribunal administrativo da capital daquelle Estado, para haver delle a quantia de 251$390,
como importador de mercadorias estrangeiras, sujeitas ao imposto denominado de estatística, creado pela Lei de 25 de agosto de 1892 ; desprezados os embargos á fl. oppostos pelo recorrente á penhora, interpoz elle
recurso para o Tribunal de conflitos, nos termos da lei de 15 de julho de
1892. allegando a inconstitucionalidade do imposto em questão, e, afinal,
vencido, em virtude da sentença do tribunal de conflictos que confirmou
a do j u i z a quo, recorreu para esto Tribunal, usando da faculdade que
lhe concede o art. 59 § 1° lettra b) da Constituição.
O que tudo visto e examinado, accordam em Tribunal tomar conhecimento do presente recurso por se verificarem as condições exigidas no
art. 59 § 1° lettra b) da Constituição:
Sentença definitiva proferida em ultima instancia por um tribunal do
Estado, julgando valida uma lei também do Estado, impugnada como
incompatível com a lei fundamental da União ;
E considerando, quanto ao merecimento dos autos, que o imposto de
Estatística, segundo a citada Lei de 25 de agosto de 1892 que o creou, é
cobrado na razão de 2 % sobre o valor official dos géneros de producção
nacional que forem exportados e das mercadorias que entrarem em gyro
commercial, inclusive as mercadorias estrangeiras; que, entretanto, quando
recebido sobre mercadorias vindas do exterior, o imposto de estatística é,
na verdade, um imposto de importação e o mostra a própria definição da
lei, pois que assim se chamam os q u o incidem sobre mercadorias de procedência estrangeira polo-facto de sua entrada no território e livre gyro no
paiz ;
Que, com effeito, o imposto de estatística sobre as ditas mercadorias
era ao principio arrecadado na Alfândega da Bahia simultaneamente com
o de importação da União, em virtude claautorisação do Ministério da Fazenda, dada por aviso de 14 de dezembro de 1892, masque, prohibindo a
Circular de 14 de março do anuo .seguinte a continuação dessa pratica,
passou o imposto em questão a ser arrecadado pela Recebedoria daquelle
Estado ;
Que, conforme, a pratica actual, desembarcadas as mercadorias na
Alfândega, a Recebedoria exige dos importadores a apresentação das respectivas facturas ou despachos, sobre cujo valor cobra o alludido imposto;
Que, nestas condições, a Estação fiscal do Estado da Bahia funcciona
como Alfândega, obrigando o importador que já pagou o imposto de importação á União, a pagar também ao Estado, pelo facto da entrada de mercadorias estrangeiras no território e commercio do paiz ;
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Que o art. 7° n. l da Constituição reserva para a União o direito exclusivo de tributai- a importação de pró leduncia estrangeira ;
Que este principio sofíre excepção somente quando, nos termos do
art. 9" § ;> da Constituição, um Estado tributa a importação de mercadorias estrangeiras destinadas ao consumo do seu território, para outros
fins que não seja fazer renda, porquanto o producto de taes impostos não
pôde ser recolhido aos cofres do Estado que os decreta ;
Que, entretanto, a lei de 25 de agosto de ISÍÍ2 creou o imposto de
estatística para fazer parte da receita do Estado da Bahia, em cujos
orçamentos figura como unia das fontes de renda ;
Que, portanto, o imposto de estatística sobre mercadorias estrangeiras
importadas no Estado da Bahia è incompatível com o art. 7° n. l, combinado com o art. 9° §3° da Constituição :
Dão provimento ao recurso para, reformando a sentença do Tribunal
de Conflictos, absolver o recorrente do executivo contra elle intentado,
attenta a iuconstitucionalidade do imposto que é objecto da acção, e
condemnam a recorrida nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 23 de fevereiro de 1895.— Aquino e Castro, P.— Piza e Almeida.— Macedo Soares.— Pindahiba de Mattos.—
Pereira Franco. — José Hygino.— Bernardino Ferreira.— H. do Espirito
Santo.— A. Braziliense.— Fernando Osório. — Américo Lobo. — U. do
Amaral.

Dá-se provimento ao recurso extraordinário inlerpo-v.u <!a oondímnaçao a pai_ r ,uii.'nl" de um
imposto i n c o n s t i t u c i o n a l .

N. 26.— Vistos e relatados os presentes autos de recurso extraordinário, entro partes, como recorrentes Silva Moreira & Souza e recorrida a Fazenda Estadoal da Bahia, mostra-se dos mesmos que a recorrida moveu contra os recorrentes a acção executiva, perante o Tribunal
administrativo, da capital daquelle Estado, para haver a quantia de
2:869$405, como importador de mercadorias estrangeiras sujeitas ao
imposto denominado de estatística, eivado pela lei de 25 de agosto de
1892. Desprezados os embargos oppostos pelos recorrentes a penhora,
interpuzeram elles recurso para o Tribunal de Conflictos, nos termos da
lei de 15 de junho de 1892, allegando a inconstitucionalidade do imposto
em questão e, afinal vencidos, em virtude da sentença do Tribunal de couflictos, que confirmou a do juiz a quo, recorreram para este Supremo
Tribunal Federal, usando da faculdade que lhes concede o art. 59 § 1°
lettra b) da Constituição; o que tudo visto e examinado, accordam em
tribunal tomar conhecimento do presente recurso, por se verificarem as
condições exigidas no a r t . 59 § 1° lettra l>] da Constituição : sentença definitiva proferida em ultima instancia por um Tribunal do Estado, julgando recebida uma lei também do Estado, impugnada como incompatível
com a lei fundamental da União.
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E, considerando, quanto ao merecimento dos autos:
Que o imposto de estatística, segundo a citada lei de 25 de agosto'
de 1892, que o creou, é cobrado na razão de 2 °/0 sobre o valor official
dos géneros de producção nacional que forem exportados e das mercadorias que entrarem em gyro commercial inclusive as mercadorias estrangeiras ;
Que, entretanto, quando recebido sobre mercadorias vindas do
exterior, o imposto de estatística é, na verdade, um imposto de exportação e o mostra a própria definição da lei, pois que assim se chamam os
que incidem sobre mercadorias de procedência estrangeira, pelo facto de
sua entrada no território e livre gyro nopaiz ;
Que, com effeito, o imposto de estatística sobre as ditas mercadorias
era a principio arrecadado na Alfândega da Bahia, simultaneamente com
o imposto de importação da União, em virtude da autorisação do Ministro
da Fazenda dada por aviso de 14 de dezembro de 1892, mas que, prohibindo a circular de 14 de março do anno seguinte a continuação dessa
pratica, passou o imposto em questão a ser arrecadado pela Recebedoria
daquelle Estado ;
Que, conforme a pratica actual, desembarcadas as mercadorias na
Alfândega, a Recebedoria exige dos importadores a apresentação das
respectivas facturas ou despachos sobre cujo valor cobra o alludido imposto ;
Que, nestas condições, a estação fiscal do Estado da Bahia funcciona
como alfândega, obrigando o importador, que já pagou o imposto de importação á União, a pagar também ao Estado pelo facto de entrada demercadorias estrangeiras no território e commercio do paiz ;
Que o art. 7° n. l da Constituição reserva para a União o direito
exclusivo de tributar a importação de procedência estrangeira ;
Que este principio soffre excepção somente quando um Estado tributa
a importação de mercadorias estrangeiras destinadas ao consumo de seu
território, para outros fins que não seja fazer renda ; porquanto o producto de taes impostos não pôde ser recolhido aos cofres do Estado, que
os decretou ;
Que, entretanto, alei de 25 de agosto de 1892 creou o imposto de
estatística para fazer parte da receita do Estado da Bahia, em cujos
orçamentos figura como uma das fontes de renda ;
Que, portanto, o imposto de estatística sobre mercadorias estran- :
geiras importadas no Estado da Bahia é incompatível com o art. 7°,
§ 1°, combinado com o art. 9°, § 3° da Constituição:
Dão provimento ao recurso para, reformando a sentença do Tribunal
de Conflictos, absolver os recorrentes do executivo contra elles intentado, "
attenta a inconstitucionalidade do imposto, que é objecto da acção e condemnam a recorrida nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 2 de março de 1895.— Aquino e Castro,
P.— A. Braziliense.— Pereira Franco. — Piza e Almeida.— Macedo
Soares.— José Hygino.— Pindahiba de Mattos.— H. do Espirito Santo.
Américo Lobo.— Fernando Osório.— Bernardino Ferreira.— U. do
Amaral.

'í

— 111 —

Condições neeessanus para que seja admissível o recurso extraordinário. Não é caso
delle a decisão que deixa de conhecer do recurso interposto pela parte prejudicada
com ;i r i . l . i M i i ç a de um i m p o s t > . (jue diz ser de importação, creado por lei m u n i cipal, com o fundamento de ser incompetente a parte que o interpo/,.

N. 16.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em quesão recorrentes Fonseca Irmãos & C. e recorrido o Conselho Municipal do Recife, mostra-se dos ditos autos de recurso extraordinário que,
tendo as leis do orçamento do município do Recife para os exercícios de
1893 e 1894, creado o imposto de 40 réis sobre cada volume sahido da
Alfândega ou trapiche alfandegado e desembarcado no cáes, cujo producto
deverá ser applicado ao saneamento e embellezamento da cidade, Fonseca,
Irmão & C. recorreram desses actos da administração municipal
para o Supremo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, allegando que o imposto em questão é de importação, e como tal offensivo da
Constituição daquelle Estado, de que faz parte integrante a Constituição
Federal.
O Tribunal ad quem não tomou conhecimento do recurso, attento o
art. 12 da lei orgânica dos municípios do mesmo Estado, de 2 de agosto
de 1852, que só aos representantes do Ministério Publico permitte recorrer
para o poder judiciário das deliberações dos Conselhos Municipaes, quando
forem offensivos da Constituição e das leis estadoaes.
Não se conformando com esta decisão os recorrentes interpuzerarn
para este Supremo Tribunal o recurso extraordinário de que trata o
art. 59, n. 3, § 1° da Constituição Federal.
O que tudo visto e examinado, e considerando :
Que, segundo o art. 59, n. 3, § 1°, lettra b) da Constituição Federal, cabe a este Tribunal conhecer das sentenças das justiças dos Estados ern ultima instancia, quando se contestar a validade de leis ou actos
dos governos dos Estados, em face da Constituição ou das leis federaes, e
a decisão do Tribunal do Estado considerar validos esses actos ou essas
leis impugnadas;
Que desta disposição constitucional se infere dever dar-se o concurso dos três seguintes requisitos para que este Tribunal possa exercer a
suprema fiscalisação que lhe compete para o fim de manter a Validade da
Constituição e das leis federaes :
1° que com ellas se ache em conflicto lei ou acto de algum dos
Governos dos Estados;
2° que haja sentença das justiças do respectivo Estado em ultima
instancia;
3° que a sentença considere validos os actos ou as leis estadoaes
impugnadas; .
Que, na espécie destes autos, falta a ultima condição, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não se pronunciou
sobre a validade dos actos municipaes arguidos de inconstitucionaes,
deixando de tomar conhecimento do recurso que para elle fora interposta,
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por entender que segundo as leis do Estado não competia aos recorrentes,]
e sim aos agentes do Ministério Publico, interpol-o ;
Que, não tendo o Superior Tribunal de Justiça de Pernambuco jul-3
gado validas as leis immicipaes que crearam o imposto de 40 réis sobrJ
cada volume sabido da Alfândega, o recurso extraordinário para estè|
Tribuna! não tem objecto ;
Que, com efieito, a este T r i b u n a l não compete interpretar a lei esta-j
doai de 2 de agosto de 1852, sobre questões relativas ao recurso dos actos]
da administração municipal, pois que a decisão do Supremo Tribunal!
Federal nas appellações das justiças dos Estados não pôde envolver!
questão diversa ou independente daqnolla em que a sentença recorrida-j
for contraria ;i validade e applicabilidade de tratados, leis federaes ou dej
preceitos da Constituição da União (art. 102 do Regimento deste Tri-j
bunal e a r t . 5S da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894) ;
Que não tendo julgado a sentença recorrida sobre a questão constitu-,.
cional que os recorrentes suscitaram, fica-lhes salvo usarem da acção ou«
da defesa que lhes oompetir, segundo as leis do processo:
Accordam não tomar conhecimento do presente recurso por não ser ;
caso delle e condemnam os recorrentes nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 27 de março de 189o.— A q u i n o e
Castro, P . — José Hvgino.— Piza e Almeida.— Bernardiuo Ferreira.
— Fernando Osório.— U. do A m a r a l . — A. Braziliense.— Pindahiba
de Mattos.— Américo Lobo. Neguei provimento ao recurso, não tendoá
em attenção a forma do accordão de fl. 20 v., equivalente á decisão"
definitiva, mas por me parecer que não compete ao Supremo Tribunal'
Federal conhecer em ultima instancia dos recursos permittidos pela lei
estadoal n. 52, de 3 de agosto de 1893, art. 12, § 1°, os quaes, embora
julgados pelo Superior Tribunal de Justiça de Pernambuco traduzem-se j
pela generalidade de sua matéria, em uma espécie de veto quando pró-<
vidos. E a Justiça Federal não pôde nem deve arrogar-se o exercício d e j
uma funcção executiva, referente ao direito municipal ; só em espécie
determinada è que lho cabe aferir a inconstitucionalidade das deliberações das Camarás Municipaes da Republica.-- Macedo Soares,<
vencido. Na discussão do recurso ficou fora de duvida e u n a n i m e m e n t e
assentada a inconstitucionalidade do imposto creado pelo Conselho Mu-j
nicipal do Recife, sob color de transporte em determinado vehiculo,!
mas na realidade imposto de importação de procedência estrangeira,!
directa em uns casos, contra a lettra do art. 7 § 1° da Constituição^
Federal, e de transito em outros, vedado pelos arts. 9°, §§ 2°
e 11, n. 1.
E' o mesmo imposto inconstitucional, que certos Estados teom.j
decretado para augmento de suas rendas, sob a denominação de im- '
posto de estatística, de transito, de pedágio, etc., sempre e uniforme*- J
mente condemnado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões teem ;
sido acatadas e cumpridas pelos poderes estadoaes.
Pois bem ; o accordão sacrifica a questão fundamental da inconsti-.
tucionalidade do tributo à disposição (aliás mal interpretada) de uma loi
estadoal que dá ao promotor publico recurso cx-officio das delibera- í
coes dos Conselhos Municipaes, esquecendo-se que esta mesma lei, no
mesmo artigo e paragrapho, e em continuação do disposto sobre o •
recurso official, confere a qualquer cidadão o recurso popular quando
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se tratar de vexame dos munícipes ou menospreço dos seus interesses .
E' o art. 12 § 2° da Lei Pernambucana n. 52 de 3 de acosto de
1892.
E desfarte, fica o preceito da lei suprema da União subordinado ao
bei prazer do agente do ministério publico, na capital ou nos municípios do sertão de Pernambuco, ou ao legislador estadoal, qne, assim
corno deu recurso, official e popular (e portanto particular), das deliberações inconstitucionaes dos conselhos rnunicipaes, com o mesmo direito
pôde negal-o ; e para isto basta revogar o § 2° citado, ficando o Supremo Tribunal Federal inhibido, segundo o accordão, de conhecer da
arguida inconstitucionalidade do vexatório imposto ;
Que, o Supremo Tribunal de Justiça do Recife decidindo em recurso
ordinário e de accordo corn a lei processual do Estado, não houvesse
conhecido, no seu accordão de fl.20 v., do recurso interposto a h".8 v.,
por não tel-o sido pelo representante do ministério publico, embora na
espécie a lei estadoal a conferisse aos recorrentes ou a qualquer do povo,
não se justifica, mas comprehende-se ;
Que, porém, o Supremo Tribunal Federal, decidindo em recurso extraordinário uma questão constitucional de tamanha gravidade, confirmasse semelhante decisão, não em vista de um texto da Constituição da
União, mas em vista de uma lei estadoal de processo, è o que excede a
toda a comprehensão. . . não direi humana, sim, e só a minha, muito
humilde e curta.
O erro do accordão, (e erro escrevo, data vénia) provêm de incurial
interpretação doart. 59 n. 111 § 1° a, suppoado que não é definitiva a
sentença do tribunal da segunda instancia que, em gráo de appellação,
annullaúm feito, deixando de prover, sim ou. não, sobre a espécie dos
autos.
Porquanto, e em primeiro lugar, sentença definitiva não è só a
que decide a causa, a acção, o direito controvertido entre as partes ;
ó também a que põe termo ao feito, ao processo, julgando nullos os
autos.
Do contrario, não haveria appellação da sentença que houvesse decretado a nullidade do feito; contra o disposto em todas as leis formães do Reino, do Império, das Províncias, da Republica e dos Estados
do Brazil.
Em segundo logar, e desde que a sentença nada decidiu sobre a reclamação dos recorrentes, deixou subsistente o vexame de que elles se queixavam, isto é, o imposto cuja inconstitucionalidade foi reconhecida
pelo desembargador procurador geral de Pernambuco, no seu oilicio de
H. 20, pelos Srs. ministros revisores destes autos e quantos tomaram
parte na discussão ou assignaram sem observações este accordão.
A divergência versou somente sobre questão de forma em relação
ao recurso, e não sobre o fundo da reclamação dos recorrentes, que assentava no gravame inconstitucional do seu direito de comraerciantes
f
le uns géneros o consumidores de outros, a quem a Constituição Federal isentado imposto de importação de procedência estrangeira.
Ora, desde que a causa foi sujeita ao Supremo Tribunal Federal,
por via de recurso extraordinário interposto de sentença definitiva ou
terminativa do feito e versando sobre deliberação inconstitucional de

— 11 í —
qualquer poder estadoal, quanto mais de uma camará municipal, e i m - j
portando o recurso a inteira devolução do conhecimento da causa e dol
processo, ab initio, desde a autoação, não se concebe que o Supremo?
Tribunal Federal, confirmando a sentença do Superior Tribunal de Justiça do Recife (aliás desconhecedora do § 2° do art. 12 da Lei Per-j
nambucana n. 52 de 1892), deixasse de tomar conhecimento do ré
curso.
Por esses fundamentos, delle conheci, dando-lhe provimento para
julgar inconstitucional a disposição do art. 1°§67 da lei n. l e art. 1°
§ 69 da lei n. 24 do Conselho Municipal do Recife, á semelhança
do que julgou o Supremo Tribunal Federal acerca de impostos idênticos lançados na Bahia, Alagoas, etc.— Pereira Franco, vencido por'
alguns dos fundamentos do voto supra.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Amphilophio.

E' caso de recurso exlraordiiusnn, '.[iiandn ;i<! decisões judiciarias, em queátão de de
priação de terrenos e ]>eml'eilon;is pur utilidade j n i l > l i i - : i , \ i " ! ; u i ) disiiosii.-ôes eonslilueinu a sua plenitude.
naes concernentes u» d i r e i l u de propriedade gi

N . 18.— Vistos, relatados e discutidos estes auto's de recurso extraordinário, entre partes, Francisco José Monteiro, recorrente, e recorrida a
Intendência Municipal da capital de S. Paulo, mostra-se dos mesmos que
tendo sido definitivamente condemnada a recorrida, nos accordãos trasladados às fls. 85 e 87, e proferidos em gráo de appellação aos 15 de dez-:
embro de 1891 e 10 de março pelo antigo Tribunal da Relação do seu j
districto a restituir ao recorrente, cessionário de Carlos Fabiano de MoraeaJ
Leitão, o terreno e as bemfeitorias da chácara sita no logar outrora]
'denominado Pacaembú e hoje Santa Cecilia, por não se ter cumprido aj
condição de desapropriação da dita chácara, e como fora decretaria pelai
Camará Municipal, que era a de se estabelecer alli o Matadouro Publico J
para cujo fim a sentença de fl. 33 incorporou, em 25 de outubro de LS73J
aquelle prédio ao património municipal, succedeu terá recorrida offerecidw
a execução dos referidos accordãos os embargos de fl. 137, cumulativo»
de matéria ordinária de nullidadee extraordinária de beneficio de restitui^
cão in iníegrum, que foram' afinal julgados provados pelo actual Tribuna
de Justiça do Estado de S. Paulo, nos três successivos accordãos (fls. 210 v.;
211 e 2íQ v.,) de 14 de abril e 16 de agosto de 1893, e 27 de março <Í
1894, dos quaes, o primeiro, sob fundamento de incompetência do Pode™
Judiciário, annullou todo o processo da acção do recorrente e os ultimo™
desprezando as nullidades arguidas, reformaram a sentença exequendaj
sendo que esses accordSos, sem discrepância, outorgaram á recorrida «
impetrado beneficio, não obstante a impugnação do recorrente.
Isto posto, decidida pela affirmativa a preliminar de se comprehendejj
rem os accorduos recorridos nas espécies definidas na Constituiçãt^
Federal :
Considerando que, abrindo a mesma á plenitude do direito de proj|
priedade no art. 72 § 17, a excepção singular de desapropriação porj

— 115 —

utilidade publica presumida, dada a certeza de não existir tal utilidade, o
acto de desapropriação equivale à violência, e deve se rescindir, mediante
acção do espoliado ;
Considerando que, decorridos muitos annos depois da incorporação de
fl. 33, sem que o respectivo prédio tivesse sido de facto applicado a algum
destino útil ao município, os accordãos de fls. 271 e 325 v., reformando a
sentença exequenda, julgaram valido e mandaram subsistir o acto da
Gamara, que se mostrou evidentemente oflensivo do citado preceito constitucional ;
Considerando que, desconhecendo a competência do Poder Judiciário
para o processo e a decisão da causa do recorrente, o accordão de fl. 207 v.,
aliás já revogado pelos ulteriores, violou o principio básico da organisação
de poderes harmónicos e independentes entre si, tal qual se vê escripto nos
arts. 15 e 63 do Pacto Federativo ;
Considerando opporem-se, outrosim, os accordãos recorridos, não só
aos arts. 61 e 08 da Constituição, como ao texto da Ord. Livro 3°,
Tit. 65, § 1° e ao decreto orgânico n. 848, de 11 de outubro de 1890,
art. 334, porquanto :
a) não mantiveram a autoridade do caso julgado, tão obrigatório para
as justiças dos Estados como para a da União ;
&) concederam á recorrida, sem que tivesse ella ofierecido novas
allegações e outra prova, além do documento de fl. 140, afirmativo da
deliberação própria, tomada sobre parte do prédio exequendo, depois de
assignada a carta de sentença, o beneficio da restituição in iníegrum,
não contra os termos e actos do processo, cm que ella se defendeu e cuja
legalidade ficou demonstrada pelo desprezo das arguições de nullidade,
mas contra as sentenças de fls. 85 e 87, ambas conformes entre si e com o
merecimento dos autos ;
c) equipararam a recorrida a menores e interdictos, quando, em con«•ordancia com o Pacto Federativo, o decreto estadoal n. 13 de 15 de
janeiro de 1890 consagrou sua autonomia, logo depois reiterada na
Constituição do Estado de S. Paulo, no art. 49, cujas alíneas II e III
•nitorgam a dous terços dos eleitores a dupla faculdade de revogarem
jiialquer tempo os mandatos e de annullar, em assemblèa do povo, as
loliberações das autoridades do município ;
d) não applicaram á causa do recorrente a sobredita disposição do
lecreto n. 848, a qual, não contestada a posse do Poder Legislativo de
•[ue estava então investido o Poder Provisório da Republica, transcende
das meras formas do processo e se estende à recorrida em qualquer Juízo
ou Tribunal ; porquanto, sendo regra de direito, prohibitiva ou limitativa
de uma atrophiada instituição jurídica, que as legislações modernas conclomnaram, é extensiva do menos para o mais ; e, por mais forte razão do
mais para o menos, isto é, do Poder Judiciário da União para as Justiças
dos Estados e do Districto Federal;
e) não coincidem perfeitamente com as Constituições, nacional e
particulares, as quaes, firmando ao lado da igualdade de todos perante a
lei e de par com a soberania dos membros da Federação na esphera de sua
competência a severa fiscalisação dos actos e a effectiva responsabilidade
dos funccionarios públicos, abrogaram virtualmente a pratica de se
^pplicar por simples analogia ao Estado e às Camarás Municipaes para
rescindirem as acções ou as omissões lesivas de seus mandatários, o jus
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singularis, instituído a favor de menores e interdictos, sendo que o Pacto1
Federativo creou expressamente para a União o privilegio de foro, sem*
conter reserva ou menção do outro beneficio extraordinário (inclusio*
unius, excluaio alterai*) :
O Supremo Tribunal Federal dá provimento ao recurso interposto ai
fi. 230 v., para annullar, como annnlla, os accordãos de fls. 207, 271 e-j
326 v . , mandando subsistir os accordãos exequendos de fls. 85 e <S7 ;
pagas as custas pela recorrida.
Supremo Tribunal Federal, 30 de março de 1895. — A q u i n o efl
Castro, P. — Américo Lobo. — Pereira Franco. —Piza e Almeida, ven-i
eido. —Ubaldino do Amaral, vencido. —José Hygino, de accordo comj
o accordão, em vista dos dous primeiros considerandos. — BernardiiidB
Ferreira, pelos mesmos fundamentos do voto do Sr. Ministro José Ily- •
gino. — Pindahiba de Mattos, vencido. --Fernando Osório, vencido ;
neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por não ser casadelle. — Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Amphilophio.

Do despacho i n d e f e r i n d o uma. reclamação sobre mero incidente do processo não cabe recurso
extraordinário, que se dá quando ha sentença proferida cm ultima instancia, em processo
regular com citação e contestação da parte adversa.

N. 13.— Vistos, expostos e discutidos os autos, em que é recorrente-;
o presidente da Camará Syndical dos Corretores e recorrido o j u i z d a ^
Camará Commercial do Tribunal Civil e Criminal, não tomam conheci-,
mento do presente recurso extraordinário, que não cabe na espécie, por-,
quanto é indispensável para que elle se dê nos termos doart. 59, n. lllr\
§ l", lettras a e b da Constituição Federal, que tenha havido sentença;proferida ein ultima instancia, em processo regular com citação e contestação da parte adversa, quando nos presentes autos apenas se trata do-;
despacho do juiz commercial, indeferindo uma reclamação sobre mero--.
incidente do processo.
Pague o recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 3 de abril de ]895.— Pereira Franco,!
V. P.— Pindahiba de Mattos.— Piza e Almeida.— José Hygino.—-l
U. do Amaral.— H. do Espirito Santo.— Bernardino Ferreira.— Fernando Osório.— A. Braziliense.— Macedo Soares.— Américo Lobo.

Não sp toma conhecimento do recurso extraordinário quando, solido a substancia da cansa
não houve sentença deiinitiva, limitu.udo-se toda a discussão a mero incidente dojjj
processo.

N. 21.—Vistos, expostos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso extraordinário, entre partes, como recorrente o negociante Manoel Joaquim de Carvalho e recorrida a Fazenda Publica do Estado da-
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Bahia ; tendo a assemblea geral legislativa desse Estado, em a sua
lei de orçamento n. 28 de 25 de agosto de 1892, creado com a denominação de imposto de estatística a taxa de 2 % sobre o valor ciliciai
das mercadorias que ern seu território entrarem em gyro commercial,
foi o recorrente intimado de ordem da respectiva Recebedoria para
pagar a quantia de 600$334, importância daquelle novo imposto
em consequência das mercadorias importadas nos dias 3 e 30 de novembro de 1892. Impugnando o recorrente a obrigação do pagamento
de tal imposto, foi contra elle, a requerimento do procurador dos feitos,
proposta a acção executiva perante o Tribunal administrativo do
Estado da Bahia.
Distribuído o feito a um dos juizes do Tribunal e expedido e executado o mandado de penhora, oppoz o recorrente embargos à mesma
penhora sob o fundamento de incompetência do poder legislativo Estadoal para tributar géneros que pela Constituição Federal pertenciam exclusivamente á receita orçamentaria da União. Não tendo, porém, sido
os embargos apresentados dentro do prazo regulamentar, foram, por
esse motivo, desprezados. Offereceu o recorrente novos embargos a
essa decisão do Tribunal Administrativo, para demonstrar que os
primeiros haviam sido apresentados em tempo legal.
Parecendo ao Tribunal que pelo regulamento estadoal somente
eram permittidos embargos de simples declaração contra a sentença que
despresou os embargos á penhora, não tomou conhecimento da impugnação por infringente da primeira decisão, que, alias, tinha resolvido
o ponto principal da causa que versava sobre a inconstitucionalidade do
chamado imposto de estatística.
Recorrendo ainda rios termos da lei estadoal, n. 14 de 15 de julho
de 1892, desta ultima sentença para o Tribunal de conflictos não lhe per.mittiu o relator do feito o uso de semelhante recurso corn o fundamento de
ter sido requerido fora do prazo legal. E, finalmente, o recorrente
interpoz para este Supremo Tribunal o presente recurso extraordinário.
Mas, como claramente se evidencia do art. 59, § l, lettra b) da
Constituição, o Supremo Tribunal não pôde oficiosamente exercer a
attribuição que lhe foi conferida para conhecer e declarar se uma lei
•ostadoal é contraria à lei orgânica ou as leis federaes.
Mister se faz, sempre que haja uma contorversia, que o juiz ou
tribunal perante cuja jurisdicção se ventilou o processo, tenha proferido
em ultima instancia uma sentença, considerando valida uma lei estadoal
impugnada, por inconstitucional. Somente nestas condições é que o Supremo Tribunal decidirá na espécie submettida ao seu julgamento, se a lei
estadoal não pôde ter força obrigatória por ser manifestamente offensiva
da Constituição ou das leis federaes.
Ora, na hypothese vertente, não houve sentença definitiva sobre a substancia da causa e toda a discussão se limitou a moro incidente de processo.
Accordam, portanto,em não tomar conhecimento do presente recurso ;
pagas as custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 11 de maio de 1895.—Aquino e Castro,
P.—Bernardino Ferreira.—Pindahiba de Mattos.—Pereira Franco.—
José Hygino.—U. do Amaral.—H. do Espirito Santo.—Macedo Soares.
— Piza e Almeida. —A. Braziliense.—Fernando Osório.—Américo Lobo.
— Lúcio de Mendonça.
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Nas questões relaliras a espolio de estrangeiro só ha recurso extraordinário quando a espécie- •
não está prevista em convenção ou tratado.
A appellacão interposta fora do prazo legal não produz olleilo algum valido.

N. 5.—Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso
extraordinário interposto por D. Cecília Garcia Cardoso, tomando conhecimento do mesmo recurso, por isso que os accórdãos recorridos relativos
a espolio do estrangeiros comprehendern-se na espécie definida no art. 61
§2° da Constituição e no art. 9 n. 2 lottra b) doDec..n. 848 de 11 de
Outubro de 1890, uma vez que o caso não está previsto em convenção ou
tratado, que não existe com o reino de Portugal, desde que deixou de
regulara Convenção Consular promulgada pelo Decr. n. 6236 de 21 de
junho de 1876; e attendendo que nos accórdãos recorridos se demonstra
claramente que a appellacão sendo interposta muitos dias depois de haver
expirado o prazo legal, isto ê, a 14 de janeiro de 1891, quando a sentença',
appellada fôra proferida a 15 de dezembro de 1890, sendo competente- |
mente intimada a 17, não podia produzir effeito algum valido e nern delia;
ao Tribunal a quò era permittido tomar conhecimento, na forma das
terminantes disposições do art. 648 do Regulamento n. 737 de 25 de
novembro de 1850 e mais legislação citada nos referidos Accórdãos, negam;
provimento ao recurso extraordinário. Pagas as custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 25 de maio de 1895.—Aquino e Castro,
P. — Pereira Franco.—Piza e Almeida.— José Hygino.— U. do
Amaral. — H', do Espirito Santo. — Pindahiba de Mattos. — Bernar-J
dino Ferreira.— Macedo Soares. — Lúcio de Mendonça.— Fernando!
Osório. — Américo Lobo. — Fui presente, Souza Martins.
100
E'competente o Poder Judiciário aão só para processar e julgar a acção de manutenção deJ
posse, em questão de propriedade immovel, como para negar execução a qualquer postura!
ou lei municipal que for contraria a Constituição.

N. 32.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso extraor-l
dinario, entre partes José Fernandes Ferreira, recorrente, e recorrido ol
Conselho Municipal de Mamanguape, e decidida afflrmativãmente a pré- j
liminar de comprehender-se o julgado recorrido na espécie definida peloj
art.^59 § 1° letra b da Constituição Federal, porquanto, o Tribunal Superior!
do Estado da Parahyba do Norte, considerou valida e acima de todo el
qualquer julgamento uma lei do citado Conselho Municipal, elemento pri-l
mano dos Poderes do Estado, graças a qual a propriedade rural do respe-l
Clivo município, fora dividida mediante simples picada aberta em meio dói
prédio do recorrente, em duas zonas, uma agrícola e outra pastoril, ficando!
prohibJdo nesta, sob pena de multa e prisão, qualquer ensaio de cultura eql
solo que não esteja previamente cercado, no que a referida lei offeiide ma-1
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nifestamente os arts. 68 e 72 § 17 da Constituição, por quebrar a inviolabilidade da propriedade de modo tão insólito que excede ao mesmo tempo a
competência peculiar das municipalidades somente restricta aos interesses
meramente locaes e a competência privativa e amplíssima do Congresso
Nacional no tocante â decretação do Direito Civil da Republica.
Considerando que pertencendo â competência commum do poder judiciário, applicar e interpretar as leis, corresponde a esse direito o dever
indeclinável de examinar a pureza e legitimidade dos textos legislativos e
denegar applicação aos que forem inconstitucionaès.
Considerando, outrosim, que dando no art. 19 § 25 ao Congresso do
Estado a faculdade privativa de annullar as leis, actos e decisões dos conselhos municipaes, que contrariem as leis da Fnião ou do Estado, a Constituição Política do Estado do Parahyba do Norte não supprimiu e menos
limitou a competência negativa do Poder Judiciário, que só se exerce na
espécie e jamais assume o caracter de um veto, com o qual se identifica o
acto rescisório emanado do Congresso.
Considerando, em summa, que o Congresso Estadoal que não usa
daquella attribuição ou que a exerce, sim, mas para o fim de approvar leis
inconstitucionaès do município, nem por isso, com este acto ou com
aquella omissão legitima ou sana o vicio de origem de lei municipal, porque
as mesmas leis e as próprias deliberações do Congresso estão sujeitas ao
criterium do Poder Judiciário, ao qual corre a obrigação de recusar
observância a tudo quanto ferir a Constituição, código fundamental, cujo
constante e perpetuo vigor não depende de nenhuma reclamação collectiva,
ao inverso do que está exarado no julgado recorrido, onde se diz que a
annullação da lei municipal, offensiva da lei constitucional depende de
recurso interposto por um ou mais municípios ;
O Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao recurso interposto
a íls, 38 v., revoga o Accordão de íls.
para o fim de declarar, como
declara, competente a justiça commum de Mamanguape, não só para
processar e julgar a acção de manutenção ali i proposta pelo recorrente,
como para, na espécie, negar execução a qualquer postura ou lei do município que for inconstitucional; pagas as custas pelo recorrido.
Supremo Tribunal Federal, 5 de junho de 1895.—Aquino e Castro, P.
—Américo Lobo. —Piza e Almeida. — H . do Espirito Santo. — Fernando
Osório. — U. do Amaral. — Josò llygino, de aocordo com a conclusão._ —
Pereira Franco. — Lúcio de Mendonça. -- Bernardino Ferreira. -- Pindahiba do Mattos. — Macedo Soares. — F u i presente, Souza Martins.
101
A simples interpretação ou upplicaç;^. da lei. cm queshio de compra e v^ula de titules
commerciaes, não autorisa o recurso extraordinário, si não houve \iola<;àu do preceito
constitucional.

N . 33. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso
extraordinário, entre partes — recorrente a Companhia de Seguros Brazu
Federal e recorrido o Banco Industrial do Rio de Janeiro, não tomam
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conhecimento do interposto recurso, por não ser caso delle em vista da lei;
pagas pelo recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 12 de junho de 1895. — Aquino e
Castro, P.— U. do Amaral.— Pereira Franco.— H. do Espirito Santo.
— Fernando Osório.— Bernardino Ferreira.— Piza e Almeida. — Lúcio
de Mendonça.—Pmdahiba de Mattos.—Américo Lobo, vencido. Dispondo
a Constituição Federal no art. 6° § 4° dever o Governo da União intervir
nos negócios peculiares dos Estados para assegurar a execução das leis
nacionaes e não permittindo no art. 59 § 1°, lettra b que subsistam quaesquer leis ou actos emanados quer do Poder executivo, quer do Poder
Legislativo Estadoal, embora sanccionados pelo respectivo Poder Judiciário,
desde que contrariam a Constituição, ou as leis nacionaes, é visto que as
justiças locaes não teem competência para violar as leis da Republica
(art. 61) e que, no caso dessa violação, cabo o recurso extraordinário
consagrado na letra a do citado artigo (59, paragrapho 1°), sem embargo
do preceito ocioso da lei n. 221 de 20 de novembro de 1891, art. 24,
segundo período, a qual, por ser ordiruvria, não pôde alterar o texto con*
stitucional por meio de vãs e irritas ampliações ou restricções.
Fui, pois, voto vencido na preliminar, em cuja sorte influiu, sem
duvida alguma com peso decisivo, o respeito pela autonomia dos Estados, a
qual, todavia, não vai até á borda do abysmo cavado pela quebra das leis,
cuja observância é confiada às justiças locaes ; accrescendo a circumstancia
de que os accordãos recorridos emanaram das justiças organisadas e estabelecidas pelo Governo da União do Districto Federal, onde, ao em vez
daquella autonomia impera o braço forte do Congresso Nacional, que lhe
dieta as leis orgânicas, e o do Presidente da Republica, que lhe nomeia o
Prefeito e os magistrados.
Em contraste com a forma tácita do Accordão da Corte de Appellação
a fl. 246, o voto jurídico eterminoso exarado pelo juiz dissidente o Sr. desembargador Rodrigues, convericeu-me irresistivelmente de que nesta
acção de dez dias o Accordão á fl. 219 do Tribunal de 1a instancia, que
condemnou a recorrente na subida quantia de 98:000$, juros da mora e
custas, devia ser in limine revogado por ser manifestamente infringente
das regras rudimentaes do oneroso contracto de compra e venda, prescri- l
ptas no Código Commercial, arts. 204, 206, 210 e214. O Accordão sobredito não nega a obrigação, que corre ao vendedor, de garantir ao comprador
a existência e a posse da cousa vendida, nem a de lhe restituir o preço quando
exista ou não existente, tão pouco desconhece a rescisão da venda por
vícios occultos da cousa; em verdade, repete que o recorrido responde
pela existência dos debenltires, mas que reconhece o direito do pagamento do referido preço de 98:000$: 1°, porque a b a i x a aos debentures,
posterior ao contracto, é parte aleatória deste, e não é vicio de substancia; í
2°, porque a illegalidade e até a criminalidade da emissão dos debentures '
da Geral .só pôde ser opposta contra a companhia emissora e não contra
terceiros ; 3°, finalmente, porque o contracto em questão é valido, eis
que os debentures pertencem verdadeiramente ao recorrido
vendedor.
r
Decr. n. 806 de 26 de j u n h o de 1851, art. 26, e n. '^~
- de 29 de aneiro
773
.Í
de 1861, art. 2.°

fulminam, ipso facto, ipso jnre, a compra e venda de títulos ainda não
existentes, como os de que se trata.
Desde que a Companhia Geral não autorisou a emissão e que esta
revestiu o caracter de culpa e até deestellionato (Decr. n. 434 de 4 de julho
de 1891, art. 200, n. 5, e Código Penal, art. 338, n. 5), siosdebentures,
fraudulentamente existem materialmente sob a forma de cautela, comtudo
não existem juridicamente por serem iguaes ;J moeda falsa.
Logo o vicio intrínseco e orgânico desses papeis nullos, isto é, a sua
falta de legitimidade, rescinde o contracto ajuizado e não se pôde considerar
terceiro quem effectivamente os vendeu e acciona o comprador para o compellir ã acceitacão forçada e ao pagamento do preço.
Títulos provenientes de estellionato e marcados com o cunho da fraude
não se concebe que produzam obrigações legacs.
Nota-se dos autos que o recorrente não se oppoz á acção sob n. simples
arguição da depreciação dos debentures de numero tão estupendo que se
pulverisam ; tal depreciação è simples consequência do attentadn. Sobreleva a natureza das obrigações preferenciaes cuja emissão se permitte ás
sociedades anonymas; taes títulos gozam do privilegio da fiança sobre
todo o activo social, uma vez que está provado não terem os debentures
era questão a garantia daquella fiança sobre os bens da Geral, é claro como
;i luz meridiana que não são debentures, nem n a d a . — José Hygino. — Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.

Si estes decretos, que prohibera o jogo de Bolsa consistente na compra
e venda de títulos, cuja posse ó fictícia, teern applicaçuo á espécie dos autos,

Toma-se conliccimonlo do recurso. r.iuda que a p r e s e n t a d o fura do prazo legal, quando se
prova que a demora foi devida,* força maior. Níio è raso do recurso extraordinário a
decisão que declara não w o sequestro de bens jjnmoveís, pertencentes a herança de um
<'sir;:ni.'eii'(>, meio regular de dirisrto, para annullar a arrematação judicial de. l>«ns adquiridos por terceiros com justo titulo e lioa fé.

N. 19. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso extraordinário, em que são recorrentes José Cardoso Martins eoutros
e recorridos Manoel Januário de Oliveira e outros, proposta, não se vence
a preliminar de se não tomar conhecimento do recurso por terem sido
os autos apresentados na secretaria do Tribunal 12 dias depois de findo
o prazo legal, por estar manifestamente provado que a demora foi devida a força maior, inteiramente extranha á vontade dos recorrentes,
que puzerarn os autos no correio da Fortaleza a l de setembro de 1893,
34 dias antes de findar o termo de seis mezes.
Si a revolta de 6 de setembro não impediu as funcções dos tribunaes (art. 346 do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890), certo ó que
embaraçou a regularidade das communicações postaes pela via marítima,
única existente entre o Norte e o Sul do Brazil e por este facto não podem ser prejudicados os recorrentes que empregaram a necessária diligencia para serem em ternpo os autos apresentados neste Tribunal.
Os recorrentes fundam seu recurso na disposição do art. 61 da Constituição, que estabelece que as decisões dos juizes ou tribunaes dos Estados, nas matérias de sua competência porão termo aos processos e ás
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questões, salvo quanto á espolio de estrangeiro, quando a espécie não es r
tiver prevista em convenção ou tratado.
Não se trata nos autos de espolio de estrangeiro, nem de questão enJ
tre os herdeiros do finado António Nunes Cardoso, mas sim de sequestroB
de bens immoveis que pertenceram á herança, e que alienados em hasta
publica com autoridade da justiça, entraram por justo titulo no patrimonioí
de terceiros—os recorridos—, que nada tem cornos interesses iuternaciouaes da successão.
Não ha regra alguma de direito internacional a invocar ; as questões í:
discutidas no recurso são de direito privado e reguladas pelo direito/
civil.
Decidindo as sentenças recorridas que o sequestro não é meio regular]
de direito paraannullar a arrematação de bens adquiridos com justo titulo j
e boa J',1' por terceiros, se cabível fosse o recurso extraordinário intentado,
deveriam ser ellas confirmadas «pelos seus jurídicos fundamentos.
Não sendo, assim, admissível na espécie o recurso extraordinário í
por não estar comprehendido na disposição do art. 61 n. 2 da Constituição,!
não tomam delle conhecimento e condemnam os recorrentes nas |
custas.
Supremo Tribunal Federal, 12 de junho do 1895. —Aquino e Castro, '
P. —Piza o Almeida. — Pereira Franco, vencido, por entender que era caso de recurso extraordinário.—José Hygino, vencido. Votei para que»
se tomasse conhecimento do recurso nos termos do art. 61 da Consti- J
tuição, porquanto trata-se de arrecadação de bens pertencentes a ]
espolio de estrangeiro e o incidente que faz objecto do presente processo foi definitivamente julgado pelos justiças do Estado do Ceará.—,<
H. do Espirito Santo.—U. do Amaral.—Bernardino Ferreira. —Pin-.^
dahiba de Mattos. —Macedo Soares. —Lúcio de Mendonça, vencido pelo-,!
fundamento do voto do Sr. José Hygino.—Américo Lobo, 'vencido.]
A's razões constantes do voto do Sr. J. Hygino accresce mandar a Ord.
L. 3° T. 80, § 1° não só que os bens nullamente arrematados voltem
sem delonga â posse de seu dono, como que o preço da praça seja restituído
ao arrematante, mas à custa daquelle que a execução fez fazer, ou ã
custa de seu fiador, o que demonstra a necessidade de se tomar conheci- ,
mento do presente recurso, attentas as allegaçSes dos recorrentes, alheios l
á arrematação annullada.
— Fui presente, Souza^Martins.

IO3
Não ó caso d f ivnir
girarão d; 1 , l e i . ciin1
fnniH' a ' • u i i M i d i M i c. ivimpetente autoridade judiciaria estadoa ., quando a d e r i - ã - i n í n fur
eon1rai'i;i ;i v . d n h i d e nu applicacão de alguma lei tolerai.

N. 24.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso extraordinário, interposto por João dos Santos. Paiva Júnior, da decisão'
da Relação de'Ouro Preto, que despresou os embargos infringcntos de.
julgados oppostos na execução da sentença cível a lavor d o D r . Mar-
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tinho Duarte Pinto Monteiro e contra o dito recorrente, não tomam
conhecimento do recurso, por não o permittir a disposição invocada do
art. 59, § 1°, lettra a da Constituição Federa], pois aquella decisão
não foi contraria á validade ou a applicação de lei alguma federal, —
e sobre o que nem se questionou em todo o decurso da cnnsa — e
apenas julgou, na esphera de sua competência, a questão sujeita do
conformidade com a interpretação que entendeu ter a Ord. liv. 1°,
ti t. 92, § 18 e mais disposições de direito.
E nem a citada disposição constitucional admitte recurso tendente
a ser corrigido erro ou equivoco que se tenha dado om sentença das
justiças estadoaos, como no caso sujeito allega o recorrente, por ser
contrario ao novo regimen judiciário o antigo recurso do revista. Custas pelo recorrente.
. Supremo Tribunal Federal, 22 de junho de 1S95. — A q u i n o c
Castro, P. —Pindahiba de Mattos. — Piza e Almeida. — H. do
Espirito Santo. — Macedo Soares. — Pereira Franco. - - José Hygino. — Fernando Osório. — Lúcio de Mendonça. — Bernardino Ferreira. — Fui presente, Souza Martins.

i de recurso extraordinário a decisão que julgu o poder judiciário incompetente para
conhecer de questões enlrs particulares o a administração,
fcn
sdainíraceã
privilegio do /.mia de unia companhia do viação urbana. K' reformula a sentença e
manutenida a recorrente em seus direitos.

N. 6.—Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso
extraordinário, entre partes, como recorrente a Companhia Ferro Carril'
de Pernambuco e como recorrida a Companhia de Trilhos Urbanos do
Recife a Cuxangá, delles consta que autorisado pela Lei Provincial de 8.
de junho de 1874 o Presidente da Província celebrou com a recorrente a
12 de fevereiro de 1875 um contracto em que foram estipuladas as seguintes
clausulas:
« G. a A Companhia Ferro Carril prolongará à linha da Magdalena
até a Ponte
da Torre.
25.a A concessão feita á Companhia Ferro Carril gozará do privilegio exclusivo por tempo de 48 annos contados da data do presente contracto, durante os quaes a ninguém será permittido, sob qualquer pretexto
que seja, transportar passageiros sobre trilhos ou carris de ferro ou de
madeira, quer na cida.de, quer nos subúrbios servidos pela Companhia,
sem prévio accordo com ella, salvo os direitos já adquiridos em virtude
de lei. »
^
Este contracto approvado pela lei provincial de 17 de j u n h o de 1875
foi modificado por outro de 25 de julho de 1879.
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Autorisando a. lei provincial de 5 de agosto de 1889 a innovação.
do contracto celebrado entre o Governo e a recorrida, foi a 29 de outubro]
de 1890 feito o contracto no qual se estipulou:
« Clausula 4. a A Companhia Caxangà terá uma estação entre as dal
Porto de Ia Serre de Zumby, na estrada do povoado da Torre, podendo!
eollocar um desvio no terreno próprio que tem eatre a estrada da Torre!
e a Estrada nova de Caxangà. »
Assignado este contracto e tendo a companhia recorrida annunciado
que do dia l de novembro em diante receberia e deixaria passageiros liai
Torre, a recorrente intentou a acção de 11. 2 contra a recorrida para •
impedir que esta fizesse parar os seus trens na Torre para receber e deixar 3
passageiros por ser isso offensivo ao privilegio que lhe foi concedido pelo*
citado ar t. 25 do seu contracto autorisado pela lei de 1874 e approvado
.j^elade 1875.
Por sentença do j u i z de primeira instancia, confirmada por dous <
.accôrdãos do Superior Tribunal de Justiça do Estado, foi a acção julgada •'
improcedente sob os fundamentos de que, innovado o seu contracto emJ
1879, não se estabeleceu nelle clausula alguma em que se fallasse de j
semelhante privilegio e que, sendo o contracto celebrado entre o Governo i
••e a recorrida baseado na disposição da lei de 5 de agosto de 1889, não'
cabe ao poder judiciário deixar de fazel-o cumprir e respeitar : Accordam
ern Tribunal tomar conhecimento do presente recurso, por se verificarem
.as condições exigidas pelo art. 59 § 1° lettra l>) da Constituição: sentença
definitiva proferida em ultima instancia por um Tribunal de Estado, julgando validos lei e acto também do Estado impugnados por estarem em
• couflieto com a lei fundamental da União:
Considerando, quanto ao merecimento dos autos, que o contracto de J
1875 entre o Governo de Pernambuco e a recorrente não foi revogado pelo i
<de 1879, pois as clausulas 6 a , 9a, 11* e 13a deste expressamente reconhecem que aquelle continua em vigor, (docum. de fls. 33 e 36, de fl. 78
a 88); e ainda em 1885 e 1886 foi o privilegio do recorrente declarado
subsistente por duas sentenças do poder judiciário passadas em julgado ;
((doe. de fls. 8, 37 e 39). E também por actos do Governo, porquanto pelas
• clausulas 17a e 18" do contracto de 3 de outubro de 1883, celebrado com a
recorrida, foi formalmente reconhecido o direito da recorrente, desde j
que a recorrida foi obrigada a não construir estação ou ponto de parada]
sinão a uma distancia nunca inferior a 800 metros da estação da recor-j
rente ;
Considerando que o exame comparado dos contractos de 1875 e deu
1879, convencendo a não deixar duvida que subsiste o privilegio da j
recorrente, não pôde deixar de ser elle cumprido e respeitado por não j
estar revogado pela lei de 5 de agosto de 1889 e contracto de 29 de ou-j
tubro de 1890 celebrado com a recorrida, como entende o accordão dei
íls.143 ; que toda a lei que extende, restringe ou muda de qualquer maneira '
que seja a situação das partos, tal qual ella resulta das estipulações con-j
tidas em um contracto, altera este contracto ; que a concessão feita por um |
Estado a um particular e por este acceita é um contracto, e não pôde ser j
tirada por effeito de nova lei; que o contracto, constituindo um direito j
adquirido, não pôde deixar de existir em consequência de outro contracto •
celebrado entre outras partes; que a concessão para a recorrida abrir
• uma estação dentro de zona privilegiada da recorrente viola os direitos
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desta, porque tendo os privilégios desta natureza um valor monetário e
entrando nas classes dos bens, não pôde o sujeito ao direito ser delle privado ; que o direito de propriedade nuntem-se em toda a sua plenitude.,

tuição, lugar citado, lei n. 3129 de 14 de o u t u b r o de 1882, art. l" § 4°) eassim só tem julgado ; que si o poder judiciário não pôde deixar de fazer
cumprir e respeitar o contracto eolobrado com a recorrida, como decide o
accordão de fl. 143, cabe-lhe também, com maioria de razões, cumprir
e respeitar o contracto celebrado com a recorrente, cujos direitos adquiridos não podem ser violados por acto de unia das partes, pois sendo>
reciprocas as obrigações derivadas de contractos, não pôde este ser revogado ou alterado sinão por m u t u o consentimento dos contrahentes ; quesendo a lei do 188:) e o contracto de 1890 com a recorrida um ataque â
propriedade e consagrando a Constituição a inviolabilidade desta, a lei &
acto impugnados são inconstitucionaes ; que as sentenças do poder judiciário de Pernambuco denegaram justiça à recorrente desconhecendo a, .
existência do contencioso judiciário para julgar .as questões entre os particulares e o Governo ; e, finalmente, que pela própria Constituição do>
Estado de Pernambuco, art. 120, são mantidos os contractos legalmente
celebrados pelo antigo governo provincial e do Estado e em geral os direitos adquiridos de qualquer natureza preexistentes a esta Constituição ;
dão provimento ao recurso para, reformando as decisões recorridas, julgarem procedente a acção e ser mantida a recorrente em seus d i r e i t o s ; ,
pagas as custas pela recorrida.
Supremo Tribunal Federal, 3 de agosto de 1895. — Aquino e Castro,
P . — P i z a e Almeida. — Pereira Franco. — H. do Espirito Santo, vencido.— Fernando Osório. —JosêHygino.—Américo Lobo.—Lúcio de
Mendonça. — U. do Amaral. — A . Braziliense. —Pindahiba de Mattos.
— Macedo Soares, vencido na preliminar; não conheço do recurso, por
não se dar caso algum comprehendido no art. 59 § 1° da Constituição
Federal, nem ser sufficiente que a parte allegue offensa á Constituição para
que se determine a competência dos juizes federaes. — F u i presente,
Souza Martins.
IO»
Não é caso de recurso extraordinário a decisão rjue. em falta de accôrdn internacional aobre
os termos do inventario de bens deixados por estrangeiro dentro e tom do território 1
da Republica julfía competente a autoridade bra/.iltira para, proceder a inventario e
partilha de bena deixados pelo inventariado no território nacional.

N. 53 1 — Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso extraordinário entre partes Adriano Rodrigues Alves e outros, sobrinhos e herdeiros testamentarios do finado súbdito portuguez Jeronymo Alves Ribeiro,
recorrentes, e recorrido Manoel António Ribeiro, inventariante e testamenteiro do de cujus :
Considerando afiançar a" Constituição da Republica, no art. 72, a
inviolabilidade dos direitos de liberdade, segurança e propriedade aça
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estrangeiros aqui residentes, e no art. 6 D n . 5, o titulo de cidadão áquelles
q uo possuírem bons immoveis no Brazil, e forem casados com brazi]eiras'o«
tiverem filhos brazileiros, comtanto que residam aqui, salvo protesto de
manterem a nacionalidade de origem ;
Considerando que, de harmonia com a Constituição o vocábulo
domiciliado, de que usam os arts. 3° e 6° do Decreto n. 855 de 8 de no-'
vembro de 1851 é synonimo de residente como, aliás, è claro tanto no
art. 7° do mesmo Decreto, quanto no teor do Regul. n. 160 de 'J de março
de 1842 e do Decreto n . 2133 de 15 de junho de 1859 ;
Considerando que está provado pelo documento á fl. 89 não ter o de
cujus adquirido tacitamente a qualidade de cidadão brazileiro por se achai».
no dia 15 de novembro de 1889 fora do território da Republica, como tudo
evidencia-se dos autos , que, não sendo elle domiciliário nem no Brazil nem
em Portugal, onde falleceu, achando-se accidentalmente n'uma hospedaria
de Santa Maria dos Anjos (certidão de fl. 4), residiu muitos ânuos e enriqueceu na cidade de S. Luiz do Maranhão, para onde regressou depois de
longa ausência e tendo então elLe feito o testamento de fl. 6, em que dispoz
de seus bens, na mor parte existentes na mesma cidade, como se mostra da
certidão à 11. 91 do inventario orphanologico, a q lie se procedeu no
Juízo de Direito da comarca de Monção e no qual, aliás, não se cumpriu a
verba d e f l . 3 v . , relativa ao pagamento das decimas dos legados por
conta do testndor;
Considerando que, na ausência de uma convenção luso-brasileira relativa à unidade do inventario e partilhas de bens deixados simultaneamente
na Republica e no Reino por cidadãos de uma ou outra nação, domiciliários
n'uma e residentes n'outro, a excepção de incompetência opposta contraproducentemente pelos recorrentes á justiça de S. Luiz para processar e
julgar o presente inventario, no qual o Estado do Maranhão é parte como
credor de impostos de transmissão causa-mor ti s, ofíende o texto do art. 61,
n. 2 da Constituição, a qual, na falta de convenção ou tratado, reconhece
com clareza a jurisdicção das justiças locaes para inventários e partilhas
feitos no estrangeiro;
Considerando que as demais questões suscitadas noi autos, longe de
dizerem respeito ao estado do de cujus, ou de seus herdeiros, constituem
incidentes de processo pertencente à alçada, do Poder Judiciário do Ma-,
ranhão, como seja : a falta de citação de alguns dos herdeiros, que ainda!
pôde ser supprida nos termos iniciaes do inventario; a pretendida incom-j
petencia do juiz da vara de orphãos, que se contradiz com a certidão â|
fls. 91 do processo orphanologico de Monção e não se contém no art. 83 do;'
Decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871, cuja disposição referente a'
orphãos e interdictos inclue necessariamente os menores; a falta dej
remoção'do inventariante, para exercer esse cargo o co-herdeiro que o,|
requereu para si, ao mesmo tempo que em seu nome e de outros interessado:
impugnava a competência em geral da justiça brazileira para o inventario'
requerido à fl. 2:
O Supremo Tribunal Federal, julgando preliminarmente não se inclui
a matéria de recurso interposto á fl. 98 no art. 61 n. 2, da Constituição,
em que se basêa, não toma delle conhecimento ; e condemna o recorrente1'!
nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 21 de agosto do 1895.—Aquino e
Castro, P.— Américo Lobo.— Pereira Franco, vencido.— Piza e Almeida.

— U. do Amaral. — Lúcio de Mendonça, vencido. — A. Braziliense, vencido.
— José Hygino, vencido. — Bernardino Ferreira. — Fernando Osório. —
Pindahiba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — Fui presente, Souza
Martins.

Não se tom; 1 r i i i d i c c i n i e i i l M do recurso e x l r a o n r i i i a r i o quando não lionvi' s e . i l e i K a i l e l i n i l i v a
- n i n e a questão da incoastitucionalidade da lei estadoal que avou o imposto .-mitra o
qual se reclama.

N. 42. — Vistos e relatados estes autos de recurso extraordinário
entre partes, como recorrentes Amorim & Irmão e recorrida a Fazenda do Estado da Bahia, não tomam conhecimento do dito recurso
por não ter havido decisão definitiva sobre a questão de constitucionalidade da lei, que creou o imposto denominado de estatística no
supra referido Estado. Pagas pelos recorrentes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 26 de agosto de 1895. — Aquino e
Castro, P. — A. Braziliense. — U. do Amaral. — Piza e Almeida. —
Pindahiba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira. — Américo Lobo, vencido. — Lúcio de Mendonça. — Fernando
Osório. — José Hygino. — Pereira Franco, vencido. Yotei para que se
tomasse conhecimento do presente recurso para o fim de se lhe dar provimento. Em minha opinião o Tribunal de Conflictos devia ter conhecido do
recurso que para o mesmo havia sido interposto, porque, sendo o respectivo termo datado de 14 de fevereiro tão somente por falta do escrivão, seguiu elle para aquelle tribunal a 4 de abril, pois que ainda em
31 de março fora que o escrivão intimara as partes da remessa que
ia fazer e para o que nada mais dependia dos recorrentes.
Quando, porém, assim não seja, entendo que tendo passado em
julgado a sentença que julgou a penhora, essa não pôde deixar de ser
considerada a sentença definitiva que julgou constitucional o imposto
de estatística e constitucional a lei que o creou, quando este Supremo
Tribunal tem declarado por mais de uma vez em suas decisões inconstitucional o mesmo imposto. — Macedo Soares, vencido, de accordo
com o voto do Sr. ministro B. Pereira Franco. — Fui presente, Souza
Martins. •
No mesmo sentido foram julgados a 26 de agosto o recurso extraordinário n. 39 e a 25 de setembro o de n. 47.
10T
Recurso extráordinèffio é limitadb aos casos [ a x U u i - m n i í r marcados na lei. Xão basta i>ara
juslilical-o a allegação de erro na interpretação da lei federal, quando não se contesta s. sua
validade, nem é desrespeitada a sua execução.

N . 49. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso
extraordinário, em que são recorrentes Manoel Machado Ferreira, e Francisco Teixeira da Motta e recorrido António Machado Ferreira, inventa-
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riante do espolio do José Machado Ferreira, mostra-se dos mesmos^
autos :
Que, procedendo-se a inventario dos bens deixados por fallecimentcg
de José Machado Ferreira, e julgada por sentença a partilha entre os her-1
deiros, foram oppostos, por ura destes, embargos a essa sentença perante!
o Conselho do Tribunal Civil e Criminal desta capital ;
Que não tomando o Conselho conhecimento dos embargos, por terem]
sido apresentados fora de tempo, appellou o herdeiro embargante dessa •
decisão para a Corte de AppellaçSo ;
Que discutidas no Tribunal Superior as razões da appellaçfio sã
concretaram ellas em sustentar-se, por urn lado, que os embargos despregados deveriam ter sido recebidos e por outro que elles foram effectiva-3
mente oppostos fora de tempo ;
Que, tendo o Tribunal Superior negado provimento a appellação,
fundou-se essa sua decisão, não nos motivos do nccordão appellado, masi
por entender, em v i r t u d e do modo pelo qual interpretara o art. 639 doregulamentou. 737 de 25 de novembro de J850, mandado observar n«
processo das causas eiveis pelo decreto n. 763 de 19 de setembro de 18(->0
que não tinham cabimento embargos infringentes do julgado ;
Que. oppostos ainda novos embargos a esse accordão, polo mesmoherdeiro appellante e também por Francisco Teixeira da Motta, que figurava corno assistente no processo de inventario, procuraram elles demonstrar que havia o Tribunal decidido contra lei expressa ;
Que, finalmente, desprezados estes embargos, interpozeram os embargantes o presente recurso extraordinário para este Supremo Tribunal.
Isto posto; e considerando :
Que a grande attribuição conferida ao Supremo Tribunal pelo artigo59 n. 3§ l" lettra ré da Constituição Federal, de conhecer em recurso
extraordinário, das sentenças finaes dos tribunaes de ultima instancia dos l
Estados, quando se questionar sobre a validade de leis federaes, é limitada
aos casos taxativamente determinados no art. 9° paragrapho único, lettra
c do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, como tem sido declarado em, i
successivos accordãos deste tribunal, e como foi ultimamente confirmado .
pelo art. 24 da lei ri. 221 de 20 de novembro de 1894 ;
Que, portanto, não basta para justificar a interposição desse recursoextraordinário a simples allegação do defeito ou erro na interpretação da
lei federal, sendo que a sua validade não tenha sido contestada e nem ;
desrespeitada em sua devida execução : accordam não tomar conhecimento
do presente recurso, por não ser caso delle.
Paguem os recorrentes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 29 de agosto de 1895. —Aquino e Castro, i
P.—Bernardino Ferreira.—Pereira Franco.—-Piza e Almeida.—
Macedo Soares.—Américo Lobo, do accordo com o vencido, porque,
conforme se vê do accordão, no acto do pagamento só se expoz e discutioquestão de forma : a lei n. 221, por ser ordinária, não pôde limitar as
attribuições do Tribunal, e menos seu art. 24, que, autorisando o recursoextraordinário nos casos de questão sobre interpretação da Constituiçãolei ou tratado federal, decreto n. SISart. 9", paragrapho único lettra c,. •:
exceptuou contradictoriamenté os casos novos de interpretação ou applicação simples. — A. Braziliense.— H. do Espirito Santo.— Lúcio de Mendonça.— Fernando Osório.—José Hyg-uio.—Fui presente, Souza Martins.

1O8
Não é caso de recurso extraordinário a decisão i j i i e r e m e t l e o recorrente ao uso da acção
rescisória, em questão susci|;M;i pui- motivo de excesso de execuc-íi" .

N. ai. — Vistos e relatados estes autos de recurso extraordinário
entre partes, recorrente António Ignacio Pereira Vianna, tutor dos menores filhos de Cândida Firmina Neves Guimarães, e recorrido José
Bento de Faria Braga, inventariante dos bens do finado João José Lopes
Ferraz, não tomam conhecimento do recurso interposto por não ser caso
delle e m . vista da lei; pagas pelos recorrentes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 2 de setembro de 1895. — Aquino e Castro,
P. — Fernando Osório. — Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo . — U.
do Amaral. — A. Braziliense. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — Lúcio de Mendonça. — Américo Lobo, vencido na preliminar.
Em execução de acção real, na qual os recorridos obtiveram por
meio de auto gracioso, lavrado sem mandado, nem a presença da carta de
sentença, violenta immissão de posse em bens de raiz não comprehendidos
no julgado, os orphãos recorrentes offereceram, por via da presente acção,
verdadeiros embargos que, attetíta a litteral disposição do art. 582 do
Reg. n. 737, deviam correr, como correram, em separado, e cuja matéria ficou provada plena e concludentemente.
Todavia jã decorrido antes do auto espoliativo o decendio improrogavel, dentro do qual erão admissíveis nos próprios autos1, quaesquer
embargos (Reg. n. 737 art. 576), não tendo os recorrentes previsto o
futuro attentado (ad impossibilia neino lenetur) e versando toda a
questão, não sobre o caso julgado, mas tão somente sobre o novíssimo excesso de execução, as sentenças recorridas despresaram quasi liminarmente as allegações dos recorrentes, por não fazerem parte dos autos da
acção ou da execução, isto é, não terem sido prematuros ou ante-datados,
remetteram os mesmos recorrentes para os termos da acção rescisória de
um julgado que já ninguém contesta e afinal despresaram os artigos do
Hospital dos Lázaros, esbulhado que fora tumultuariamente de seu domínio directo de valiosa e extensa área territorial, sob o pretexto de que,
recebendo o assistente a causa no estado em que ella se acha, contra ,justíssima pretenção do hospital, sorprehendido pelo inopinado 'excesso à
execução, antepunha-se a irretratabilidade do facto consumado. Creio
estar bem caracterisada a inobservância das leis federaes e a lesão
da propriedade immobiliaria ; graças ás sentenças recorridas, os
successores da emphyteuta do prédio não carecem de contracto ou de
sentença para adquirirem os prédios confinantes, B a Y, e de cuja
posse o seu antecessor jamais fora investido ; de uma pcnnada, de
um jacto elimina ao mesmo tempo os legítimos emphyteutas e o senhorio,
seja este, embora, uma instituição e aquelles pessoas miseráveis ou
incapazes .
Isto posto, fico isento de accentuar a lettra c) do art. 9 paragrapho
único do decreto orgânico, numero 848, a que contradictoriamenté é
remisso o art. 24, aliás inconstitucional, da lei numero 221 ; estou
ainda desobrigado de commentar o seguinte artigo 22 do projecto
S. T.

9
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original, da dita lei, cujo autor acaba do confessar na tribuna do Senado
ter sido collaborada pelo Sr. conselheiro Barradas e pelo finado barão
de Sobral :
« O tribunal não toma conhecimento do recurso interposto, no caso
do art. 9°, paragrapho único, lettra c) do decreto n. 848, si não
fundar-se em haver a sentença violado o texto da Constituição, .lei ou
tratado federaes, ou não reconhecer o Tribunal a violação allegada. »
Commettendo a Constituição da republica na lettra a) do art. GO
ao amplo conhecimento do poder judiciário da União, todas as causas
cuja intenção ou defesa se f u n d a r em disposições constitucionaes, entre
estas avulta e sobresahe a garantia da inviolabilidade da propriedade,
em toda sua plenitude como se expressa o § 17 do art. 72 e por isso o tribunal, este auno, conheceu e julgou o recurso extraordinário n. 18 de
que fui um dos revisores.
Desfarte não sei porque o tribunal não tenha, em grào de recurso
extraordinário, uma competência que é originaria da justiça federal. A
consequência lógica da sentença de hoje é a inconstitucionalidade e portanto
a inexecução do art. 12 da lei numero 221, que affectou à justiça da União
as causas relativas a marcas de fabrica, privilégios de invenções e propriedade litteraria, somente por estarem garantidas nos §§ 25, 20
e 27 do mesmíssimo art. 72.— Fui presente, Souza Martins.

Que, julgado por sentença o processo de desapropriação, se mandou
depositar à disposição da Companhia Lucros Reaes, para sua indemnisação, somente o valor dado às bemfeitorias ;
Que, não se conformando a Companhia Lucros Reaes com semelhante desapropriação de parte de sua propriedade, appellou dessa sentença para o Superior Tribunal de Justiça do Estado ;
Que, tomando o Tribunal conhecimento da appellação, negou, todavia,
provimento, confirmando assim a sentença do Juiz dos Feitos da Fazenda ;
Que, oppondo a Companhia Lucros Reaes embargos a esse accordão
foram elles desprezados e que, finalmente, a Companhia Lucros Reaes,
entendendo-se autorisada pelo art. 59 da Constituição Federal, interpoz
o presente recurso para este Supremo Tribunal.
Isto posto: e
Considerando preliminarmente :
Que o recurso extraordinário interposto tem com effeito assento
no art. 59, n. 3 § 1° lettra b do nosso Pacto Fundamental, pois
por elle se contesta em face da Constituição a validade das duas leis do
Estado de S. Paulo que contra o direito de propriedade da recorrente lhe
foram applicadas;
E considerando :
Que as leis dos paizes regidos por instituições livres teem sempre re.conhecido a indeclinável necessidade de manterem toda a sua plenitude a
propriedade e, por isso, no louvável empenho de não permittirem aos poderes constituídos tornar incerto tão importante direito, prescrevem, dado
ocaso de desapropriação, formulas solemnese convenientes precauções, de
modo a salientar a causa da utilidade que para acommunhão resulta com
o sacrifício imposto ao interesse particular, garantindo-lhe ao mesmo
tempo a inteira compensação do prejuízo soffrido ;
Que nestes termos a Constituição de 25 de março de 1824, em seu
art. 179 § 22, assegurava o uso e gozo da propriedade, não admittindo
que, sem prévia indemnisação, ninguém fosse delia privado ;
Que, respeitando esse preceito constitucional as leis de 9 de setembro
de 1826 e de 2 de julho de 1815 ordenavam taxativamente que nenhum
cidadão seria despojado do seu domiuio, muito embora reclamado por necessidade ou utilidade publica, sinão mediante a devida indemnisação;
Que si o acto addicional de 12 de agosto de 1831 em seu art. 10 § 3."
outorgou às Assemblèas Provinciaes o poder de legislarem sobre os casos de
desapropriação por utilidade municipal ou provincial, todavia as leis de 18
de março de 1836 e de 17 de abril de 1855, exorbitaram dessa attribuição,
admittindo que, na hypothese da desapropriação de terrenos para a
abertura ou construcção de estradas, fosse o proprietário unicamente pago
das bemfeitorias ;
Que no regimen decaindo essas leis provinciaes, apezar de offensivasâ
Constituição, estavam em vigor, porquenaquella época o poder judiciário
applicava as leis votadas pelo poder legislativo sem verificar si ellas eram
ou não conformes com a lei institucional ;
Que actualmente muito diversa é a Índole do Poder Judiciário Federal, pois que lhe compete a elevada missão de declarar, em espécie, sem
effeito qualquer lei, desde que ella vá ferir a direitos garantidos pela lei
orgânica da Republica ;
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São contrarias ã Constituição a; leis estadoaes que aulovisam a desapi* jpriaçSo <!<-' Icrrenos
para abertura de estradas, mediante a indcmnisação apenas das l>.Mufeitorias P não do
valor dos mesmos tf>rr?nos.

N . 29.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso extraordinário, em que ò recorrente a Companhia Lucros Reaes e recorrida a Fazenda Publica do Estado de S. Paulo, mostra-se dos autos:
Que. tendo o Governo desse Estado, por decretou. 1720 de 7 de j u nho de 1893, desapropriado por utilidade publica certos terrenos o edificações á margem do rio Tamanduatehy para a abertura da estrada necessária â construcção e percurso de urna linha de tramway com direcção a
da Cantareira, se iniciou o respectivo processo ;
Que fundando-se o procurador geral do Estado nas antigas leis provinciaes de 18 de maio de 1836 e de 17 de abril de 1855, declarou que a
Fazenda Publica, que representava, somente se reputava obrigada a indemnisação pelo valor das bemfeitorias existentes naquelles terrenos e não
pelo valor destes;
Que, protestando a Companhia Lucros Reaes, proprietária de alguns
desses terrenos, pela indemnisação quer dos terrenos, quer das bemfeitorias
nelles existentes, foram, entretanto, avaliados em termos separados os
terrenos e as bemfeitorias ;
Que, effectuado esse arbitramento, os peritos estimaram os terrenos
em 20:730$e as bemfeitorias em 25:ÓOO$000 ;
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Que, além disso, o art. 83 do nosso estatuto político expressamente
proclama revogadas todas as leis do antigo regimen que forem contrarias aos princípios nelle consagrados ;
Que, portanto, não podem deixar de ser declaradas inconstitucio- j
naes as citadas Íeis provinciaes de 18 de março de 1836 e 17 de abril de 5
1855, porque manifestamente violão o art. 72 § 17 da Constituição Federal, que assegurando em toda a sua plenitude a propriedade do cidadão,
não permitte a desapropriação, por necessidade e utilidade publicas, sem
provia indemnisação:
Accordam por estes motivos dar provimento ao presente recurso
extraordinário, reformando assim a sentença do Juiz dos Feitos da Fazenda
Publica do Estado de S. Paulo e os accordãos do Superior Tribunal dei
Justiça que pronunciaram a desapropriação, determinando apenas o pagamento á recorrente das bemfeitorias, e mandam, em consequência, que seja
também satisfeita a recorrente Companhia « Lucros Reaos » do valor de
seus terrenos, de maneira a se tornar effectiva a indemnisação na forma
preceituada pelo nosso Pacto Fundamental. E condemnam a Fazenda
Publica do Estado de S. Paulo nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 4 de setembro de 1895. — Aquino e '
Castro, P. — Bernardino Ferreira. — José Hygino. — Piza e Almeida.—
Macedo Soares. — H. do Espirito Santo. — Fernando Osório. — A. Braziliense. —Pereira Franco. — Pindahiba de Mattos. — Américo Lobo. —
Lúcio de Mendonça, vencido por entender que não é caso de recurso ex-!
traordinario.—U. do Amaral.—Fui presente, Souza Martins.

recorrentes em virtude da referida lei orçamentaria da Bahia, longe
de reverter para os cofres da União, figura como renda do mesmo Estado,
Conseguintemente, considerando que não deve aproveitar à recorrida
a nllegação de que a cobrança do dito imposto recahe sobre valor de
mercadorias entradas no gyro commercial e não sobre a importação ; porquanto, sendo o mesmo applicado aos géneros importados, sendo cobrados
na razão directa do seu respectivo valor no momento da introducção no
Estado, nas repartições fiscaes conserva em taes condições todo o caracter de imposto de importação ; assim julgando absolvem os recorrentes
do executivo que lhes foi intentado, por ser inconstitucional o imposto de
que se originou ; pagas as custas pela recorrida.
Supremo Tribunal Federal, 9 de setembro de 1895.—Aquino e
Castro, P.—Pereira Franco.—Piza e Almeida.—Macedo Soares.—
Pindahiba de Mattos. —Bernardino Ferreira. — H . do Espirito Santo. —
A. Braziliense. —Fernando Osório. —Américo Lobo. — U. do Amaral.
Lúcio de Mendonça.— Fui presente, Souza Martins.

11O
Dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto de decisão proferida em processo executivo fiscal, attenta a inconstitucionalidade do imposto sobre que versa.

N. 37.—Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ex-i
traordinario entre partes, recorrentes Pedreira & Mandim e recorridaj
a Fazenda Publica do Estado da Bahia, depois de resolvido preliminar-j
mente que o julgado recorrido era comprehendido em uma das espécies!
definidas no art. 59 § 1° da Constituição, dão provimento ao recurso
para reformar a sentença de fls. 31 v. do Tribunal de Conflictos da Bahia, el
julgar procedente a matéria de inconstitucionalidade allogada pelos recor-J
rentes do imposto de estatística pelo qual foram estes executados na]
importância de 965$798 e multa inclusive; porquanto è evidente que pi
dito imposto estatuído no art. 2° da lei orçamentaria do referido EstadoJ
da Bahia sob n. 29, de 25 de agosto de 1892, acha-se em desaccordoí
ao que positivamente preceitua o art. 7° § 1° da Constituição FederalJ
que reserva para a União o direito exclusivo de tributar a importaçãM
de procedência estrangeira, corna única limitação do art. 9° § 3° d
reverter o producto do imposto para o Thesouro Federal quando acon
teça ter um Estado conveniência em tributar a importação de merca»
dorias estrangeiras destinadas ao consumo no seu território ; o que não.
se realisa na hypothese dos autos, pois o producto do imposto cobrado aos
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Dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto da decisão de um Tribunal de conflictos,
julgando subsistente a penhora eiTectuada por parto da Fazenda Estadoal, em processo
executivo para pagamento de imposto de estatística, considerado inconstitucional por que
recahe sobre géneros de importação estrangeira.

N. 36.— Vistos, expostos e relatados os autos, dão provimento ao
recurso extraordinário interposto por Pereira Santos & Irmão, do accordão de fls. 33 do Tribunal de conflictos do Estado da Bahia que confirmou a
sentença de fls. 6, pelo qual foi julgada subsistente a penhora de fls. 5,
requerida pela Fazenda Estadoal para pagamento do imposto de estatística :
Porquanto, recahindo este imposto sobre géneros de importação estrangeira, não pôde ser decretado sinao pela União, ex-vi do art. 9° § 1°
da Constituição Federal, e, quando o seja pelos Estados sobre a importação
de mercadorias estrangeiras destinadas ao consumo no seu território, é
admissível remettendo para a Fazenda Nacional o producto do imposto
(art. 9° § 3°). Incide pois o imposto de estatística na pecha de inconstitucionalidade como tem sido sempre e do mesmo modo julgado por este
Tribunal. Accordam portanto reformar o accordão a fls. 33 e julgar
insubsistente e nulla a penhora de fls. 5 v. e a conta de fls. 3 e condemnar
a recorrida nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 25 de setembro de 1895.— Pereira
Franco, V. P . — Macedo Soares.—Pindahiba de Mattos. —Américo
Lobo.— U. do Amaral.— H. do Espirito Santo.— José Hygino.
— Lúcio de Mendonça.—A. Brazilieiise.—Bernardino Ferreira.—
Fernando Osório.— Fui presente, Souza Martins.
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Não é caso de recurso extraordinário a decisão que. cm diligencia sobre impugnação e du-J
vidas l e v a n t a d a s nu Recebedoria, manda que voltemos nulos a cartório, ate que a parte*
interessada no andamento da causaselle. como foi orclsnado, o contracto em que ella se
funda.

N. 64. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso
extraordinário entre partes, recorrentes as companhias La Veloce e Navigazione Gcnérale Italiana, e recorrida a companhia Metropolitana, nãotomam conhecimento do pretendido recurso por não ser caso delle, na
forma da lei ; pagas pelo recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 30 de novembro de 1895.— Aquino o
Castro, P . — U . do Amaral. —Pereira Franco.—Pindahiba de Mattos.
— Lúcio de Mendonça.— Américo Lobo, vencido na preliminar. Tendo
as recorrentes proposto esta demanda, de conclusão alternativa, afim
de ser condemnada a recorrida a cumprir o contracto de fls. 86, cujo
pagamento se effectuará fora do território da Republica, ou a lhe
satisfazer aqui perdas e damnos, a 1a parte do pedido está isenta de
sello proporcional, do calculo aliás impraticável, na forma do art. 2°,
ns. 15, 17 e 21 e do art. 4° n. 2, do decreto n. 1264 de 11 de fevereiro de 1893, e a 2a parte, relativa â obrigação penal da inexecução
do contracta, só depende do sello para o acto da quitação, como se vê da.
tabeliã A n. 23 annexa ao citado decreto.
Ora, os Accordãos recorridos desconheceram e violaram essa isenção,
subordinando o julgamento do litígio á condição do pagamento de um direito fiscal não existente e de nma multa illegal.
Logo, cabia o recurso extraordinário, nos termos do art. 102 do
Regimento do Tribunal ; porquanto, tendo o Presidente da Republica expedido o decreto n. 1264 no exercício de uma attribuição constitucional, os
Accordãos recorridos infringiram a isenção d,e um imposto federal, derivado dalettra do mesmo decreto.—Bernardino Ferreira.—Macedo Soares.
— Fernando Osório, vencido. De accordo com o Sr. Ministro America,
Lobo, tomava conhecimento do recurso, entendendo ser caso delle. — H.
do Espirito Santo.— A. Braziliense, vencido.— Fui presente, Souza
Martins.
113
E' incompetente a justiça estadoal para conhecer de quês l ao de direito internacional pri-<S
vado, relativa a contracto ajustado em paiz estranireiro e exequível no Brazil.

N. 54.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso ex-.|
traordinario interposto pela S. Paulo Raihvay Company dos accor-,,'
dãos do Tribunal de Justiça de S. Paulo, que a condemnaram a pagar a Roberto Normanton a importância que fosse liquidada na ex-q
ecução dos serviços que por este lhe foram prestados ;
Considerando que o art. 60 lettra li da Constituição dispõe qua
aos juizes ou tribunaes federaes compete processar e julgar as quês--
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toes de direito criminal ou civil internacional, alludindo ahi claramente
ao direito internacional privado, pois que de direito publico internacional ou das gentes se occupa no art. 59, n. l, lettra d, attribuindo
privativamente ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar os litígios e as reclamações entre as nações estrangeiras
e a União ou os Estados ;
Considerando que o contracto que o recorrido R. Normanton fez
em Londres com Daniel M. Fox, na qualidade de representante da recorrente, para ser ultimado e executado no Brazil, do qual trata a
carta de 7 de março de 1893, traduzida a fls. 11, è daquelles para os
quaes existe a disposição do art. 4° do regulamento n. 737 de 25 de
novembro de 1850, prescrevendo que os contractos commerciaes ajustados em paiz estrangeiro, mas exequíveis no império, serão regulados
e julgados pela legislação commercial do Brazil ;
Considerando que embora dispensados por fim pelo representante
da recorrente os serviços do recorrido, em virtude da carta de fls. 14,
aquelle transferisse para a Inglaterra o ajuste e pagamento dos mesmos
serviços já aqui prestados, nos termos da carta de fls. 16, a hypothese
ficou mais exactamente figurada para reger-se pelo citado art. 4° do
regulamento n. 737, que allude a um caso de direito civil internacional privado.
Considerando que o direito internacional privado é, na opinião de
todos os publicistas, o complexo de leis positivas, actos precedentes,
máximas e princípios, segundo os quaes as nações applicam suas leis ou
consentem na applicação de leis estrangeiras nas questões de caracter
particular, que affectam súbditos estrangeiros em matéria de direito
civil, commercial, criminal e administrativo ; pelo que o pensamento do
direito internacional privado ò de estabelecer as regras para resolver _o
conflicto das leis de differentes nações sobre o mesmo caso e para cuja
solução ha o processo e os tribunaes do paiz em que ellas se agitam —
emquanto que as questões de direito publico internacional ou das gentes não teem um tribunal superior que as decida e só podem ser^pacificamente resolvidas por meio de tratados ou convenções internacionaes;
Considerando, pois, que no caso vertente a questão devia ter sido
apreciada e julgada pela Justiça Federal, nos termos da referida disposição do art. 60 lettra A da Constituição, por tratar-se de uma questão
bem caracterisada de direito internacional privado, desde que no conflicto da legislação da Inglaterra, onde o contracto foi celebrado, e da do
Brazil, onde veio a ser executado, o mencionado Reg. 737 no art. 4°
manda que se observe a legislação brazileira, dando-se assim a hypothese
prevista no art. 9° paragrapho único, lettra c do decreto n. 848 de 11 de
outubro de 1890, para ter logar o recurso extraordinário das sentenças
definitivas proferidas pelos Tribunaes e Juízos dos Estados : O Supremo
Tribunal Federal toma conhecimento do presente recurso extraordinário
para lhe dar provimento e conseguintemente annullar o processo, pela
incompetência da justiça estadoal, onde a causa foi processada e julgada ;
e condemna o recorrido nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 4 de dezembro de 1895.—Aquino e Castro, P. — Pereira Franco. — Macedo Soares.— José Hygino.— U- do
Amaral, vencido. Não conhecia do recurso por não ser caso delle, mas
obrigado a votar sobre a questão principal, julguei incompetentes tanto
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os tribunaes do Estado como os da União para o conhecimento da acção
proposta.—Fernando Osório.—Américo Lobo. Não se tendo allegada
e menos provado que o mandato de fls. 11 se referia á peita ou a suborno
de funccionarios brazileiros, como aliás se poderia induzir de seu teor
vago e equivoco, o havendo eu acompanhado a maioria do Tribunal nau
affirmativa da competência do Poder Judiciário do Brazil para processar!
e julgar a acção deduzida do mesmo mandato, pronunciei-me a favor da j
competência da justiça estadoal, attento o teor dos arts. 4" o 14, § 2° do :
Reg. n. 737 e por argumento do art. 61 n. 2 da Constituição. A interpretação, por domais extensiva, dada ao art. 60, lettra h da Constituição,
por cuja virtude a Justiça da União avoca a si o conhecimento privativa
de tode e qualquer litígio, ante a simples hypothese de conflicto entre ?y
lei nacional e a estrangeira, não só contraria o texto constitucional, como1;
offende a autonomia dos Estados e inutilisa a competência e a organisaçàV/
do Poder Judiciário local.—H. do Espirito Santo.—Lúcio de Mendonça,
nos mesmos termos do voto do Sr. Ubaldino do Amaral. —Pindahiba
de Mattos, vencido, nos mesmos termos do voto do Sr. ministro Ubaldino
do Amaral.—Bernardino Ferreira.—Fui presente, Souza Martins.
Í14
Não ó caso de recurso extraordinário n condemnação do recorrente ú. pena de multa e prisão,,
por contravenção do posturas municipaes.

N. 60.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso
extraordinário interposto pelo padre Paschoal Maria Giffoni da sentença,
que o condemnou a 30$ de multa e a oito dias de prisão, por contravenção,
das posturas municipaes da cidade de Itú, Estado de S. Paulo, não]
tomam conhecimento do recurso, por não ser caso delle, ú vista da
expressa disposição do art. 9°, n. 3. § 1° do decreto n. 848 de 11 de I
outubro de 1890.
Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 4 de dezembro de 1895.— Aquino &M
Castro, P.— Pindahiba de Mattos.— Macedo Soares.— H. do EspiritíM
Santo.— Fernando Osório.— U. do Amaral.— Bernardino Ferreira.—9
Pereira Franco. — José Ilygino.— A. Braziliense.— Lúcio de Men-B
donça.— Américo Lobo.— Fui presente, Souza Martins.
1125
Dá-se recurso
geiro que
estava no
tenupcial

extraordinário da decisão que julira ã partilha de bens deixados por estralj
não fez declaração de querer conservar a nacionalidade de origem, mas qd
lirazil a serviço de sua nação. Questão de regimen de bens, por contracto an
celebrado em França. Legislação applicavel.

^ N.^57.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso extra-j
ordinário interposto por António Soares Pereira, do Accordão a fls. 146 v. dal
Corte de Justiça do Estado do Espirito Santo, que confirmou a sentença de •
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às. 97 que julgara a partilha dos bens deixados pelo fallecido Jacques Boudoussier ; tendo o Tribunal decidido pela affirmativa a preliminar, de que
trata o art. 162 do Regimento, sobre si cabia o julgado recorrido na espécie de que trata o art. 61, § 2° da Constituição, visto que dos autos não
só deve concluir que o dito Boudoussier, francez de nação, fosse brazileiro
naturalisado, em virtude do disposto no art. 69, § 4° da Constituição, e
nenhum valor jurídico merecem as certidões de fls. e fls. passadas pela Camará Municipal da Victoria, e pela agencia consular franceza ; porquanto,
achando-se o dito indivíduo no desempenho das funcções dessa agencia, devia
se presumir que elle se considerava dispensado de fazer, nos termos do
citado § 4", art. 69 da Constituição, a declaração de que queria conservar
a sua nacionalidade de origem, por estar a serviço de sua nação representando seu paiz;
Conhecendo do merecimento do feito, resolvem confirmar o Accordão
recorrido de fls. 146 v. por alguns dos seus fundamentos ; porquanto:
Considerando que o inventario e partilha, procedidos no juízo Estadoal
da Victoria, capital do Espirito Santo, com aunuencia das partes, e conforme as leis e jurisprudência do paiz, não dissentiram dos princípios consagrados pela lei franceza, que na hypothese devia ser observada, e em
virtude da qual pretende o recorrente, como cabeça do casal de sua mulher, actualmente filha única do inventariado, excluir sua sogra, a inventariante, da partilha dos bens adquiridos, na constância do matrimonio,
ainda mesmo os comprados em nome desta, sob pretexto de que ella era
casada no regimen dotal;
Considerando que semelhante pretenção do recorrente não pôde encontrar apoio no contracto constante do documento de fls. 40, com que
estipulando o regimen dotal se casaram em França o inventariado
Boudoussier e Serafina Villasrt, constituindo esta seu dote em somma de
quatro centos francos, representados no valor de um pequeno armazém de
fancaria, e seu pai igual quantia em diversos moveis, porque, segundo os
preceitos estatuídos no Código Civil francez, no regimen dotal, os que não
se communicam entre os cônjuges são os bens constituídos em dote, todos
os demais cahem no direito commum, que é a communhão legal, quando
outra cousa não se convencionar expressamente;
Considerando que, ainda quando o contracto dota], em vez de attingir
o limitado dote que a inventariante no acto do casamento levou a seu marido, fosse constituído em termos geraes, não poderia suffragar a pretenção
do recorrente — de excluir da partilha dos bens do casal Boudoussier a
viuva inventariante, em vista da disposição contida no art. 1542, alínea 2a
do citado Código Civil francez: Ia constitution (do dote) en termes generaux
de tous lês biens de Ia femme ne comprend pás lês biens à venir ; — conseguintemente, para que se dê a exclusão da communhão dos bens obtidos
na constância do matrimonio, pelo esforço, trabalho e economia commum,
seria preciso, em face dos referidos princípios, que ao casamento precedesse
convenção especial derogatoria do direito commum, o que aliás constitue
regimen diverso d o dotal;
Considerando, finalmente, que nos termos do art. 1551 do citado
Código, o resultado que decorre do contracto com que se casou a inventariante é ser a esta devedor seu fallecido marido da quantia do preço do
dote, como já fora compreliendido o observado nas partilhas de fls. C>:>,
nunca, porém, tornar-se a garantia resultante do dote em elemento de

— 138 —

— 139 -

esbulho de todos os bens que a própria inventariante obteve na constância
do matrimonio : por estes motivos, e pelo mais que consta dos autos»
negam provimento ao recurso para confirmar, como confirmam, a sentença recorrida, condemnando o recorrente nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 18 de .dezembro de 1895.— Aquino e
Castro, P.— H. do Espirito Santo, vencido na preliminar. Parece-me nãoi
ser permittido ao Tribunal infirmar a prova fornecida pelas certidões
de fls. a fls., única exigida no § 4.°, art. 69 da nossa Constituição; de
-taes certidões, revestidas dos Tequisitos legaes, se evidencia que Bou-^
doussier não fizera declaração de que queria reservar para si a nacio- '
nalidade de origem, e o Accordão fundou-se, para negar-lhe a qua-i
lidade de brazileiro, no facto de ter elle sido agente consular da j
França, na cidade da Victoria, representando sua nação, e á mesma pré-J
stando serviços; quando é certo que nem os cônsules, e menos os respectivos agentes, teem direito de representação, nem ficam a serviço de sua >•
nação : são meros agentes commerciaes, como é sabido em direito inter-l
nacional, e se poderá ver na Codificação de Bluntschli, art. 267, e em;
Holtzendoff — Elementos de Direito internacional publico, art. 56
sendo que podem ser nomeados súbditos da nação em que o consulado tem '
sua sáde, citado Bluntschli, §275, principio esse adoptado no art. 2.°,
alínea g) do decreto n. 2787 A, de 26 de abril de 1861. Assim sendo,
como presumir-se que estivesse Boudoussier persuadido da não necessidade de sua declaração,— de que queria continuar sua nacionalidade
de origem ? — Acredito ser mais conveniente não abandonar provas por
meras conjecturas. — Pereira Franco.— Piridahiba de Mattos.—
Bernardino Ferreira, vencido. Pelos mesmos fundamentes do voto dói
Sr. Ministro Herminio do Espirito Santo. — Macedo Soares.— U. dó>;
Amaral.— Lúcio de Mendonça, vencido.— Figueiredo Júnior, vencido.
Tratando-se de uma convenção matrimonial celebrada em França,'j
entre esposos francezes e alli domiciliados na época do casamento, claro éí
que a espécie ha de reger-se pela legislação franceza. Recoiihece-o o
Accordão ; mas infringe a lei que quiz applicar, attribuindo-lhe doutrina j
inteiramente diversa da que ella consagra.
No contracto ante-nupcial a fls. 40 ficou pactuado — que os j
esposos se casavam sob o regimen dotal —(art. 1.°), constituido para]
a futura esposa — por ella própria e proveniente do producto do seu!
trabalho — o dote de 400 francos no valor de um pequeno armazém de j
fancaria (art. 2.°) e — por seu pae, — o d e outros 400 francos no valor!
de diversos moveis, tornando-se em consequência o futuro esposo desde ai
celebração do casamento devedor à futura esposa da quantia total de 8001
francos (art. 3.°).
O caso é portanto indubitavelmente de um casamento effectuado sobl
o regimen dotal, nos precisos termos das disposições vigentes em França ai
tal respeito (Cod. Civ. Franc., arts. 1391 e 1392). Fallecendo o marido!
Jacques Boudoussier na cidade da Victoria, capital do Estado do Espirito!
Santo, para onde desde muitos annos haviam os cônjuges transferido o|
seu domicilio e compondo-se o património do casal de bens moveis e imrao-i
Yeis alli situados e adquiridos na constância do matrimonio, dentre osj
quaes duas casas compradas pela mulher, a recorrida Seraphina Boudous-J
sier, em seu próprio nome ut escripturas a fls. 9 e 11, — versa a questão!
debatida neste processo sobre o direito á cornmunhão nos bens do casal, ]

pretendido pela recorrida e impugnado por sua filha Honorina Boudonssier Soares, casada com o recorrente António Soares Pereira e única herdeira do de cujus. Não pôde soffrer contestação que o regimen dotal era
França é exclusivo de toda e qualquer communhão de bens entre os cônjuges, quer quanto aos que cada um traz para o casal, quer quanto aos
adquiridos na constância do matrimonio, como resulta do art. 1391 do
Código Civil daquelle paiz, em cujo texto o regimen dotal è contraposto
ao regimen da communhão, — do art. 1574, onde se estatue que — todos
os bens da mulher não constituídos em dote, são paraphernaes — e doart. 1581, quando prescreve que— submettendo-se ao regimen dotal,
os esposos podem, entretanto, estipular uma sociedade de acquestos.—Nisto
se accordam, outrosim, sem discrepância, a lição dos jurisconsultos e a
jurisprudência dos tribunaes francezes. O único ponto disputado até
certo tempo era, quanto aos acquestos, sobre a propriedade exclusiva —
nunca sobre a communhão — dos adquiridos pela mulher: se pertencia a
esta ou si, conforme o direito romano, devia pertencer ao marido ; —ponto
acerca do qual está hoje firmada a primeira solução.
Do que porém nunca se duvidou é que no regimen dotal pertençam
unicamente ao marido os bens por elle adquiridos na constância do matrimonio (Laurent. Droit Civil, vol. 23, n. 487). O art. 1542 do Código
francez, fundamento capital do Accordão, não suffraga a decisão proferida;
porquanto a regra alii formulada de que a constituição em dote de todos
os bens da mulher, feita em termos geraes, não comprehende os bens futuros —, de nenhum modo suffraga a inferência de se tornarem communs
taes bens, que, nos termos expressos do art. 1574 são reputados paraphernaes, isto é, da propriedade, administração e goso da mulher, como»
determina o art. 1576.
Por estas razões, votei pela reforma da sentença recorrida, para o
effeito de, separadas como paraphernaes, exclusivamente pertencentes à
recorrida, as duas casas em seu próprio nome adquiridas segundo as
escripturas de fls. 9 e fls. 11 e pagos pela successão do finado Jacques
Boudoussier os 800 francos a que, a titulo de dote, tem direito a mesma
recorrida, ser ella excluída da communhão dos bens da dita successão e
adjudicados estes na totalidade ao recorrente, por cabeça de sua mulher,
herdeira do referido finado.— José Hygino, vencido de accordo com o
voto do Sr. Ministro Figueiredo. — Fui presente, Souza Martins.
Forarn votos vencidos na preliminar os dos Srs. Fernando Osório e
A. Braziliense e vencedor o do Sr. Américo Lobo. Não assigriaram asentença por se acharem ausentes.

APPELLAÇÃO CRIMINAL
11G
Não compele ao Procurador Seccional a p p e l h i r da decisão u l p - i c i l u l o n a proferida pelo j u r y .
lioi 1 <'HÍr>iidri' ([lie ó contraria : p:'ov;i do-i M I | - > S c evidencia r e s u l t a n t e dos dobales.

J

N. 2.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de appellação crime, em que é appellante o procurador seccional do Rio Grande do
Sul e appellado Pedro Theobaldo Jaeger ; e considerando que a appellação
se funda em ter sido a decisão do jury, que absolveu o appellado, contraria
a evidencia resultante dos debates, depoimentos e provas perante ello
apresentadas, mas que appellação com tal fundamento só competia, pelo
nosso antigo direito processual ( a r t . 79 da lei de 3 de dezembro de
1841), ao juiz de direito, presidente do jury e não a qualquer das
partes ; que, mantidas pelo art. 387 do decreto n. 848 de 11 de outubro
de 1890, as disposições legaes anteriores não contrarias ao mesmo decreto
não é licito ampliar aquelle recurso, admittindo-o por appellação voluntária, quando só por appellação cx-offieio foi instituída ;
Considerando que não ha disposição legal nenhuma que tal attribuição dê aos procuradores seccionaes, e que não ú licito interpretar
extensivamente lei odiosa, como toda a que ó tendente a aggravar a sorte
do roo ou difficultar-lhe a defesa ;
Considerando que a appellação por ser a decisão contraria á evidência
da prova já era, no extincto regimen, considerada attentatoria da soberania do jury, sendo, pois, licito acreditar que foi deliberadamente
abolido esse caso de appellação das decisões do jury, e esta convicção é
roborada pelo disposto no art. 130 do decreto n. 1030 de 14 de novembro
de 1890, monumento legislativo do mesmo período em que foi elaborada
a actual organisação judiciaria federal, na qual ainda accresce que ha o
amplo recurso de revisão para o caso de injustiça, quando occorra em
sentença condemnatoria : accordam não tomar conhecimento da appellação interposta, por não ser caso delia em face da lei; custas eac-causa.
Supremo Tribunal Federal, 28 de agosto de 1895.— Aquino e Castro,
P.—Lúcio de Mendonça.—Piza e Almeida, vencido. — A. Braziliense. — Américo Lobo. — Fernando Osório. — U. do Amaral. — Macedo
Soares, vencido. No actual processo criminal federal, ao promotor publico
incumbe appellar quando a decisão do jury for contraria à evidencia resultante dos debates, depoimentos e provas perante elle apresentados, isto è, no
caso em que o código do processo criminal, art. 301 e a lei n. 2(31 de
% de dezembro de 1841, art. 79 § l", incumbiam ao juiz de direito presidente do tribunal interpor appellação t>.v-officio .
Antes de tudo, convém assentar que o promotor ou, em geral, o
agente do ministério publico, não é juiz, não é autoridade ; é parte, como
qualquer outra parte, réo ou autor particular.
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Não preciso desenvolver esta proposição, como já o fiz no Direito,
XXXV, 161 ; basta-me citar o art. 221 do regulamento n. 120 de 31 de.
janeiro de 1842, que diz:« Requererão ( os promotores públicos) por meioá
de petição como outra qualquer parte. •»
O código do processo criminal, art. 301 dava apellação das sentençasS
.proferidas pelo jury pára a relação do districto nos casos seguintes:
a ) quando não tiverem sido guardadas as fórmulas substanciaes dol
processo ;
b) quando o juiz de direito se não conformava com as decisões dosl
juizes de facto ;
c ) quando o juiz de direito não impunha a pena declarada na lei.
E' claro que, na 1a e 3a hypotheses, o recurso era voluntário, isto éj
das partes ; na 2a, era necessário, isto é, do juiz.
A lei n. 261 citada, no art. 78, consagrou a mesma disposição nol
§ 4°, o no art. 79 § 1° esplanou o modo pratico do recurso official ; e ;
liada mais.
2° desse art. 79, porque, pelo vigente codigo'9
N3o me refiro ao
_
penal, estão abolidas as penas de morte e de galés perpetuas, de cuja'
applicação havia também recurso official.
Nesse systema era o j u i z de direito, presidente do jury, o guarda
supremo dos interesses da justiça publica, offendidos pelas decisões inconscientes, frouxas eu interessadas dos juizes de facto ; o promotor velava*
pela observância das fórmulas processuaes, esquecidas pelos juizes togados,^
preparadores ou julgadores ; o réo reclamava contra a preterição dasl
formulas substanciaes do processo e contra a imposição da pena maior^
que a legal .
A pratica desse systema, porém, provou que a appellação official do
presidente do jury obrigava-o a iateressar-se pela sorte do processo, como]
se parte fora ; o que desvirtuava o seu caracter de magistrado, presidenta
<ie um tribunal de arbitradores de questões de facto, cujas decisões'
cumpria-lhe apenas homologar, impondo a pena do código criminal .appli-í
cavei á espécie definida pelo jury, ou absolvendo o réo.
Dahi, a suppressão da appellação coc-officio e a devolução do recurso'1
ás partes, promotor, accusador particular e réo.
Foi o que fizeram : o decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890,
quanto ao jury federal ; o decreto n. 1030 de 14 de novembro de 1890,
quanto ao Districto Federal, e outras leis de organisação e processos judi-l
ciarios de vários Estados da União quanto aos seus tribunaes de jurados.
Preceitua o decreto u. 818, art. 43, que das sentenças proferidas!
pelo jury haverá appellação voluntária para o Supremo Tribunal Fe-j
«leral ; ora, appellação voluntária ê appellação das partes ; e o promotor,!
« procurador seccional ou outro qualquer agente do ministério publico é:
parte, parte accusadora, quer principal, quer adjunta.
O decreto n. 1030, que é estadoal (e somente o cito porque vejo-oij
invocado no accordão ), concede, no art. 130 n. 11, o recurso de appella-1
ção quando a sentença for contraria a lei expressa ou às decisões do jury,
<?u houverem sido no julgamento preteridas formalidades substanciaes ; ej
•dá-o obrigatoriamente ao ministério publico e facultativamente ás outras!
partes.
Não procede, pois, o 1° fundamento do accordão. Quanto ao 2°, &
applicavel aos procuradores seccionaes o que o ó aos promotores públicos ;

todos elles são agentes do ministério publico, federal ou estadoal ; e
aquelles estão sujeitos ao decreto n. 818, com o qual acabo de argumentar.
E em relação ao conceito metaphysico: odiosa restringenda, favorabilia ampliando,, invocado no accordão, limito-me a consignar que não
ha hoje escriptor de direito que admitta no juizo criminal semelhante
velharia ; pois leis penaes não são susceptíveis de ampliação, nem de
restricção, e somente são o que as suas palavras soam.
E accrescentarei que entre nós sempre se entendeu assim. Aquelle
brocardo só têm logar, aliás como mera banalidade, nos juízos de equidade, nos administrativos, por exemplo, como expressão de arbítrio conferido a autoridades que por lei o podem ter.
O 3° considerando do accordão assenta na soberania do jury. Ora,
hoje, como sempre, as decisões do jury são, o sempre foram, sujeitas ao
exame, revisão,.confirmação e reformados tribunaes superiores.
E não comprehendo soberania subordinada. Quanto ao recurso de
revisão, também lembrado no accordão, só aproveita no caso de sentença
condemnatoria, isto é, ao réo ; e não no de absolutória ( q u e é a nossa
espécie) offensiva dos direitos do autor, seja um particular, seja agente do
ministério publico. Não colhe, pois, o argumento.
Por esses fundamentos, e de accordo com a promoção do Sr. Ministro
Procurador Geral, conheci do recurso e dei-lhe provimento.— Pindahiba
de Mattos, vencido pelos mesmos argumentos do voto do Sr. Ministro
Macedo Soares.— Pereira Franco, vencido pelas razões do voto do
Sr. Ministro Macedo Soares.— José Hygino, vencido. De accordo com
o voto do Sr. Ministro Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.

APPELLAÇÕES CÍVEIS E COMMERCIAES

li' competenle a acção executiva para cobrança de estadia e sobre-estadia. como obrigações accessorias ao contracto de fretamento. Quando o preço não está mencionado na carta, é
cobrado de accordo com os usos do porto do carregamento ou descarga.
K' indispensável na acção dar prova da época em que começou a correr e terminou a estadia
ou sobre-estadia.

N. 59.—Vistos e relatados os presentes autos de appellação commercial,
• iitre partes, appellante, Peter Anderson, capitão da barca sueca Namy, e
ippellados Leon & C., mostra-se dos mesmos autos que o appellante moveu
acç3o executiva, perante o juiz seccional do Estado de S. Paulo, contra os
appellados para haver o pagamento de estadia ; e que os appellados interpuzerain embargos a penhora, sob o fundamento de ser o executivo um
privilegio unicamente concedido ao frete, nos termos do art. 308 § 1° do
líegul. Commercial n. 737 de 25 de novembro de 1850 e art. 189 do dec.reto n. 848 de 11 de outubro de 1890.
Desprezando os embargos, o juiz a quò julgou todavia carecedor de
acção o appellante, que dessa sentença recorreu para este Supremo Tribunal. O que tudo visto e examinado:
Considerando que o contracto de fretamento, segundo a lei commercial, tem por objecto o aluguel do navio, por certo e determinado espaço
de tempo, entre as partes convencionado ;
Que o afretador, demorando o carregamento ou descarregamento
além do prazo estipulado, occupou por mais tempo o navio ;
Que por isso, no rigor do direito, não se pôde deixar de reconhecer a
ostadia e a sobre-estadia como obrigações accessorias do frete ;
Que esta doutrina não repugna o nosso Código do Commercio que estabelece os seguintes principies:
a) que o afretador è obrigado a carregar o navio com mercadorias
sufficientes para o pagamento do frete, estadia e sobre-estadia ;
lj) que a estadia e sobre-estadia teern o mesmo privilegio que o frete
sobre as mercadorias ;
c) que a divida do frete, estadia e sobre-estadia prefere a todas as outras
sobre os valores dos effeitos carregados.
Que, por conseguinte, em face destes princípios, torna-se evidente que
a estadia e sobre-estadia são accessorias do frete ;
Que tanto é este o pensamento da lei commercial, que no art. 592,
prevendo a hypothese de que, vencido o prazo, não tenha o afretador carregado o navio, declara que o capitão poderá, emprehender a viagem e depois
exigir o pagamento do frete, estadia e sobre-estadia ;
Que, portanto, na conformidade desse conceito legal, não seria crivei
o nem admissível que tendo o capitão do navio o direito de propor acção
s. i. 10
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executiva contra o afretador sobre a cobrança do frete, tivesse no emtant
para tornar effectiva as outras obrigações, relativamente á estadia e s
estadia que derivam da mesma causa, o aluguel do navio, de empregarei"
processos differentes e morosos em detrimento até dos próprios interesse
do commercio marítimo ;
Que não colhe o argumento de não caber o executivo na cobrança ai
estadia e sobre-estadia por não se fundar o pedido em quantia certa ; porquanto si o preço da estadia e sobre-estadia não for mencionado na carta
partida, o que aliás não se verifica na presente espécie, serão ellas cobradas]
de accordo com os usos do porto, onde o carregamento ou descarregament
se deva effectuar;
Que, assim sendo, e mais ainda pela regra de direito, que o accessoric
segue a natureza do principal, competente é a acção executiva, para havei
o pagamento da estadia e sobre-estadia ;
Que, entretanto, si procedente foi a acção proposta pelo appellantej
todavia não ficou provado dos autos, como se fazia mister, a época em que
começou a correr a estadia e nem quando ella terminou :
Portanto, e em vista destes fundamentos, negam provimento à appel-j
lação, para confirmar, como confirmam, a sentença appellada e pagas asj
custas pelo appellante.
Supremo Tribunal Federal, 2 de fevereiro de 1895.— Aquino e Cas-j
tro, P. — Bernardino Ferreira.— Piza e Almeida.— Pereira Franco.—J
Américo Lobo.— Fernando Osório.— U. do Amaral.— A. Braziliense.—-|
Macedo Soares.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro H. do Espirito Santo.

elevação do nível das aguas do dito rio, damno que será estimado e liquidado no processo da execução, tomando-se por base a vistoria de
fls. 41 e 42. E assim julgando, condemnam o appellante nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 23 de fevereiro de 1895. — Aquino e
Castro, P.— José Hygino.— Pereira Franco. — Pindahiba de Mattos.—
Piza e Almeida.—Fernando Osório.— U. do Amaral.— Américo Lobo
— Bernardino Ferreira.—H. do Espirito Santo. — A . Braziliense.—
Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.

A proposta de compra de pariu d« ura immovel para o serviço de uma estrada de ferro, lei...
pelo director da estrada, e acceita pelo proprietário, não rmstitue um contracto juridica-j
mente valido, por ser, no caso. indispensável a escriptura publica.

N. 82. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação
entre partes, como appellante o Dr. José António de Pinho Borges e cor
appellada a Fazenda Nacional, negam provimento á appellação para COE
firmar, como confirmam, a sentença appellada; porquanto a proposta d
fls. 8, feita pelo Director da Estradado Ferro Central de Pernambuco sobr
a acquisição da área do prédio do appellante que fosse coberta pelas agua
do rio Manassú, represadas para abastecimento das machinas e officinas
mesma estrada mediante o preço de 970 réis por metro quadrado e aacc
tacão dessa proposta por parte do appellante, com as modificações consta
tes da declaração de fls. 9, não constituem um contracto juridicameni
valido, por defeito de forma, visto ser a escriptura p u b l i c a da .substanciai
dos contractos da compra e venda de bens de raiz, cujo valor exceder d
duzentos mil réis (lei n. 840 de 15 de setembro de Í855, art. l l e l e
n. 79 de 23 de agosto de 1892, art. 2 § único ), pelo que o appdlante
tem direito a exigir da appellada o preço ofierecido na proposta de lis.
mas a ser indemnisado do damno que lhe foi causado ern consequência

S I í»
Seguro marítimo. Apólice ;ib"rla. Responsabilidade da companhia seguradora, no caso de
sinislro. não obstante a aiile-data do conhecimento e o erro commettido na substituição de
uni porto do sabida por outro.

N. 54. —(1° Accordão)—Vistos, relatados e discutidos estes autos
entre partes, Gustavo Saboia & C. appellantes e a Companhia de Seguros
Prosperidade, appellada:
Considerando ter-se obrigado esta na apólice de 23 de agosto de 1890,
denominada aberta, a fls. 3, mas de facto avaliada em 100:000$ a segurar,
mediante um prémio uniforme e sem prazo determinado, mercadorias que
os appellantes pretendiam carregar de um para outros portos nacionaes,
excepto os do Rio Doce, Penedo e Cannavieiras, e havendo estipulado os
contrahentes, sob pena de extincção da responsabilidade da appellada, que
os appellantes fariam a exportação em vapores e navios à vela previamente acceitos pela appellada, porérn que, independentemente desse consenso, só depois de recebidas as facturas e avisos dariam notas da importação, para serem averbadas na apólice ;
Considerando que, 75 dias depois de assignadaa apólice, por addiccional declaração manuscripta, o contracto estendeu-se sob as mesmas condições à importação e exportação de e para alguns portos da Europa e do
Rio da Prata ;
Considerando que,desde 23 de agosto de 1890 até 19 de janeiro de 1892
averbaram-se na apólice 42 carregamentos (inclusive exportações para
Hamburgo e Montevideo e importações dos Açores), calando-se os nomes
dos capitães dos navios e os portos, aonde deviam tocar por escala, e designando-se a natureza e qualidade só de cinco carregamentos, quando
quasi todos elles foram feitos neste porto, onde as partes não podiam ignorar aquelles característicos (Cod. Comm. art. 667 e 670, clausula 5a da
apólice);
Considerando que aos 19 de janeiro de 1892 averbou-se na apólice a
quantia de 10:000$, valor da metade de uma partida de saccos de farinha
de mandioca embarcados na escuna nacional Brazil em Pelotas por Américo Pereira da Silveira, committente dos appellantes, por conta de outro
sou committente, em Mação — Francisco Tertuliano de Albuquerque,
tendo a Companhia Phenix de Porto Alegre segurado por 22:500$-o
resto da partida, e mais l .500 saccos, assim como os lucros esperados ;
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Considerando que, não obstante a ante-data do conhecimento de fls. 7,
está cumpridamente provado pelo protesto do capitão, devidamente ratificado á fls. 18 que o carregamento de farinha começou a fazer-se, não em i
Pelotas, mas no porto de Itapoan no dia 21 e se completou a 19 de ja-1
neiro de 1892;
Considerando mostrarem ainda os autos que passados poucos dias, e J
estando a escuna em Itapoan, occorreu fogo a seu bordo, vindo ella a ser j
abandonada, tendo sido destruída a. carga, pelo que a Phenix indemnisou
o sinistro na parte que lhe competia ;
Considerando que o risco de seguro da metade da partida a cargo da.j
appellada não podia começar em Pelotas, visto já estar abarrotada a escuna |
em Itapoan, e não ter de tocar por escala naquelle porto, mostrando ainda
algumas duplas averbações de carregamentos feitos no mesmo navio em
dias successivos, que os contrahentes se preoccuparam mais com a data do \
embarque do que com a da sahida dos navios ;
Considerando que evidentemente o erro dos appellantes, consistente J
na substituição de Itapoan por Pelotas não podia ter influído para que a]
appellada rejeitasse o seguro ou augmentasse o seu prémio;
Considerando, finalmente, que na segunda folha, parte integrante da|
apólice de fls. 6, constam erros e omissões da appellada em relação a carregamentos de cujos seguros ella, aliás, recebeu os prémios :
O Supremo Tribunal Federal reforma a sentença de fls. 88, parai
condemnar, como condemnam, a appellada a pagar aos appellantes, com osj
juros da mora, a quantia de 10:000$, valor da ultima averbação da apólice j
fls. menos a quota dos salvados, constante do rateio de fls. 36 e nas]
custas.
Supremo Tribunal Federal, 27 de fevereiro de 1895.— Aquino e j
Castro, P. — Américo Lobo. —Pereira Franco. — Fernando Osório.—J
Piza e Almeida.— A. Braziliense. — José Hygino.— U. da Amaral, ven-J
eido : votei peia confirmação da sentença, que está de inteiro accordo coral
a verdade dos factos, com os preceitos da lei e com a doutrina dosj
mestres.
A appellada tomou a si os riscos marítimos na importância de dej
contos de réis, metade do valor de cinco mil saccas de farinha que os appellantes disseram ter embarcado na escuna Brazil a 18 de janeiro de 1892k|
em Pelotas com destino a Macáo.
Entretanto verifica-se, sem contestação alguma, que a escuna ca:
regou de 21 a 29 de janeiro, no porto da Estancia no Itapoan, 6.500 sacca,
de farinha, e que sem sahir desse porto, soffreu um incêndio que devorodj
quasi toda a carga.
Portanto è evidente que os segurados fizeram declarações falsas
quanto ao porto inicial, quanto à quantidade de mercadorias e quauto.S
data do embarque, pois nem o navio nem a fazenda estiveram em Pelotas
a 19 de janeiro ou em época posterior.
Verifica-se mais que é falso o conhecimento, em que o capitão dfl
como embarcados as 6.500 saccas em Porto Alegre a 18 de janeiro, data
que o navio em lastro levantava ferro para Estancia, onde recebeu ca
de 21 a 29.
Ora, o segurador só responde pelos riscos da viagem declarada
contracto, e não é obrigado por outra mais longa ou diíferente da conv
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cionada, como já estatuía o regulamento de seguros de 30 de agosto de
1820 e é de jurisprudência universal.
A única excepção admissível está consagrada no Código da Republica
Argentina, art. 1329 :
« Ainda que seja nullo em geral o seguro de fazendas que devem ser
carregadas em um porto e carregam-se em outro, deve considerar-se válido, si não interveio dolo ou fraude da parte do segurado, e si o carregamento se faz em logar próximo, tão somente para maior segurança, ou
menor despeza. »
Estancia não é próximo de Pelotas, nem oíferece mais segurança ou
menos custo para o embarque que conste dos autos.
Não importa tratar-se de uma apólice aberta, poise corrente em direito que cada averbação constituo um contracto de per si, que deve ser
observado em todas as, suas partes, não sendo licito ao Juiz substituir as
clausulas escriptas pela presumpção de que o segurador acceitaria outras.
Nem vale o argumento de que a P/tcnicc pagou a sua parte, porque
tal procedimento, talvez filho do erro ou de particular interesse dessa
Companhia, não obriga a terceiro; além de que na sua apólice está declarada a viagem da Estancia a Macáo.
Assim, ainda admittida a boa f; dos segurados, é certo que a nota de
fls. 9 e.o conhecimento de fls. 7 dizem o que não ò verdade (Cod. do Com.
art. 678 n. 1), e indiscutível que o sinistro occorreu antes de começado o
risco para o segurador, que nívo podia ser sinSo entre Pelotas o Macáo
(Cod. art. 677 n. 4 e art. 705).
Impedido o Sr. Ministro H. do Espirito-Santo.

Não se conhece dos embargos oppostos ao Accordão do Supremo Tribunal senão quando
conteem matéria de simples declaração ou do reslilui<.'ãn.

N. 5-1. — ( 2 ° Accordão. Sobre embargos) Vistos, expostos e
discutidos os embargos oíferecidos pela appellada Companhia de Seguros
Prosperidade á sentença de fls. 105 a 111, que a condemnou
no pedido da acção intentada pelos appellantes, ora embargados, Gustavo
Saboia& C. :
O Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento dos mesmos
embargos por não conterem matéria de simples declaração ou de restituição^ espécies únicas permittidas pelo Decreto orgânico da Justiça
Federal nos arts. 332 a 336; pagas as custas pelo embargante.
Supremo Tribunal Federal, 5 de junho de 1895. —Aquino e Castro,
P.— Américo Lobo. — Piza e Almeida. — Josâ Hygino. — U. do Amaral.
— Pereira Franco. — Macedo Soares. — Bernardino Ferreira. — Fernando
Osório. — Lúcio de Mendonça.
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Manutenção de posse da Igreja do follegio, da capital de S. Paulo, em favor do Bispo da d
O Bispo, na qn; li<!;>. !<• de Chefe da Diocese, e em falia de corprirarân religiosa legalmente!
nrgauisada. é competente* para defender orn juizo os d i r e i l o s da eomnmnlião dos ealholicos
de anã circumscripção eerlesiastica, sobre os ediiicios consagrados ao culto.

N. 56.— (1° Accordão). Vistos, relatados e discutidos estes autos de
appellação eivei entre partes D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho,
Bispo da Diocese de S. Paulo, appellante, e appellada a Fazenda Nacional:
Considerando que o .art. 5° do Decr. n. 119 A, de 7 de janeiro
de 1890, não só manteve o domínio dos edifícios de culto pertencentes a
todas as Igrejas e Confissões Religiosas, como reconheceu em cada uma
delias a personalidade jurídica para o fim de adquirir bens e administral-os;
Considerando que, na falta de corporação religiosa legalmente organisada, compete ao appellante, na qualidade de Chefe da Diocese de
S. Paulo, defender em juízo os direitos da communhão dos catholicos
daquclla circumscripção ecclesiastica sobre os edifícios consagrados a seu
culto, communhão esta que, supposto não constitua pessoa jurídica, não
deve nem pôde ficar privada do patrocínio de seu defensor nato, porquanto
não se nega representação officiosa às mesmas heranças jacentes e massas
fallidas, e assiste a qualquer do povo o direito de usar de interdictos
relativos a cousas publicas, assim como o de denunciar e accusar os crimes
políticos e de responsabilidade (Decr. n. 848 de 11 de outubro de 1890,
art. 52, lettras a e b ) ;
Considerando que a exigência do art. 371, do Decr. n. 848 não
comprehende a queixa e denuncia (arts. 51 e 53), nem a petição inicial
do mandado de manutenção, derivado da Ord. do Liv. 3°, Tit. 78 § 6°, é
equivalente a um termo de segurança (Consolidação das Leis Civis),
nota 19 ao art. 812), pois que riem siquer teria havido demanda, si a
appellada tivesse acquiescido ao preceito comminatorio ;
Considerando que, desde o tempo em que a Igreja do Collegio dos
Jesuítas foi construída na cidade de S. Paulo, dedicou-se ella privativamente ao culto divino, e, portanto, ficou posta fora do commercio, de onde
se mostra que a Companhia de Jesus a custodiava e administrava, não no
próprio, mas em nome dos crentes catholicos ;
Considerando que, tendo sido sequestrados os bens possuídos pela
Companhia de Jesus, a dita igreja, embora inventariada com suas alfaias
e ornamentos, não foi nem podia ter sido transferida para o domínio da
nação portugueza por haver sido claramente exceptuada do confisco nos
Alvarás de 3 de setembro de 1759 e de 25 de fevereiro de 1761, só
translativos do domínio de bens temporaes, e dos bens seculares havidos
da coroa ou onerados com encargos pios; tanto assim, que em 27 de
fevereiro de 1760, e logo em seguida ao sequestro, o Desembargador delle
incumbido entregou a dita Igreja ao capellão então nomeado pelo Bispo
da Diocese, tradição a que não precedeu concordata, ao contrario do que
mais tarde se fez ao clero da França, relativa aos bens ecclesiasticos
nacionalisados pela lei revolucionaria de 1789;
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Considerando que, conforme a carta circular dirigida em 6 de
setembro de 175!) ao patriarcha de Lisboa e aos arcebispos e bispos e na
forma da pró-memoria de 29 de maio de 1760, El-rei D. José solicitou ao
Papa a commutação para outros fins pios, não do destino das igrejas, o que
seria absurdo, mas dos collegios dos Jesuítas, a ellas annexos, os quaes,
tendo sido sequestrados, foram definitivamente incorporados aos próprios
nacionaes ;
Considerando que a tradição da igreja do Collegio feita ao Bispo da
diocese para este e seus successores a administrarem e fazerem conservar
em segura custodia não implica a constituição de nenhum precário,
porque o prelado, como representante legal de seus diocesanos recebia,
como recebeu a Igreja em nome destes, para simplesmente a administrar
e guardar por si e seus successores, sobrelevando ainda a circumstancia
de que decorridos de/, annos de posse mansa e pacifica não se presume o
precário de que trata a Ord., L. 4°, Tit. 54, excepto si for certo e indubitável ;
Considerando que os inventários a que se procedeu na igreja e seus
pertences, o segundo nos princípios deste século e o primeiro ao tempo do
sequestro dos bens dos jesuítas, não dão nem tiram direitos ao Estado ou á
communhão dos catholicos paulistanos, porque a administração de bens
alheios suppõe necessariamente a existência de um inventario ou arrolamento e descrevem-se e arrecadam-se os bens possuídos pelos inventariados e pelos fallidos ern deposito ou a outro titulo precário (Ord., L. 1°,
Tit. 88 § 4°; Cod. Comm., arts. 814 e 874; Decr. n. 917 de 24 de
outubro de 1890, arts. 18 e 68 e Decr. n. 434 de 4 de julho de 1891,
arts. 159, 174, 186, 196 e 197);
Considerando que, succedendo na administração dos jesuítas, o appellante e seus antecessores no episcopado effectivamente administraram e
custodiaram a igreja do Collegio, onde se ha celebrado publica e consíantemente o culto, durante mais de um século, a contar do sequestro, e para
onde até foi trasladada provisoriamente a Cathedral do Bispado, sendo
que funccionaram na mesma igreja um fabriqueiro e uma série de capellães nomeados pelo episcopado, a favor de um dos quaes interveio o Ouvidor
geral, por ordem do Conde de Bobadella, capitão general da Capitania,
para que recebesse a igreja do capellão demittido pelo bispo ;
Considerando que a remessa de ornamentos da igreja, feita até 1773
para o culto do sertão de S. Paulo, não prova o domínio do real fisco,
como não o prova a entrega de uma custodia à igreja de Santa Iphigenia,
porquanto taes objectos não mudaram de destino, tendo continuado, como
continuam na posse e domínio dos catholicos paulistanos ;
Considerando ser contraproducente a allegação de exigência de
contas, visto que nem a coroa portugueza, nem a nação brazileira jamais
em tempo algum arrogaram a si a disposição ou o domínio dos rendimentos
da igreja do Collegio ;
Considerando que menos prejudica a causa do appellante o facto de
terem sido vendidos uns e terem sido entregues ao capellão do novo Regimento de Paulistas outros bens que tinham sido levados a palácio pelo
capellão, porque do teor da sentença appellada se mostra ser incerto si
taes bens pertenciam á igreja ou ao Collegio ;
Considerando que, durante o regimen da Carta Constitucional de
25 de março de 1824, no qual a religião catholica era official e o poder
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Executivo nomeava bispos e provia benefícios ecclesiasticos, legislando as
assembléas provinciaes sobre a divisão ecclesiastica e a respeito de con~>
Tentos e quaesquer associações religiosas, e procedendo-se a eleições nosí
consistórios das matrizes, nenhuma significação ou valia teem algumas dj
raras nomeações feitas intermitentemente pelo Governo de S. Paulo, emi
relação à igreja do Collegio, tão pouco a subvenção dada pela Camará',
Municipal ao encarregado do toque de recolhida e o exercício de alguns •
actos civis na sachristia da igreja ;
Considerando, outrosim, que nas vésperas da promulgação da Consti-^
tuição Federal o Ministro da Fazenda do Governo da Republica não podia<
ter mandado converter a igreja em paço do Congresso Constituinte do^
Estado de S. Paulo, como fel-o por simples despacho de 9 de fevereiro-l
de 1891, independentemente de decreto, porque as ditas igrejas não se8
comprehendem siquer entre os bens de que trata o paragrapho uaico do'art. 64 da mesma Constituição ; tanto assim, que nã"o constam do projecto1
de lei a que, por ser demasiadamente extensivo, o vice-presidente daRepu-1?
blica negou sancção aos 25 de janeiro de 1892, sendo, aliás, certo que!
afora os palácios presidenciaes e alguns edifícios públicos, nos quaes'
subrogaram-se as novas administraçõss dos Estados, só por lei podiam 1
e podem ser cedidos os próprios a que se refere o citado paragrapho único ;'
Considerando que, a se classificarem os templos sagrados de um povo
catholico entre as cousas do domínio publico, no sentido lato, isto ('•, do uso
publico, separada, como foi, do Estado a Igreja Romana, os edifícios do
seu culto teriam continuado no uso publico de seus crentes e na administração mais livre de seu clero, sendo, portanto, taes templos inalienáveis*
e imprescriptiveis ;
Considerando, finalmente, que a sentença appellada, deixando em
poder da appellante os ornamentos, as alfaias e mais pertences moveis da
igreja do Collegio, mandou expressamente que seja transferida para a j
Republica a posse do edifício da dita igreja, o que importa na mais expli-1
cita das innovações :
O Supremo Tribunal Federal reforma a sentença de fls. 2 para o fim1]
de julgar, como julga, procedente o mandado de manutenção de fls. e í
condemna a appellada á sua observância e nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 20 de março de 1895.—Aquino e-l
Castro, P.— Américo Lobo.— Piza e Almeida.— Amphilophio. — Piu-i
dahiba do Mattos.— Bernardino Ferreira.— Pereira Franco.— José;
Hygino.— U. do Amaral.— Fernando Osório, vencido : votei pela con-J
fírmação da sentença appellada, por seu.s fundamentos.—Foi voto ven-;|
cedor o do Sr. ministro H. do Espirito Santo, e vencido o do Sr. ministro
Macedo Soares, que não assignaram por não estarem presentes quando foil
apresentada a sentença.
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A's sentenças proferidas em gráo de appelhçfio pelo Supremo Tribunal Fedsral só podem
ser d j i p i K l o s embargos de declaração ou de r e s l i l u i ç f i o e desla n f i n pi=» ;; Fazenda
Nacional, quando foi parte na causa e a acompanhou em todos os seus lermos.

N. 56.— (2" Accordão, sobre embargos ). Vistos, relatados e discutidos os embargos de restituição postos a fls. 208 v. pela Fazenda
Nacional à sentença proferida nesta superior instancia a favor do Bispo
de S. Paulo, na acção de manutenção da igreja do Gollegio, sita naquella
cidade: considerando, preliminarmente, que declarando no art. l" da
contestação a fls. 61 e nas allegações de fls. 155, não pertencer a igreja
do Collegio á esphera do domínio privado, excluído pelo exercício f mais
que secular) do culto publico, a enibargante confessa, ipso facto e ipso
jure, que a sentença da fls. 205 nenhum prejuízo lhe irrogou, segue-se
lógica e necessariamente:
1°, que os jesuítas não possuíam o dito templo no próprio nome;
2°, que a Fazenda Nacional, suucessora do fisco portuguez, nunca se
poderia apropriar de bens que escapam à propriedade individual ;
3°, finalmente, faltar aos embargos de fls. 208 v . , a condição
substancial do benefício impetrado, que è a lesão ; em verdade separada
a igreja do Estado, o uso publico e portanto o domínio dos templos
e seus accessorios continuam a subsistir na communhão local dos crentes
e jamais no Estado, como pretende contra producentemente a embargada, invocando a segunda pro-memoria de 29 de maio de 1760, a
qual si algum vigor tivesse encerraria constante e perpetua ameaça de
resolução do domínio aos bens temporaes transferidos da companhia de
Jesus para o Estado.
Considerando, além disto, que, não pretendendo a embargante
i'estituir-se contra nenhum termo do processo, conforme melhor se
v ô dos artigos a fls. 208 v . , nos quaes se limitou a reproduzira
matéria já allegada em sua defesa e afinal decidida pela sentença cuja
injustiça alli argue, succede não permittir a Ord., livro 3", tit. 41
§ 1° restituição contra sentença dada, segundo o merecimento dos
autos e são estes os termos em que se acha precisamente a sentença
embargada, porque applicou á communhão dos catholicos de uma particular zona da Republica a claríssima disposição do art. 15 da lei n. 173
de 10 de setembro de 1893 e não infringiu preceito algum de lei ordinária ou constitucional, julgando o A . , Bispo da Diocese de S. Paulo
ou simples ministro de sua religião, pessoa legitima para defender a
posse mansa e pacifica do templo em que estavam seus diocesanos ou
correligionários para o exercício do culto, contra o insólito espolio
que atteuíara o secretario do Presidente da Republica para o fim
manifesto de apoderar-se do edifício o mudar incompetente e rovolucionariamente o seu destino : a Constituição reconheceu solemnemente
a existência da igreja desde que a separou do Estado ;
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Considerando, outrosim, que tondo o art. 640 do Regulamento
n. 737 de 25 de novembro de 1850 extensivo as causas eiveis, desde
. o decreto n. 763 de 19 de setembro de 1800, limitado o beneficio de
restituição de menor nas acções judiciarias (afora a revelia e omissão
•da opportuna arguição de nullidade do processo ), áquellas em que não
tiver elle sido parte ou não tiver sido representado legalmente, os
decretos n. 370 de 2 de maio no art. 394 e n. 917 de 24 de outubro no art. 153, ambos de 1890, aboliram o dito beneficio dos menores,
este nas fallencias, contra os actos dos seus representantes legaes, e
aquelle nas acções liypotliecarias e pignoraticias, ainda contra os próprios
actos, por não ter reproduzido a disposição do art. 5° § 6° n. 6 do
decreto n. 9549 de 23 de janeiro de 1886, regulamentar da lei n. 3272
de 5 de outubro de 1885 ; pelo que a embargante, a quem os praxistas
estenderam o beneficio, não pôde pretender que lhe seja elle outorgado
•em condições negadas aos menores, tanto mais quando o exorbitante e
singular privilegio está revogado, quanto às pessoas jurídicas, pelo
art. 14 da lei de 10 setembro de 1893, a qual comprehendendo textualmente as associações políticas, abrange a União Brazileira, organisada
pela Constituição de 24 de fevereiro de 1891, cujo regimen de plena
igualdade, franca publicidade e severa responsabilidade se não compadece
com o privilegio invocado pela embargaute ;
Considerando, em summa, que o art. 334 do decreto especial n. 848
de 11 de outubro de 1890, com o qual se harmonisa a disposição anterior do art. 302 lettra h princ., e do art. 304 lettra d, primeira
parte, só permitte restituição quando os embargantes não tiverem sido
partes, desde o principio da causa ou quando tiver corrido esta á revelia, e
em nenhuma destas hypotheses se encontra nos autos a Fazenda Nacional:
O Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento dos presentes embargos por serem contrários às leis citadas, assim como ao
art. 94 do Regimento interno e ao art. 51 da recente lei n. 221
de 20 de novembro de 1894 ; pagas as custas pela embargante.
Supremo Tribunal Federal, 11 de dezembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Américo Lobo. — H. do Espirito Santo, vencido. — U. do
Amaral, vencido. Tomava conhecimento dos embargos. — Pereira Franco.
— A. Braziliense. — Bernardino Ferreira. — Pindahiba de Mattos. — Figueiredo Júnior. Pelo ultimo fundamento tão somente. — José Hygino, de
accordo com o ultimo fundamento. — Macedo Soares, vencido. — Fui
presente, Souza Martins. — Foi voto vencido o do Sr. Ministro Fernando
'Osório.

Transporia de mercadorias por estrada de ferro. Improcedência do pedido de indemni- /
sacão por extravios. Insuficiência de uma simples declaração escripta de um afien e
úe estrada de ferro, para fazer prova contra eila.

N - 75. — Vistos, expostos e discutidos estes autos, nos quaes os
autores, ora appellantes, Neves, Pedrosa & C. pedem a reforma da
eentença a fls. 53 v. para o fim de ser condemnada a Fazenda Nacional
a indemnisar-lhes 133 saccos de cereaes, diminuídos em certas quantidades, que lhes foram remettidos por diversas vezes de varias estações-

da Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, de que é a Appellada emprezaria, com destino á estação de Cinco Pontas, sita no Recife e pertencente à Estrada de Ferro S. Francisco:
Considerando que a expedição de mercadorias, feita em estações
de uma das sobreditas commissarias de transportes, para estações de
outra, importa necessariamente em uma commissão duplicada, de sorte
que nenhuma delias responde pela nomeação da outra (código do
commercio, art. 174), nem se pôde considerar terceira em relação à
pessoa ou ao representante da committente :
Considerando, à vista do documento a fls. 65, não contestado
pelos appellantes, que ao tempo do transporte dos cereaes, cuja falta
agora reclamam, não havia solidariedade entre ambas as emprezas,
visto como cada uma delias mantinha em suas linhas trafego separado, pelo qual cobrava directamente distiucto frete, e a estrada incumbida de levar as mercadorias do logar do destino e de entregal-as
alli, a quem de direito, despachava-as por sua própria conta em um
ponto de junção dos trilhos, dando, então, o respectivo conhecimento
ao expedidor ou a seu representante e desobrigando a primeira commissaria ao que delia recebia os géneros seai verificar ou reclamar
no acto diminuição ou avaria ;
Considerando haver a Sul de Pernambuco cumprido a commissão
que lhe incumbia, porquanto, conforme os documentos a fls. 49 e
50, transmittiu integralmente os cereaes em questão a S. Francisco,
da qual confessam os autores tel-os recebido depois de pago o frete,
ainda que hoje arguam falta de quantidade;
Considerando que, sendo divididas as commissões e consequentes
responsabilidades de uma e outra pias de communicação, no tocante
ao transporte de mercadorias operado seguidamente por ambos, e
cabendo aos appellantes acção contra a S. Francisco para a entrega
dos cereaes na sua estação de Cinco Pontas, contra a mesma commissaria é que também lhes competia acção relativa ao déficit, acaso
existente, tanto mais quando está em poder da S. Francisco o conhecimento, cuja exhibição ó necessária para autorisar a acção, não só,
adjectivamente, nos termos do Reg. n. 737 de 25 de novembro de
1850, arts. 720 e 721, como substantivamente, nos termos do art. 109
do código do commercio, exclusivo de toda e qualquer reclamação, por
falta ou avaria não declarada no respectivo recibo ;
Considerando, finalmente, que não se tendo obrigado a Estrada
Sul de Pernambuco a transportar os cereaes dos appellantes além de Una
e menos a entregal-os na estação de Cinco Pontas, nada significa a declaração assignada a fl.s. 4, pelo agente que ella mantinha naquella
estação só para o estricto fim de receber os fretes que lhe eram
devidos.
O Supremo Tribunal Federal denega provimento á appellação
interposta a fls. 57 v. e condemna nas custas os appellantes.
Supremo Tribunal Federal, 26 de junho de 1895. — Aquino e
Castro, P.— Américo Lobo. —Pereira Franco.— Piza e Almeida.—
Pindahiba de Mattos.— Macedo Soares.— Bernardino Ferreira.— U. do
Amaral.— H. do Espirito Santo.— Lúcio de Mendonça, principalmente pela deficiência da prova dada pelos appellantes.— José
•—•Fernando Osório.— Fui presente, Souza Martins.

\
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A acção eiecntira para cobrança (lp freios de navios não exclue a decendiaria ou qualque
(nitra applicavel á natureza da divida.
Intellifrencia do art. 189 do decreto n. 848.

manifesta improcedência, e mandam se prosiga na execução. Pague o
appellado as custas.
Supremo Tribunal Federal, 26 de junho de 1895.— Aquinoe Castro,
P.— Pindahiba de Mattos.— Pereira Franco.— Piza e Almeida.— Josó.
Hygino, vencido.— Américo Lobo — Lúcio de Mendonça.— U. do
Amaral.— Fernando Osório.— H. do Espirito Santo.— Bernardino
Ferreira.— Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.

N. 85. — Vistos, expostos e discutidos estes.autos de appellacão
interposta por Vicente Lúcio de Almeida da sentença do juiz seccional!
no Estado da Bahia, que, julgando procedentes os embargos oppostos porá
António José de Souza Belém, na execução da sentença que o havia J
condemnado no pedido do autor, ora appellante, decretou a nullidade do
feito pelo facto de ter o dito autor usado de acção decendial em voz de,;
executiva. Considerando que não procede o fundamento da sentença^
appellada, de que o decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, estabelecendo a acção executiva para o caso sujeito — fretes de navio
excluiu a acção decendial para por meio delia haver-se o pagamento!
desses fretes ; porquanto o que resulta da disposição do art. 189 do|
citado decreto é que só nos casos ahi mencionados se poderá usar ãessa
acção especial, mas não se pôde dahi concluir que quem tenha de haver!
pagamento de dividas dessa natureza esteja inhibido de propor outrew
acção de marcha mais demorada, em que haja maior debate judicial,.!
mais amplos esclarecimentos da matéria, mais largo campo de defesai]
para o devedor ;
Considerando que as formalidades do processo, sendo de ordem
blica, podem todavia ser alteradas pela vontade das partes, conven-jl
cionando estas no meio de liquidar em juízo as questões em que forem!
interessadas ou acceitando o proposto, como é de jurisprudência gerall
— principio este não repellido pelo citado decreto, ex-m do disposto noj
seu artigo 16;
Considerando que o rêo ora appellado — acceitou a acção decendia
proposta pelo autor ora appellante,— por ella defendeu-se, offerecencH|
embargos que conforme a natureza de sua matéria podiam dar à mesraM
. acção marcha ordinária, pleiteou seu direito até sentença final, sem terl
allegadoem todo o seu decurso nullidade alguma até passar em julgado a]
mesma sentença ;
Considerando que tendo o autor renunciado o favor da lei, preferiniM
a acção decendial a que lhe facultavam os arts. 189 e 192 daquelle djfl
creto, em cousa alguma prejudicou ou restringiu o direito do réo, e qvfl
a sentença obtida importou apenas em mais um titulo para fundamen^M
sua intenção ;
Considerando, por outro lado, que a execução dessa sentença promojB
vida pelo autor importa no executivo estabelecido pelos citados artigo»
do referido decreto, podendo hoje o réo defender-se nos mesmos termo»
estabelecidos para a acção executiva:
Por estas razões e mais dos autos e disposições de direito e de
accordo com o parecer do ministro procurador geral da Republica, refor-i
mam a sentença appellada, rejeitam os embargos de fls. 33 por suai

Seguro marítimo. IVrda lotai do carregamento. Abandono. Responsabilidade do segurador,
lifducção do valor do seguro. Liquidação.

N. 74.—(1° Accordão) — Vistos, expostos e discutidos estes autos de
acção commercial entro partes, como autores appellantes Ricli Riemer
& C. e como ré appellada a Companhia de Seguros Brazil Federal ;
e considerando :
Que os appellantes seguraram na Companhia appellada um carregamento de pinho embarcado no porto de Brunswick, Estados Unidos, com
destino a esta Capital, na barca argentina Belarmina, pelo valor de 68
contos de réis contra o risco de perda total e avaria grossa ;
Que o carregamento constava de 14.197 pranchões de pinho, 688 dos
quaes foram carregados no convez do navio ;
Que, não se tendo feito na apólice de fls. õ expressa declaração desta
circumstancia, é nullo o seguro, quanto ao valor das mercadorias conduzidas no convez (art. 677, § 8° do Cod. t Comm.) ;
Quedos documentos de fls. 64, 72 è 124 se vê que a quantia de
68 contos de réis, valor total do seguro, corresponde á de 15.500 dollars,
que os appellantes despenderam em Brunswick ;
Que, porém, desses 15.500 dollars, como mostram a nota de fls. 164
o a conta de fls. 127, somente 8.048-42 foram despendidos com o carregamento, tendo sido os restantes 6.851-58 dollars applicados ao pagamento de diversas dividas da barca Belarmina e a outras despezas ;
Que, segundo os arts. 693, 694, 700 e 701 do Cod. Comm. o valor
do seguro deve ser reduzido quando o segurador allega que a cousa segurada valia ao tempo do contracto um quarto menos ou dahi para cima
do preço em que o segurado a estimou, comprehendidas as despezas que
as mercadorias tiverem feito até ao embarque e mais o prémio do seguro ;
Que, na hypothese destes autos, não se pôde justificar o excesso do
valor segurado a titulo de lucro esperado, porquanto nos termos do
art. 677 §7° do Cod. Comm. o seguro do lucro esperado só é valido
quando se fixar somma determinada sobre o valor do objecto do seguro,
o que da apólice a fls. 5 não consta ;
Que, feitas estas reducções, os appellantes teem direito a haver da
a
ppellada a restante quantia, por se ter dado a perda total do carregamento segurado, de que os appellantes fizeram abandono nos termos do
art. 753 § 3° do Cod. Comm.;
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Que, com effeito, tendo a barca Belarmina arribado por força maiorl
do porto de Savannah e não podendo continuar a viagem sem concertos»!
o consignatário da mesma barca vendeu toda a carga e applicou o proJl
dueto ca venda ao pagamento de dividas, e principalmente ao das soldadas
da tripolação;
Que não procede a razão em que se firma a sentença appellada parai
julgar improcedente a acção, porquanto a obrigação do segurador não é|
subsidiaria, mas directa e principal, ficando elle subrogado quando paga
um damno acontecido â cousa segurada, em todos os direitos e acções que
competirem ao segurado contra terceiro (art. 728 do Cod. C o m m . ) ;
Que, tendo-se dado abandono da carga por perda total, não era necessário que ã presente acção precedessem a liquidação e repartição da avariai
grossa;
Que, outrosim, não procede a allegação da appellada fundada na
barataria do capitão e da tripolação, porquanto o damno proveio de acto
do consignatário do navio, que vendeu toda a carga e não fez devida
applicação do respectivo producto :
Dão provimento á appellação para reformar a sentença appellada e
.mandam :
1°, que, mediante avaliação, se reduza o valor do seguro ao da compra j
das mercadorias augmentado com as despezas de que trata o art. 694 do]
Cod. Comm., tendo-se em vista a prova feita nestes autos;
2", que se abata o valor correspondente aos 688 pranchões de pinho, j
conduzidos no convez do navio, por ser nullo nesta parte o seguro, como-j
foi julgado pela sentença appellada ;
3°, que seja paga aos appellantes, como valor do seguro, a quantia,
que for assim liquidada ; e condemnam a appellada nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 3 de julho de 1895.— Aquino e Castro, P.j
— José Hygino. — Américo Lobo, vencido. — H. do Espirito Santo. —À
U. do Amaral. —Fernando Osório. —Bernardino Ferreira. —Lúcio]
de Mendonça. —Pindahiba de Mattos, vencido, por confirmar a sentença.,
por seus fundamentos, que considero conformes ás provas dos autos e àsj
disposições de direito. —Macedo Soares, vencido. Não é caso de redu•cção do valor do seguro ao da compra dos géneros segurados ; nem temcousa alguma que ver o contracto de seguro com o da compra e venda das]
mercadorias seguradas. Demais, desde que se manda abater o valor cor-j
respondente (sic) aos 688 pranchões de pinho, arrumados no convez daíj
embarcação, contra o estipulado na apólice, não podia deixar de ser.
pró rala a condemnação nas custas, que o Accordão carrega só sobre ai l
appellada. —Pereira Franco, vencido, por ser a sentença, que confir-,
mava, conforme a direito e á prova dos autos.

não tomar conhecimento dos embargos a fls. 176 e 178, porquanto não
são de declaração, nos termos do a r t . 95 combinado com o art. 91 d»
Regimento deste Tribunal. Paguem os em bargantes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 26 de outubro de 1895. — A q u i n o e
Castro, P., com voto. Os embargos de fls. 176 não podem ser recebidos,
porquanto somente são permittidos embargos de declaração nos restrictos
termos dos arts. 53 da lei n. 221 de 1894, 93 e 94 do Regimento deste
Tribunal, e na sentença embargada não lia ambiguidade, contradição
ou omissão que deva ser declarada. E' explicita a sentença, mesmo na
parte relativa á condemnação nas custas.
O julgamento posterior, em causa diversa, relativa ã condemnaçã»
proporcional nas custas, não pôde reger o caso de que se trata, em vista
dos citados artigos. Seria para isso necessário alterar-se o julgamento em
um de seus pontos essenciaes, dando aos embargos o caracter de infringentes do julgado, que só podem ser oppostos na execução. —José Ilygino.—
II. do Espirito Santo.— Fernando Osório.— U. do Amaral, vencido.
O accordão embargado foi contraditório, julgando nullo em parte
o seguro e não condemnando proporcionalmente nas custas o appellante.—
Pereira Franco, vencido, no mesmo sentido do voto do Sr. ministro U. do
Amaral — Américo Lobo, vencido quanto â falta de condemnação proporcional de custas.—Pindahiba de Mattos, vencido quanto ;'i condemnação nas
custas, que devia ser proporcionalmente ao vencido por cada uma das •
partes.—Lúcio de Mendonça.— A. Braziliense, vencido. —Bernardino.
Ferreira.—Fui presente, Souza Martins.

Não se toma conhecimento dos embargos de declaração, quando na sentença embargada, ex
cila, em todas as suas partes, não ha ambiguidade, contradieção ou omissão une devi.
ser declarada.

N. 74.—(2a Accordão, sobre embargos) Vistos, expostos e relatados
estes autos de appellação cível, entre partes, como appellantes Rich Riemer'i
& Comp. e appellada a Companhia de Seguros Brazil Federal, accordam l

K' incompetente o juízo federal para conhecer de uma acção de indemnisação movida por
um estrangeiro contra o Estado cm que é residente.
Intelligencia do art. GO, lettras d e y da Constituição.

N. 81. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de appellação eivei entre partes, como appellante Abraham Benchimol e appellados o Estado do Amazonas e outros:
Confirmam a sentença appellada pelo fundamento da incompetência
do juizo federal para ser nelle processada a causa.
A Constituição no art. 60 determina que aos juizes seccionaes compete
processar e julgar (lettra d) « os litígios entre um Estado e cidadãos de
outros, ou entre cidadãos de Estados diversos » , e a circumstancia de ser •
o appellante domiciliado no Estado do Amazonas estrangeiro não basta
para estabelecer a competência da justiça federal para conhecer de uma
acção de indemnisação proposta contra o Thesouro do Estado, a qual nãopòde também ser considerada como questão de direito marítimo e navegação. (Constituiçãocit. lettra g ) . Custas pelo appellante.
Supremo Tribunal Federal, 13 de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P.—Piza e Almeida. — H . do Espirito Santo.—Pereira Franco.—Pindahiba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Lúcio de Mendonça. —Américo
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Lobo, vencido. Reconheci a competência da justiça federal, attenta a lettra
g, alem do art. GO da Constituição, como do art. 15 do Decreto orgânico
n'. 848, cujo final é bem expressivo e genérico : Questões de direito
marítimo e navegação, comprehenãidas na parte 2a- do Código
Commercial.
A lancha Aida, matriculada no porto de Manáos, fora durante a viagem embargada na foz do Jatahj pelo agente ambulante de Fonte Boa
(cuja Intendência approvou o arresto), para segurança, iião de divida privilegiada do dono ou do armador da embarcação (Cod. Com., arts. 470 e
471), mas de supposta divida fiscal do afretador, proveniente do exercício
da profissão de regatão e portanto não incidente na lancha, porque na
formado n. 2 do citado art. 470 não dizia respeito a direitos de porto
nem a impostos de navegação.
Ora, applicando-se áquella lancha os ónus e as garantias constantes
da 2a parte do código, vè-se que ella não podia ser penhorada e menos
embargada em viagem por divida, ainda que verdadeira, de seu afretador, porque o Reg. n. 737 de 25 de novembro de 1850dispõe no art. 531,
§ 3° que os navios só podem ser penhorados guardada a disposição dos
arts. 479 e seguintes do Código.
Nestes termos, sendo certa a competência privativa da justiça federal
para ordenar o embargo ou a penhora de navios para segurança ou pagamento de qualquer divida, conclui não lhe faltar competência para processar e julgar as indemnisações de perdas e damnos decorrentes de um
embargo illegal, turbativo de navegação marítima ou fluvial.— U. do
Amaral. — Macedo Soares.—Fui presente, Souza Martins.
IS»
Questão de seguro e reseguro marítimo. Não é motivo de nullidado' do contracto ler sido íeito
o pagamento do prémio em lettra que não foi acceita em tempo1, desde que foi recebida mais
tarde sem reclamação ou protesto. Responsabilidade da companhia ré seguradora.
A sentença publicada em audiência, em ausência das partas ou seus procuradores, não produz
etíeito sem a intimação. A nullidade proveniente dessa falta é supprida pelo comparecimento da part" para defender o seu direito.

N. 103. —Vistos, expostos e discutidos estes autos de execução'
Commercial,entre partes, como exequente a Companhia de Seguros Prospe-j
ridade e como executada a Companhia de Seguros Lealdade, para tomar
conhecimento dos embargos de nullidade de processo e da sentença,
a fls. 57, oppostos pela executada :
Considerando que a sentença publicada em audiência, si a ella não
foram presentes as partes ou seus procuradores, não produz effeito sem
a intimação ;
Considerando que este principio firmado no art. 235 do Regulamento
n. 737 do 1850, reproduzido no art. 180 do decreto n. 840 de 1890, e
os arts. 93 e 94 do Regimento interno deste Tribunal applicam-se aos
accordãos do mesmo tribunal susceptíveis de embargos de declaração
ou restituição, com a limitação, todavia, resultante do art. 722 do regulamento n. 737, em virtude da qual as intimações das sentenças defini-
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tivas deste Tribunal devem ser feitas somente sob pregão em audiência
quando as partes ou seus procuradores não estiverem presentes neste
districto .
Considerando, porém, que nos termos do art. 47 da lei n. 221 de 20
de novembro de 1894 a nullidade proveniente da falta de intimação pessoal da sentença não pertence ao numero das insuppriveis, e que na
hjpothese destes autos se acha supprida pelo facto do comparecimcnto da
embargante no juizo da execução, não simplesmente para arguir a referida nullidade, mas para impugnar o accordao de fls. 40, oppondo-lhe
embargos infringentes do julgado e nelles deduzindo toda a sua defesa,
ao passo que no decendio depois da intimação da mesmo accordao apenas
lhe poderia oppor embargos de declaração ;
Considerando que também não prevalece a arguida nullidade do
accordao de fls. 40, que, segundo os embargos de fls. 57, deriva do
art. 680 § 2° do Regulamento 737, porquanto nenhuma illegalidado se
contém na decisão do accordao embargado ;
Considerando que, com effeito, o contracto do seguro, objecto da
apólice de fls., foi celebrado com todas a formalidades legaes, não se
mostrando ter incorrido em alguma causa anterior ou concomitante de
nullidade ;
Considerando que o facto posterior da devolução da letra de prémio
com acceite da embargada não constitua causa de rescisão do contracto,
atteuto o silencio -ia embargante que conveio em entregar a apólice sem
o acceite da dita letra, em acto continuo, não provou que reclamasse a
entrega delia posteriormente, ou, si a reclamou, não protestou nos
termos do art. 412 de Código Commercial pelo não acceite em tempo
opportuno e, finalmente, conveio em receber a letra e o prémio três mezes depois da celebração do contracto e antes do vencimento do mesmo
prémio ;
Considerando que, consequentemente, o contracto de fls. não é nullo
nem rescindivel e que o accordao de fls. , assim julgando, foi proferido conforme as provas dos autos e princípios e disposições da legislação commercial : desprezam os embargos de fls. para confirmar, como confirmam, o
accordao embargado e condemnam a embargante nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 17 de julho de 1895. — Aquino e Castro,
P. — JoséHygino. — Piza e Almeida.— Macedo Soares. — Pindahiba de
Mattos. — Bernardino Ferreira. — U. do Amaral. — H. do Espirito Santo. —
Fernando Osroio. — Lúcio de Mendonça. — Américo Lobo ; votei conforme
o vencido, sem comtudo julgar nulla a falta de intimação dos accordãos,
em cuja execução se podem offorecer embargos. — Fui presente, Souza
Martins .
1S9
Questão de seguro marítimo. O contracto de seguro ou reseguvo liça perfeito e acabado com
a entrega da apólice. Pagamento do prémio por via de letra, que não foi acceita em
tempo. Responsabilidade da Companhia reseguradora dado o sinistro.

N. 60. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação
•intre
partes as companhias de seguro Prosperidade, autora appellante,
tí
Vigilância, ré appellada.
S. T.

11
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Accordão em Tribunal dar provimento à appellação, por julgarem
improcedentes os embargos com que se defendeu a appellada e em que se
fundou a sentença da instancia inferior.
Com effeiío, pela apólice de fls. 4 a appellante segurou á Companhia
Bahia e Minas 100 contos, metade do valor, do vapor Faria Lemos e resegurou GO contos em diversas em prezas, sendo 20 na appellada, conforme
a apólice de fls. 5.
Verificado o naufrágio e perda total do navio, acceitou a appellante
em favor do segurado uma letra de 100 contos, de accordo com a clausula
l l a d a apólice (does. de fls. 7 a 11); reclamou da appellada a importância do
seguro, pelas cartas de fls. 12 a 10, que ficaram sem resposta, e finalmente
propoz sua acção, offerecendo os does. de fls. 4 a 16,entro as quaes a letra do
prémio q u e diz ter ficado à disposição da appellada com acceiíe de 12 de junho do 18':!0, data da apólice do reseguroe do saque; defendeu a appellada,
dizendo que a appellaute não lançou o seu acceite na letra que lhe fora entregue com a apólice; não pagou o prémio com desconto, nem depois de
vencido e tão pouco depositou a sua importância ; que o acceite foi lavrado
depois do sinistro, provavelmente para se juntar aos autos, porque:
a) não è costume acceitarem as companhias letras de seguro, mas
descontal-as, como se vê dos attestados de fls. 24;
b) o acceite foi feito com tal precipitação e desaso, que a appellante
não empregou a estampilha do sello proporcional, o que ainda faz crer
que era talvez a primeira letra do prémio que ella acceitava.
Allega mais que a letra não foi entregue ao empregado, que mais
de uma vez foi cobrar a sua importância descontada, e conclue que, à
vista das clausulas 8a e 10a da apólice, idênticas ás de todas as companhias, carece a appellante de acção, de accordo com a pratica commercialj
fundada no art. 667 n. 9 do Código Commercial, com a jurisprudência ej
lição dos commercialistas, pois que o pagamento do prémio è condição]
essencial do seguro, sobretudo si for objecto de clausula especial. Accre-|
scenta que outras companhias reseguradoras do Faria Lemos mandarar
por vezes cobrar a importância das letras de prémio e duas foram satis-J
feitas, não o sendo a appellada e a «Lealdade». Não provou a appelhulaj
que o acceite fosse lavrado depois do sinistro, nem são convincentes
razões da sua affirmativa, meramente baseadas em presumpções. O costume das companhias de não acceitarem letras pelo prémio do resegui
não constitue pratica universal nem obrigatória, o que se vê das pró
prias apólices na clausula relativa aos prémios de mais de 100 mil réis,
foi comprovado pela resposta dos peritos, referindo-se a varias letra
desta espécie que lhes foram apresentadas, tendo no verso os recibos d<j
desconto.
A própria appellada ofíereceu o Doe. de fls. 38, em que declara
« Lealdade » que, tendo a appellante mandado pagar o prémio de um resei
guro, a letra lhe foi devolvida para acceite, e só depois de preenchida
essa formalidade, effectuou-se o desconto. Nem se pôde dizer que a fal'"
de sello proporcional denuncia precipitação no acceite, porque as letr
de prémio não estão sujeitas ao sello proporcional, conforme os regul
mentos n. 8946 de 1888 e n. 1264 de 1893 ; além de que não se concilia
as arguições de ter sido precipitado o acceite, e de ter sido tanta a demor
no seu lançamento, que só se realizou depois do naufrágio, em fins de agoatt
quando a letra ficara em poder da appellada desde 12 de junho. N

se mostra falta de pagamento, porque o prazo concedido pela apólice terminava em 12 de dezembro, e a esse tempo já a acção estava posta em;
juízo, tendo a appellante dirigido à appellada, sem resultado algum, as
cartas de 2 e 20 de setembro, 2, 17 e 29 do outubro. Quando se julgasse
que a falta de acceito importa rescisão ou nullidade de contracto (e
isso importaria dizer que a obrigação do pagar o prémio não decorre da
apólice e sim da letra, ou que esta reforça aquella), restaria à apellada
provara recusa do acceite, e essa prova não foi produzida. A primeira
testemunha diz que foi buscar a letra da « Lealdade » por três vezes no
mez de setembro, sem resultado, ao passo que a directoria dessa Companhia declara que em 1° de setembro foi descontada a letra, depois de
acceita. A segunda, empregado da appellada, pouco esclarece a questão.
Entretanto da confrontação dos depoimentos a fls. 29, 31 e 52 apura-se
que a letra foi procurada uma' vez ou três vezes, e deixou de ser
entregue, não porque houvesse recusa de acceite, mas por não estar
presente o thesoureiro, ou por não estarem presentes os directores.
Cumpria á appellada tornar certa a falta da appellante, si falta
houve, constituil-a em mora, e manifestar o propósito de desobrigar-so
do risco.
Para isso podia empregar a correspondência epistolar, a intimação
judicial ou o protesto por falta de acceite, que, embora desnecessário para
resalvar direitos contra terceiros, que, no caso não existiam, teria a
virtude de assignalar por forma incontestável a recusa do acceite.
Bem diversamente procedeu a appellada admittindo novo reseguro
da appellante em 25 de julho e esperando o pagamento do prémio até 4 de
agosto, o que mostra a confiança que a appellante continuava a merecerlhe (fls. 48) e conservando-se silenciosa quando lhe foi communicada a
perda do vapor, e pedido o pagamento do reseguro pelas cartas de fls. 12
a 16.
Portanto, não se tendo dado falta de pagamento, porque a obrigação
não estava vencida na data do sinistro, nem ainda na da propositura da
acção, não se provando recusa do acceite, ou o seu lançamento, depois do
sinistro, dão provimento á appellação para reformar a sentença, julgar
procedente a acção e provada, e condemnar a appellada ao pagamento pedido, de 20 contos de réis, juros da mora e custas, deduzidos os 800$ do
prémio.
Supremo Tribunal Federal, 24 de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P.— U. do Amaral.— Piza e Almeida.— José Hygino.— H. do Espirito Santo.— Américo Lobo, vencido.— Macedo de Soares.— Lúcio de
.Mendonça. — Pindahiba de Mattos. — A. Braziliense, vencido. — Pereira
Franco, vencido. Votei pela confirmação da sentença, fundada em direito e
na prova dos autos, de accordo com a opinião de fls. 162 do Dr. Procurador
Geral, da mesma sorte que havia votado na appellação n. 26, na qual a
Companhia appellante contendia com a Companhia «Lealdade> por motivo
igual, e em que a questão foi apreciada do mesmo modo pelo então Procurador Geral, o finado Barão do Sobral, em seu luminoso parecer.
Entretanto, basta ler as condições 8a e 10a da apólice fls. 5, nas quaes
se prescreve que o prémio do seguro superior a 100$ deve ser pago no
acto da entrega da apólice, em letra a quatro mezes de prazo, e que a falta
de pagamento do prémio desonera a companhia seguradora de toda e qualquer responsabilidade, para se reconhecer, á vista dos factos constantes dos
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autos, que a appellada não è responsável pelo reseguro, o qual não ficou» •
acabado, pelo implemento das condições pactuadas.
A própria appellante, apresentando em juízo a letra de fls. Q na data',
da propositura da acção contra a appellada, isto é, a G de dezembro de 1890,
utS-s. 2, não provou que o acceite, que se vê na mesma letra com data.';
igual á do saque, em 2 de junho, houvesse sido escripto nesse dia ; e em. 1
todo o caso é evidente que a letra não foi entregue á companhia seguradora, cujos directores em seu nome a sacaram no acto da entrega da apólice do reseguro pela appellada á appellante, deixando assim de ser effectuado o pagamento por meio do titulo ou documento, que na forma das
condições alludidas o representa.
A' obrigação da appellada como seguradora, de enviar á appellante,.
como segurada, a apólice, corresponde a da appellante, de devolver á appellada, devidamente acceita, a letra que representa o pagamento do prémio,,
afim de que se estabeleça o vinculo jurídico entre os contractantes.
Pretender a appellante que essa obrigação não lhe incumbia, baseada
no uso commercial de ficar o sacado com a letra acceita em seu poder até
ser procurada pelo sacador, não é admissível, pois que, além de não o
haver provado a appellante por qualquer dos modos estatuídos no art. 216
e seguintes do Regulamento n. 737 de 25 de novembro de 1850, é irracional
e destoa das cautelas usadas entre os contractantes, de boa e sã consciência
ainda no commercio.— Fui presente, Souza Martins.
130
Competência da Justiça Federal pura conhecer de litígio entre um Estado e uma Companhia
domiciliada no Districto Federal.
Indemnisaçãode prejuízos provenientes da rejc.isàn de um contracto que. só podendo ser revogado ou allei-ado por m u t u o consentimento das parles, o foi por forra de uma lei
estadoal, que revogou ssm jinla causa as que h a v i a m autotyaado o mesmo contracto.

N , 86. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de appellação eivei entre partes, como appellante a autora Companhia Villa
Brandão e como appellada a ré Fazenda do Estado do Amazonas :
Considerando que compete aos Juizes seccionaes processar o julgar
os litígios entre um Estado e cidadãos do outro (art. GO, lettra A da Con- •
stituição), e que, portanto, competente é o Juiz seccional do Amazonaspara processar e julgar a presente causa entre a autora, que tem o seu
domicilio nesta capital, e a Fazenda daquelle Estado ;
Considerando que a lei provincial do Amazonas, de 27 de abril de
1882, autorisou o Presidente da Província a contractar com Marcai Gon-^
calvos Ferreira, ou com quem mais vantagens offerecesse, a organisação
de urna empreza encarregada de construir em Manáos e seus subúrbios
prédios urbanos de todo o género, mediante as condições nessa lei mencionadas e com garantia de juros de 8 %> durante um certo numero de
annos ;
Que pela lei de 14 de junho de 1881 foi alterada a disposição da lei de
1882, quanto á garantia de juros, para que fosse ella ao cambio de 27 di-
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.nheiros sterlinos por mil réis, sobre o capital realizado, nunca superiora
800:000$000;
Que nessa conformidade foi lavrado o contracto com Marcai, aos 7 de
novembro de 1882 ;
Que com autorisação do Governo foi este contracto transferido em 17
de setembro de 1883 ao l)r. Gregorio Thaumaturgo de Azevedo ;
Que por sua vez o transferiu em 8 de abril de 1891 â Companhia
Villa Brandão, autora ora appellante, sendo essa transferencia approTada pelo Governador do Estado ;
Que'nesse anno de 1891 um dos directores da Companhia autora
foi a Manáos para dar começo aos trabalhos da empreza que foram suspensos em consequência dos graves acontecimentos políticos, que perturbaram o paiz no fim desse anno e nos primeiros mezes de 1892 ;
Que, sem haver justa causa, pela lei de 21 de outubro de 1892 foram
revogadas as leis de 27 de abril de 1882 e de 14 de junho de 1884, que
auíorisaram o presidente da província a celebrar o contracto de fls. 12 e
deram garantia de juros até o capital de 800:000$000;
Que, em vista do exposto, sendo perfeito o contracto, de que é cessionária a appellante, impondo obrigações reciprocas, não podia ser revogado
ou alterado senão por mutuo consentimento das partes;
Que os direitos delle resultantes fazem parte do património da autora ;
_Que equivalendo a revogação da lei, que autorisou o contracto, á
rescisão deste, constitue o Estado na obrigação de 'indemnisar á parte os
prejuízos causados por este facto, porque todo o direito lesado dá logar à
reparação ;
Que a revogação das leis de 1882 e 1884, pela de 5 de outubro de
1893, quando já estava iniciada a causa, não pôde modificar a situação das
partes, servindo apenas para aílirrnar o direito da autora :
líeformam a sentença appellada e julgando procedente a acção, condemnam a ré, Fazenda do Estado do Amazonas, a pagar á autora os prejuízos provenientes da rescisão do contracto, que se liquidarem na execução, com os juros da mora, da contestação da lide em deante e nas
custas.
Supremo Tribunal Federal, 27 de julho de 1895.— Aquino e Castro,
P. — Piza e Almeida. — E. do Espirito Santo. — Pindahiba de Mattos.—
Fernando Osório.— U. do Amaral, vencido. Confirmei a sentença, porque
a lei do Amazonas que pretendeu cassar uma autorisação já convertida
em contracto foi revogada; e, quando o não o tivesse sido, em nada
poderia prejudicar a appellante, que de facto nenhum prejuízo soffreu. —
Pereira Franco. — A. Braziliense.— Lúcio de Mendonça.— Bernardino
Ferreira. — Américo Lobo, vencido. Dispõe a emenda 11 à Constituição
dos Estados Unidos :
< O Poder Judiciário dos Estados Unidos jamais poderá ser interpretado no sentido de estender-se aos processos começados ou continuados
contra um dos Estados da União por cidadãos de outro Estado, ou por
cidadãos ou súbditos de listado estrangeiro.»
A Constituição Federal, no art. GO lettra I), dá apenas competência
aos Juizes seccionaes para processar e julgar os litígios entre um Estado
« cidadão de outro ; exclue, portanto, os pleitos suscitados entre um Es-
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tado e cidadãos do Districto Federal, exclusão evidente á vista do seu
texto, quer considerado isoladamente, quer comparado com o art. 15,'
lettra B, do decreto n. 848 (anterior á Constituição) e com o art. 66 da
mesma Constituição.
A clausula constitucional, em virtude da qual a Justiça da Unia»
Norte Americana julga as demandas levantadas entre cidadãos de diversos
Estados, não comprehende os casos em que uma das partes c cidadão de-1
um território ou do Districto da Columbia. (Paschal, Annotações á Constituição, vol. 1°, n. 206, e os julgados e autores alli citados).—Macedo
Soares. Pareceu-me que, com quanto não provados plenamente os prejuízos, perdas e damnos reclamados, comtudo, poder-se-hiam provar por
artigos de liquidação em processo competente, isto è, na execução, cornoé de direito e praxe. '
Estou com o Sr. Ministro Ubaldino do Amaral, que uma lei que ré- l
TOga outra de autorisação já usada pelo Poder Executivo é, quando menos, j
uma superfluidade, e não podia causar prejuízo a ninguém.
Mas, essa lei inútil e incapaz de revogar o contracto celebrado ex-vi\
da outra que ella revogou, enfraqueceu o credito da Companhia appel-j
lante, pela má intelligencia que se lhe deu, e diííicultou a execução dasobras projectadas.
E' o que se allega e será provado na liquidação. — F u i presente,]
Souza Martins.
131
Registro Torrens Urbano. Improcedência da acção proposta pola Companhia á Fazenda;.]
Nacional, pedindo indemnisação de lucros eeasaiiles e damnos emergentes, por falta dei
base jurídica.

N . 91. — Vistos, Expostos e discutidos estes autos de appellação cível,!
entre partes, como autora primeira appellante a Companhia Registro TorrensJ
Urbano e como ré segunda appellante a Fazenda Nacional, delles consta quel
o Governo Provisório, tendo estabelecido pelo decreto n. 451 B, de 31 dal
maio de 1890, e regulamento a que se refere o decreto n. 955 A, do 51
de novembro do mesmo anno — o registro e transmissão de inim<,
pelo systema Torrens, concedeu autorisação pelo decreto n. 1155 A, do 101
de dezembro ainda do mesmo anno a Domingos Theodoro de Azevedo!
Júnior e outros para organisarem uma sociedade anonyma sob a denomi-I
nação de Registro Torrens Urbano, que duraria trinta annos e tomando a|
si o registro de todos os terrenos e prédios da Capital Federal dentro do pe-J
rimetro do imposto predial, obrigando-se o Governo, entre outras w
a tornar obrigatório o registro dentro do mesmo perímetro.
Ratificada a concessão pelo contracto de 29 do dito mez do dezembro,!
os concessionários a cederam u Companhia Brazileira Torrens, trausfe-*
rindo-lhe a concessão pola escriptura de 17 de fevereiro de 1801, d e ,
accordo com o decreto n. 1232 B de 30 de dezembro de 1890.
Decorrendo, porém, a necessidade de disposições logaea adequadas aexequibihdado da obrigação'do registrar os immoveis imposta a todos os
proprietários e que não se continham no decreto orgânico n. 451 A d
'
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de maio, expedido para o regimen do registro facultativo, a Companhia
dirigiu-se em petição de 7 de março, reiterada e completada pela de 22 de
abril de -1891, ao Ministro da Fazenda, solicitando-lhe as medidas que
mais idóneas lho pareceram.
Essas petições foram indeferidas por despacho do ministro, proferido
em 30 de abril, sob o fundamento de que as providencias solicitadas envolviam derogação de leis, o estabelecimento de penas e designação de
competência judicial para o processo preparatório do registro, que só ao
Poder Legislativo cabia decretar.
Indeferida ainda por despacho de 15 de agosto do Ministro da Fazenda a réplica opposta pela companhia appellante, dirigio-se esta em 15
de setembro do mesmo anno á Camará dos Srs. Deputados a reclamar as
providencias que reputava indispensáveis, pedindo, outrosim, que no caso
de não serem altondidas, se reconhecesse o direito ã indemnisação da appellante e só autorisasse o Governo a pagar-lhe a importância que liquidada fosse por mutuo accordo entre as partes.
Pelo parecer n. 79 de 18 de agosto de 1892, a commissão do legislação e justiça opinou, fundando-se nas razões desenvolvidamente expostas, não haver que deferir no requerimento da companhia appellante, parecer que foi approvado pela Camará em 27 de setembro do mesmo anno.
Em tal emergência a companhia appellante propoz a presente acção
perante o Juiz Seccional desta Capital para haver da Fazenda Nacional o
damno emergente no valor de 921:198$306 c o s lucros cessantes na importância que opportunamente fosse liquidada.
O que tudo visto e examinado e considerando que a companhia appellante contractou com o Governo Provisório e dictatorial, versando o contracto sobro objecto não comprehcndido nas faculdades ordinárias da administração pois affectava a regimen da transmissão de propriedade immovel e importava profunda alteração na legislação vigente;
Que semelhante contracto dependia, quanto aos seus effeitos jurídicos,
da approvação do Congresso Constituinte, convocado para manifestar a
vontade nacional sobre a nova ordem de cousas e os actos do governo dictatorial e por consequência estava sujeito a, uma condição tácita resolutiva ;
Que o mesmo Governo Provisório assim entendeu q u a n d o no art. 2°
das disposições transitórias do projecto da Constituição propoz ao Congresso Constituinte que os actos dictatoriaes não revogados pela Constituição fossem leis da Republica e que garantidas ficassem em toda sua
plenitude as concessões e contractos por «lio outorgados;
Que o Congresso Constituinte, porém, entendeu que uÊío devia dar
uma approvação geral a esses actos, reservando-se, assim, a faculdade de
approval-os ou não, quando fossem levados ao conhecimento do órgão
legislativo, como se deprehende da emenda offerecida pela commissão dos
21 ao referido art. 2° das disposições transitórias, concebida nestes termos:
- «supprima-se o art. 2° por inopportuno >, emenda npprovada na
2a discussão do projecto da Constituição 'na sessão de 20 de janeiro de
1891 do Congresso Constituinte (Anuaes do Congresso Constituinte,
Tol. 2°, pag. 420) ;
Que a Camará dos Deputados tomou pela primeira vez conhecimento
do contracto em questão, quando, a primeira appellante o submetteu à sua
consideração para os fins declarados na petição de 15 de setembro do 1891
e recusou deferir a dita petição e approvar o dito contracto ;
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Que, nestas condições, falta toda a base jurídica para a indemnisaçãol
que a appellante pede ; porquanto o sou direito á indemnisação não pôde '
derivar de acto do Governo que não violou o contracto, e só Mo deu as
providencias solicitadas, porque excediam as suas faculdades legaes, nem/j
de acto do Congresso, que exercia o seu direito, deixando de ratificar'
o contracto;
Que verificou-só assim a condição resolutiva a que o mesmo con-j
tracto estava sujeito:
Reformam a sentença appellada para absolver a Fazenda Nacional da
acção proposta e condemnam a companhia appellante nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 3 de agosto de 1895.— Aquino e Castro,
P.— Piza e Almeida.—• Josò Hygino. — Macedo Soares. — Pindabiba de
Mattos.— Lúcio de Mendonça. — Bernardino Ferreira.— H. do EspiritoSanto.— U. do Amaral. — Américo Lobo. —Pereira Franco. — Fernando Osório.— A. Braziliense. — F u i presente; Souza Martins.

Pois: l . ° Com os equívocos ou enganos dos empregados da appellada
na escripta dos conhecimentos, ou no calculo dos fretes, nada teemos que
com elia contractarn ;
2.° Os annuncios de fls. 17 do Correio Paraense, a fls. 39 da Provinda do Pará, são da mesma data do conhecimento, 10 de novembro de 1893 ; e como, segundo consta dos autos, esses jornaes são distribuídos de manhã cedo, antes de começar o serviço do eseriptorio
da appellada, é claro que ella contractou para o porto de Inanhiny
o transporte de mercadorias que não podia levar além da Cachoeira,
porto aquém daquelle ; mas desta falta só é responsável a appellada.
Os annuncios de fls. 40 a 42 da Provinda do Pará, Democrata e
Diário <le Notidas são de 11 e 12 de novembro, posteriores ao contracto que não prova a appellada houvesse sido innovado pelos appellantes,
quanto ao porto de destino.
E é de notar, por demais, que em nenhum desses annuncios maritimos se avisa ao publico que o navio da linha do Purús ia só até Cachoeira, e não até o Inanhiny, como allegou a appellada, e o Dr, Juiz
a quo sein mais exame acceitou ;
3.° A allegação de terem sido os appellantes prevenidos no eseriptorio da appellada de não ir o navio além da Cachoeira não obstante dizer o conhecimento que iria além, até o Inanhiny, e o consenso delles contra o conhecimento, não está absolutamente provado e
é inverosímil.
Porquanto ou a prevenção foi feita antes de cheio o conhecimento,
e não se comprehende como
contractou este o transporte até
além da Cachoeira, ou foi feito depois, e não se comprehende como
acceitaram o contracto os appellantes, que ião mandar géneros, não
para Cachoeira, mas para um porto além desse, onde era estabelecido o destinatário, maxime quando para o porto de Inanhiny, declarado no conhecimento, o frete era maior, como das tabeliãs de fls. 34,
e elles tinham de sujeitar-se a futuras reclamações.
E assim julgando, e porque não esteja provado o preço das mercadorias transportadas, accordam condernuar a ré appellada a restituir aos autores appellantes, no estado em que as recebeu, as mercadorias
pedidas a fls. 2, ou no caso contrario, o seu valor, que será liquidado
na execução e mais, em ambos os casos, as perdas e darnnos que forem
igual e simultaneamente liquidados e custas.
Supremo Tribunal Federal, 3 deagosto de 1895. —Aquino e Castro, P.—Macedo Soares. —José Hygmo.— Pindahiba de Mattos._—
H. do Espirito Santo.— Fernando Oso"rio. — U . do Amaral. —Pereira
Franco. — Américo Lobo.— Lúcio de Mendonça.— Bernardino Ferreira.
— A. Braziliense.— Fui presente, Souza Martins.
Foi voto vencedor o do Sr. ministro Piza e Almeida.

ias
Questão de transporte marítimo, Responsabilidade, por v i r i n d e de coHljccimrnto cm fónn;;.
da companhia, encarregada do transporte, pelos dymnos causados nus memidonus aliani' niín cnh - c.L'!ics no pnrlo de descarga convencionado.

N. 113.— Vistos, expostos e relatados os autos, reformam a sentença appellada para julgar procedente e provada a acção proposta por
Freitas Primo & C . , ora appollantes, contra a Amazon Steam Navigation C . , Limited, appellada, para delia haverem as mercadorias
constantes do conhecimento de fls. 4, estimadas em dez contos de réis,
destinadas a A . Couto e Silva no porto de Inanhiny, das quaes pagaram frete, e que, em vez de serem entregues no logar do destino,
foram abandonadas no porto da Cachoeira, pelo que demandam ou as
ditas mercadorias ou o seu valor estimado, perdas e damnos.
Porquanto, tendo o conhecimento força de escriptura publica, e
sendo, como tal, accionavel desde que seja feito em forma regular
( C o d . d o C o m . art. 587), não se lhe podendo oppôr sinão falsidade,
quitação, embargo, arresto, penhora e deposito judicial ou perdimento
(íos effeitos carregados por causa justificada (art. 588), nenhum desses
embargos tendo a appellada opposto ao conhecimento de fls. 4, pelo
qual obrigou-se a descarregar em Inanhiny os géneros embarcados
pelos appellantes, e não tendo ella negado o facto allegado pelos appellantes como fundamento de sua acção, nenhuma procedência tem a '
contrariedade de fls. 15.
Nem importa allegar ella, aliás sem provar, que houve equivoco
no escrever Jnanhiny em vez de Cachoeira, no conhecimento, que o frete
íoi jiago somente ato este ultimo porto, e que os appellantes tinham
saber que o navio não chegava sinão até ahi, porque assim
havia annunciadonosjornaes da terra e aos appellantes havia feito ver
no escnptorio delia companhia appellada, conformando-se os appellantes
com essa declaração.
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Questão de fretamenlo. A probibição do Governo, por tempo indeterminado, da sabida d» >
navios dos portos de um Estado, em tempo de guerra civil, equivale a bloqueio e
dissoivr n n m tracto de fretamento.
A fiança prestada, por CITU evidente e cornaram a ambas as parles, não subsiste, por sua j
nalure/.a accessoria, sem obrigação principal e exclue qualquer possibilidade de novação.

N. 124.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação
commercial nos quaes o appellante Ch. N. Madsen, capitão do patacho
nacional Annita, pretende a reforma da sentença de fls. 53 que, condemnando-o a restituir ao appellado, Francisco Nunes de Souza,' a quantia de
2:033$, recebida adiantadamente em conta do contracto de fretamento a j
fls. 5, com os juros da mora, absolveu o appellado do pagamento integral
do freto, pedido na reconvenção de fls. 29, por ter sido ajustado para a l
viagem de Pelotas á Bahia ;
Considerando que, tendo prohibido o Governo da Republica, aos 22 do j
setembro de 1893, por tempo indeterminado, a sahida de navios nacionaes j
dos portos do Rio Grande do Sul (documento a fls. 13) afim de evitar o
serem apprehendidos pela esquadra rebelde, em consequência dessa medida ,
equivalente a bloqueio, e ainda em vigor aos 12 de fevereiro de 1894,
(documentos a fls. 10), ficou impedido o patacho Annita de partir do porto ,
de Pelotas, onde era surto, e portanto dissolveu-se nos peremptórios j
termos do ar t. 57 n. 4 do Código Commercial o contracto de fretamento j
a fls. 5, sem que caiba exigência alguma de parte a parto ;
Considerando, outrosim, mostrar-se dos autos que tanto o appel-1
lante como o appellado acreditaram ser o impedimento momentâneo, por-J
quanto tendo-se completado o carregamento do navio só em õ de outubro j
de 1893, aos 20. do dito mez prestou o appellado a fiança de que trata oJ
art. 609 do Código Commercial, e no dia 3 do mez seguinte aífirmou ol
appellante solemuemente em juizo o caracter temporário do iutordictoJ
(doe. de fls. G, 7, 39, e 40) ;
Considerando, finalmente, que a fiança prestada pelo appelladoJ
devida a erro evidente e commum a ambas as partes, por sua natureza!
accessoria não subsiste sem obrigação principal e exclue qualquer pôs
lidade de novação :
O Supremo Tribunal denega provimento â appellação interpôs ia ai
fls. 58 e condemna nas custas o appellante.
Supremo Tribunal Federal, 21 de agosto de 1895.—Aquino e Castrai
P. — Américo Lobo. — Piza e Almeida. — José Hygino. — Pereira»
Franco.— U. do Amaral.— H. do Espirito Santo.— Fernando Osório M
— A. Braziliense.— Lúcio de Mendonça.— Pindahiba de Mattos. — Ber^T
nardino Ferreira.— Fui presente, Souza Martins.
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Seyuro marítimo. Não subsiste a responsabilidade da Companhia seguradoru pela perda
ou damno da cousa segurada desde que se nau prova, que a mm lança de derrota
da viagem ou do navio l'oi obrigada por urgente necessidade ou força maior, nos
termos do Cod. Comm. arts. 680 e 711 § i.»

N. 50.— Vistos, expostos e discutidos estes autos, em que são appellantes Albino Silva & C . , appellada a Companhia Plienix Pernambucana,
accordam confirmar a sentença appellndn por estar de accordo com a prova
produzida e com as disposições de direito, porquanto a companhia seguradora só se obrigou pela perda ou damno da cousa segurada no caso de
mudança de derrota, de viagem ou de navio, sendo essa mudança forçosa,
nos termos do Código do Comm., art. 680 e 711 § 1° ; e não se mostra
que o navio Es/rella tivesse sido forcado a deixar de entrar no porto de
Penedo a conduzir a mercadoria para Aracaju e ahi baldeal-a para o
Príncipe do Grão-Pard.
O documento de fls. 10 não pôde fazer prova, porque nem suppre
protesto regularmente feito e ratificado, nem tom authenticidade, sendo até
muito do presumir a falsidade do original nunca exhibido.
Por esta razão e outras bem deduzidas pelo juiz a quò, confirmada a
sentença, condemnàm os appellantes nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 22 de agosto de 1895.— Aquino e Castro,
P. — U . do Amaral. — Piza e Almeida. —José Hygino.— Fernando
Osório.— H. do Espirito Santo.— Lúcio de Mendonça.— Pindahiba de
Mattos. — A . Braziliense. —Bernardiuo Ferreira. — Pereira Franco,
vencido, por ser de voto que a sentença appellada devia ser reformada,
e condemnada a Companhia Phenix Pernambucana no pedido c nas custas
<;m virtude das seguintes razões :
E' sabido que no contracto de seguro marítimo podem as pa'rtes estabelecer todas as condições que lhes convenham, além das taxadas no artigo
669 do Cod. Comm., comtanto que não sejam contrarias ás disposições
legaes.
Pela condição primeira da apólice de fls. 6a Companhia appellada só
obrigou a pagar todo e qualquer damno, perda ou prejuízo que soffressem
os objectos segurados, quer por mudanças forçosas de derrota de navio em
viagem, quer por alijações, etc.
Esta condição está de accordo c o m o que dispõe o Cod. Comm. nos
arts. 680 e 711 § 1.°
E o art. 717 estabelece que sendo necessário baldear-se a carga,
depois de começada a viagem, para embarcação differente da que tinha
sido designada na apólice, por ionavegabilidade ou força maior, os riscos
continuaram a correr por conta do segurador até o navio chegar ao
porto do destino, etc.
A meu ver os segurados appellados provaram que por força maior as
mercadorias embarcadas em Pernambuco no vapor Estrelia, com destino
ao Penedo e Pão de Assucar, seguiram nesse vapor para o Aracaju, por
não ter podido transpor a barra do S. Francisco, sendo naquelle porto
baldeadas para o vapor Príncipe do Grão-Pard, da mesma Companhia
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"Bahiana, á qual também pertencia o Estrella, afim de irem depois, como
seguiram, para o Penedo, em cuja barra, porém, encalhou, tornando-se
então indispensável alijar aquellas mercadorias, com a demais carga, para
salvamento da embarcação.
Essa prova resulta do documento fls. 10 combinado com o de fls. 14,
que àquelle se refere a fls. 10, onde se diz que no vapor Príncipe do GrãoPará não se trabalhou nos dias 10 e 11 de j u n h o , por estar o vapor Estrella a descarregar as mercadorias que recebeu para o Penedo e Villa
Nova, em Maceió e no Recife, as quaespor força maior deixou o dito vapor
'Eslrella de entregar naquelíes portos, por não ter podido entrar à barra
do rio S. Francisco, arribando ao do Aracaju, que nos dias 12 e 13 recebeu-se a dita carga c mais volumes do porto de Aracaju para o do Norte ;
que no dia 13 ás 5 horas e meia da tarde sahio-se do porto de Aracaju,
amanhecendo-se no dia 14 em frente á barra do Rio S. Francisco ; que
chegando ao banco o navio bateu, pelo que desgovernou, e foi atirado sobre
o cabeço do Sul, onde ficou encalhado ; que vendo o commandante o navio
e carga em imminente perigo convocou os oíficiaes e tripolação, deliberando todos de commum accordo alijar a carga ao mar, etc.
Este protesto de bordo com sua ratificação, por motivo do sinistro do
vapor Príncipe do Grão Pará, foi, mediante todas as formalidades legaes
constantes de fls. 14 até 41, comprehensivas do processo respectivo, julgado por sentença, e assim produz prova plena e absoluta de tudo que
dio mesmo se contém, na forma dó art. 369 do Reg. n. 737 de 1850.
Pelo que, só por este documento póde-se considerar provado que por
força maior o vapor Estrella não entrou no Rio S. Francisco para levar
ao Penedo e por transbordo à cidade Pão de Assucar as mercadorias que
para ali i se destinavam, tendo de seguir para Aracaju e lá baldeal-as
para o vapor Príncipe do Grão Pará.
Mas, quando assim não fosse, o referido documento fls. 10 provaria
esse caso de força maior, embora o protesto de que elle dá noticia não
houvesse sido ratificado e competentemente julgado por sentença, formalidade de que naturalmente não se tratou, por parecer ao commandante do
vapor Eslrella que não haveria necessidade de provar a força maior,
que obrigou-o a trazer as mercadorias para Aracaju, desde que ellas
chegassem a salvamento ao Penedo e ao Pão de Assucar, levadas pelo
vapor Príncipe do Grão Pará.
Entretanto é sabido que o protesto não é meio exclusivo de provar o
sinistro, pois que pôde ser substituído por todo o género de provas que
convençam a existência do mesmo. (Nota 741 ao art. 505 do Cod.
Comm., commentado por Orlando, fundada em varias decisões do Tribunal
do Comm. da Corte e do Supremo Tribunal de Justiça).
Conseguintemente, si esse documento não vale como protesto, vale
como meio de prova do sinistro do vapor Eslrella, tanto mais que é confirmado pelo protesto, ratificado e julgado por sentença do sinistro no
vapor Príncipe do Grão-Pará— ficando assim supprida qualquer falta
de formalidade attribuida ao referido documento de fls. 40.
Fui presente, Souza Martins. Foi voto vencido o do Sr. Ministro
Américo Lobo.
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13 K
Os r.asns <\e. suspeii.-ãn do jui/. são l a x a t i v a m p n l . . - > mawiuios no art. 133 do dec. n. S-1S. Kir
nenhum dollps RO eoitiprelirmle o do amiz;id;> dr> > > ; i i do jui/, oiini ;ilgmna d;n partns ou
inimi/.ado do jui/. com 05 advoLT!>d"S d;*. caiis:i..

N . 67. — Vistos, expostos o discutidos estes autos em que são appellante o Dr. Abel de Souza Garcia e appellados António Rodrigues Carneiro
e sua mulher :
Accordam reformar a sentença de fls. 101 para julgar improcedente a
suspeição arguida contra o appellante ; porquanto, dispondo o art. 133 do
decr. n. 848 de 1890 que só é legitima a suspeição fundada em inimizade
capital, amizade intima, parentesco até o 2° gráo e particular interesse na
decisão da causa, nenhuma dessas hypotheses se verifica.
Nem a amizade do pai do j u i z com uma das partes, nem desintelligencias ou inimizade do juiz com advogados da causa constituem motivos de
suspeição.
Não importa ò modo por que o appellante se refere a um co-réo que
não é parte do incidente, não recusa o juiz nem lhe poderia contestar o
direito de defesa.
Merece reparo de certo a linguagem por vezes acerba e violenta do
juiz quando rebate increpações que lhe foram feitas; mas cumpre ponderar
que o descomedimento dos patronos dos appellados, de que é notável specimen o escripto de fls. 04, mostra que adrede se proc.urou excitar a susceptibilidade do juiz para arredal-o da causa.
As amplificações dos praxistas sobre textos revogados e os argumentos por analogia cedem ao citado art. 133, que é taxativo.
Assim julgando, condemnam os appellados nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 28 de agosto de 1895.—Aquino e Castro»
P . — U . do Amaral.—Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo.—Pindahiba de Mattos. — Pereira Franco.— A. Braziliense.— Bernardino Ferreira.—Américo Lobo, vencido. Na preliminar de converter-se o julgamento em diligencia para juntar-se aos autos a procuração dos reccorrentes que o escrivão deixou de extrahir do feito principal, conjuntamente
comas demais peças, pelo que ficaram trancados estes autos.—Lúcio d®
Mendonça.—Fernando Osório, vencido. No debate, que se tornou incandescente e apaixonado no processo, occorreu em relação ao juiz recusado o
superveniente motivo do seu particular interesse na decisão da causa. O
próprio accordão reconhece que o juiz usou de linguagem por vezes
acerba e violenta.
O seu particular interesse se explica no caso vertente, não pelo proveito, lucro ou conveniência pecuniária do juiz na decisão da causa, mas
pela de sua honra que deseja ver desaggravada, tanto que o referido juiz:
recusado confessa a fls. 90 dos autos e declara aos seus julgadores que
esta causa se tornou uma questão de honra para si, denunciando assim
° partido tomado que se lhe suppõe, mormente desde que escreveu e discutiu pela imprensa a questão e attribuo aos co-réos Boris Fréres, como
auxiliares dos recusantes, haverem pervertido a consciência de uma
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testemunha que depoz a respeito dos artigos de suspeição, haverem
também tentado converter duas outras testemunhas e conseguindo pelos
próprios esforços delles a nomeação de um juiz para julgar a suspeição.
Assim, votei pela conclusão da sentença appellada de accordo comi
o parecer do Exm. Sr. procurador geral da Republica. — José Hygino.—•'
Macedo Soares, vencido. O art. 133 do decr. n. 818 de 1890 é repro-j
ducção de disposições anteriores do nosso processo, corno sejam as Ords.,j
liv. 3°, tits. 21, 24 e56; Cod. do Proc. Crim., art 61 ; Reg. n. 737'
de 1850, art. 86, etc. e pois deve ser entendido de accordo com o systema•'
dessas leis.
Ora, segundo ellas ha duas espécies de suspeição: a molicada e a ;
reservada.
Naquella o julgador tem de apontar um dos casos legaes, a saber: j
amizade intima, inimizade capital, parentesco e particular interesse na 1
decisão da causa, além de outros referidos no Cod. do Proc. Crim e Ord. •
liv. 3°, tit. 24, pr.
Na outra, basta que o juiz se julgue suspeito em sua consciência t>]
asssim o declare por juramento, sem motivar, antes reservando para si asl
razões de abster-se de conhecer do feito, como lhe permitte a Ord. liv. 3°, j
tit. 21, §8°.
Na primeira o juiz é obrigado a dar-se de suspeito, ainda quandol
não seja recusado, sob pena de ser excepcionado pelas partes. Na segundai
ninguém lhe pôde exigir que se lance de suspeito.
Desde, porém, que dos autos conste, como na espécie, que ao juiz faltai
a imparcialidade necessária para o livre, calmo e desapaixonado exercício]
da sua jurisdicção, segundo se v« da sentença appellada a fls. 101, de ac-.j
cordo com as provas fornecidas pulos recusantes e com as allegações e]
documentos exhibidos pelo próprio recusado e este se não deu por suspeito!
em consciência, deixou de cumprir seu dever, cuja satisfação a lei, solicita.|
em tão melindrosos casos, amplamente facilitava-lhe.
E não vejo a razão por que o tribunal em gráo de recurso assim dei-J
xasse de pronunciar-se.
O reparo que faz oaccordão sobre a linguagem-do recusado, acerbe
por vezes e violenta, è, sinão uma advertência formal, uma observaç
que confirma os fundamentos da sentença.
E quanto à affirmação de terem os patronos dos recusantes usado
linguagem descomedida para adrede, de propósito excitarem a susceptibW
lidade do recusado e arredarem-no do conhecimento da causa, parece-r
um pouco arriscada, e em todo o caso, se explica, não justifica o desabrw
mento ou falta de calma do juiz, que se deixava arrastar por suggestõeq
estranhas e grosseiramente propositaes.
Ao contrario, é mais um subsidio para a confirmação da sentenç
appellada.
— Fui presente, Souza Martins.
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Na prohibição contida no S 1° do art. 00 da Constituição não se comprehende.m as vistorias, exames c outras diligencias que forem necessárias para o serviço da administração da justiça (ederal. A prohibição se .limila á delegação de jurisdicção, isto é. do
poder de julgai'.

N. 109.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação
commercial entre parteSj como appellante Emanuele Carbone e como
appellados Wilson, Sons & Comp. : considerando que o autor appellante
com a vistoria de fls. 15 a 17 e as testemunhas de fls. 37 a 39 provou
a sua intenção; que a prova testemunhal de fls. 27 a 3!) não pôde ser
considerada nulla, por ter sido dada perante a autoridade local da
cidade de Santos, em virtude de precatória do juiz seccional da cidade
de S. Paulo; porquanto assim o permittia o art. 362 do decr. n. 848
de 11 de outubro de 1890; que o citado art. 362 do decr. n. 848
continua em vigore não se oppoem : 1° ao art. 60 § 1° da Constituição,
que somente prohibe a delegação de jurisdicção federal aos Estados,
devendo entender-se por delegação de jurisdicção a do poder do julgar;
nem, 2°, aos arts. 7° § 3° e 60, § 2°, ainda da Constituição, que expressamente autorisando os oíficiaes judiciários da União a pedir o auxilio
da policia local, não lhes pôde vedar que peçam também auxilio da
justiça local; que na verdade é impossivel a coexistência de duas justiças no mesmo território e exercendo a sua acção sobre as mesmas pessoas, sem que reciprocamente se auxiliem : dão provimento á appellação,
para, reformando a sentença de fls. 54, condemnar os réos appellados
no pedido e custas.
Supremo Tribunal Federal, 29 de agosto de 1895.—Aquino e Castro, P.—José Hygino.—Piza e Almeida.—Pereira Franco.—Pindahiba de Mattos. — Fernando Osório. — Lúcio de Mendonça. — U. do
Amaral.—Américo Lobo.—A. Braziliense.—H. do Espirito Santo.—
Bernardino Ferreira.—Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins.

O art. 46, 2a parte, da lei n. 221 não devo ser entendido de modo (jue permitia serem objecto da mesma acção obrigações contrahidas em lavor de pessoas diversas, embora
procedão do mesmo facto; pois que podem variar em sua applicação quanto ás pessoas
e ás causas; não se podendo, assim, affirmar que seja uma e a mesma origem das
obrigações, quando estas correspondem a títulos diversos e a pessoas diíferentes.

N. 114.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos entre
partes, como appellante a Companhia Liverpool, Brazil and River
Plate Steamers e appellados Ferdinand Colone e Gambá & Comp., reformam a sentença de fls. tjl v., porquanto, devendo ser sempre a acção
proposta com especificada menção do contracto, transacção ou facto de
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que resulte o direito e obrigação correlata (Dec. n. 848 de 11 de outul>ro de 1890, art. 118 let. b) e só podendo o roo ser demandado no mesmo
processo por diíTerentes autores quando os direitos e obrigação tiverana
a. mesma origem (iei 221 art. 46 in fino), observa-se que na especie|
de que se trata, comquanto tivessem os contractos effectuados pelasT
partes litigantes o mesmo objecto — o fretamento—e revestissem a mesma]
forma — o conhecimento — não teem comtudo a mesma origem as obri-l
gações dalii procedentes e constantes dos títulos ajuizados, desde q u e ]
foram contrahidas pelos appellantes individual e separadamente com]
relação a cada um dos autores. Taes contractos, ainda tendo por prin--'
cipio de direito o mesmo facto, variam em sua applicação, quanto ás pés-1
soas e às causas, conforme as circumstancias occurrentes, só apreciadas!
no respectivo processo e julgamento ; sendo, pois, o fundamento da acção
proposta pelos appellados, dous contractos entre si distinctos, não se pôde;;
affirmar que seja uma só e a mesma a origem das obrigações que repre- j
sentam, quando estas, de facto, correspondem a títulos diversos, quaes ;
os que foram exhibidos em juízo. Origem idêntica dar-se-hia se l i o u - 1
vesse unidade de titulo ou de contracto, donde procede a obrigação. Não
è, portanto, o caso previsto na disposição facultativa do cit. art. 40 da '
lei n. 221. E, em taes termos, por inobservância da ordem do juízo esta- i
belecida pela lei, figurando em cada acção o autor individualmente reclamando pelo seu direito e o rèo contestando a obrigação, julgam nullo
todo o processado, salvo o direito das partes, A. A . , ao uso dos meios
regulares que lhes são facultados; pagas pelos mesmos as custas.
Supremo Tribunal Federal, 4 de setembro de 1895.—Aquino e Castro, P., com voto.—U. do Amaral.—Piza e Almeida.—Lúcio de Mendonça.—Pereira Franco.—II. do Espirito Santo.—A. Braziliense, vencido.
—Américo Lobo, vencido. Votei pela confirmação da sentença, liqui- '
dando-se, porém, o valor das mercadorias.—Pindahiba de Mattos, ven- \
eido. Não dei pela arguida nullidade do feito, e nem a julgo procedente- -i
•deante da clara disposição da 2a parte do art. 46 da lei n. 221 de 20 de j
novembro de 1894 quando estabelece que : pôde o réo ser demandado por j
differentes autores e no mesmo processo sempre que os direitos e obri.gações tiverem a mesma origem. Não se pôde suppor na lei impropriedade de vocábulo; dizendo — a mesma origem — certo não quiz dizer
— o mesmo titulo — que não é sinonymo daquelle e nem o equivale ei
substituo. O direito que assiste tanto a um como aos outros autoresno presente feito para pedirem indemnisação do prejuízo que soffreram,
nasceu, teve origem no facto de haverem embarcado no porto do Recife,
no vapor Delambre, da Companhia ré, com destino ao porto de Santos-.
20 pipas de álcool, as quaes, sem autorisação verbal ou escripta dos car-t
regadores e sem sciencia destes, tendo sido conduzidas no convez do-'
navio foram 12 dessas pipas arrebatadas pelo mar. A obrigação a que-i
ficou sujeita a ré de responder por este prejuízo nasceu, teve origemno facto de terem sido perdidas essas pipas por culpa ou omissão do*
capitão do navio.
De sorte que a responsabilidade da ré para com o 1° autor é a mesma
para com os outros, como são os mesmos os direitos de todos, o que
justifica a cumulação de duas acções neste feito.
Dos autos só vô, que Ferdinand Cólon e Gambá & Comp. embarcaram
por intermédio dos commissarios de ambos Silva Guimarães & Comp. no-
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mesmo dia.no mesmo vapor, com o mesmo destino, a mesma qualidade
e quantidade de mercadorias, como se mostra dos conhecimentos a fls. 11 e
fls. 17 que provam os contractos de fretes passados na mesma occasião,
com os mesmos dizeres e condições e assignados pelos mesmos agentes da
companhia ré, e sem em nenhum delles se declarar que a carga iria no
convez do navio.
Esses conhecimentos são os títulos, a prova desses contractos, mas é
destes e não daquelles que se originam os direitos e obrigações dos litigantes .
Si, apezar de serem dous os contractos, é certo que por ambos obrigou-se a companhia ré, pelos seus agentes no Recife, a conduzir naquelle
vapor as ditas mercadorias ; si, pelo mesmo facto, deixou de entregar a
ambos os autores parte dessas mercadorias; si as acções de um e de
outro teem a mesma forma de processo ; si os pedidos são os mesmos ; si
são da competência do mesmo juiz; si a mesma defesa apresentada pela ré,
sem ter sido esta prejudicada em cousa alguma e tendo a causa uma só
solução commum, podiam os autores, como fizeram, cumular os dous pedidos numa só acção e esta cumulação é legal e justa.
Além destas razões não encontro na lettra nem no espirito das leis,
quer antigas, quer modernas, prohibicão para essa cumulação nas condições
expostas nestes autos, tanto mais quando vejo que a legislação moderna
tende para a synthese, para a brevidade e economia dos processos, uma
vez que os princípios substanciaes relativos â citação, à defesa, à prova,
á competência do meio e do juiz não sejam embaraçados e entorpecidos,
como não foram pela cumulação no presente feito.
Não procede, pois, a meu ver, a nullidade do processo por tal fundamento ; e por isso confirmei a sentença appellada.— Bernardino Ferreira,
vencido. Estou de inteiro accordo com o voto do Sr. Ministro Pindahiba de
Mattos.— Macedo Soares, vencido pelas razões expendidas na discussão pelo
Sr. Ministro relator, Pindahiba de Mattos.
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lixtravio de mercadorias 'transportadas. Responsabilidade da companhia y1"' prejuízos resultantes da falta de diligencia do capitão (Código Commercijil, art. 494.)

N . 76.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos em que são
appellantes Guimarães Moutinho & Comp. e appellada a companhia de
navegação Rio e S. Paulo — mostra-se dos mesmos autos :
Que os appellantes embarcaram a bordo do vapor Lúcia, de propriedade da appellada, nove caixões assignalados com as respectivas marcas,
contendo objectos de armarinho ;
Que esses volumes iam assignalados a Costa & Pinto, estabelecidos
na cidade de Santos ;
Que os appellantes pagaram pelo transporte da mercadoria o competente frete ;
Que chegando o vapor Lúcia ao porto do seu destino, os consignatários somente encontraram avariados quatro dos mencionados volumes ;
S. T.

12
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Que existiam nos cinco volumes extraviados fazendas no valor de
5:462$162, como se acha provado pela exhibição das facturas ;
Que proposta a acção contra a appellada, para haver essa impor-J
tancia, deixou ella correr á sua revelia ;
Que sendo os appellantes julgados carecedores de acção, por não«
terem, de accordo com o seu contracto, feito a reclamação dentro dos tres<
dias depois da descarga do vapor Lúcia, appellararn dessa decisão para
este Supremo Tribunal;
Que, arrazoando os appellantes o seu recurso, empenharam-se em J
demonstrar que os consignatários haviam exigido a entrega dos cinco 1|
volumes no prazo estipulado ;
Que, apparecendo pela primeira vez em juízo a appellada, fundou aí
sua defesa na illegitimidade da pessoa citada para o inicio da demand^ e J
procurou sustentar que os cinco volumes tinham sido effectivamènte en-,
treguos aos soas consignatários ; isto posto, e considerando ;
Que, si a pessoa citada para o começo da acção não era já a esse,j
tempo, como allega a appellada, seu representante, todavia, não foi essa.
circumstancia suficientemente demonstrada ; pois a simples procuração quej
juntou, desacompanhada de outro qualquer género de prova, não basta parai
invalidar aquella citação ;
Que além disso, tanto a appellada reconheceu que nenhum vicio j
houve na primeira citação, que, comparecendo em juizo, ainda se defendeu»
affirmando — terem os appellantes recebido os cinco volumes que ré-.j
clamam ;
Que, entretanto, pelos documentos offerecidos a fls. 37 e 38 se infere claramente que taes volumes se extraviaram no cães do porto do seu
destino, porque não ó crivei nem admissivol que o capitão do vaporj
Lúcia os tivesse entregado sem a apresentação do conhecimento, de modo J
a exonerar-se da sua responsabilidade, nos precisos termos do ar t. 510 do.--,
Código Commercial ;
Que não procede igualmente a escusa de que a carga tinha de ser!
retirada do costado do navio, pois não está estipulada no contracto de fls. 41
essa obrigação ; mas, dado que assim fosse, o capitão devia na conformi-J
dade do disposto n o a r t . 585 do Código Comnrcrcial requerer o deposito!
judicial das mercadorias, desde que os portadores do conhecimento não sal
apresentaram para as receber ;
Que, por isso, não pôde deixar de ser responsável por esse extravio o i
capitão do vapor Lúcia, pois não lhe era licito, sem a mais evidente má IV-,
abandonar em logar publico a carga que havia sido confiada á sua guardaM
Que sendo corrente em direito que na execução de um convénio as i
partes coiitractautos respondem por seu dolo, ou má fé, não se podi^T
portanto, invocar o beneficio da 10" clausula contractual para se eximir»
satisfação de semelhante prejuízo ;
Que por outro lado, exuberantemente provaram os appellantes comi
os depoimentos das testemunhas de fls. 15 e 16 v. e documentos deíls. 61
e 7 que os cinco volumes reclamados não tinham sido entregues a !ieusl
consignatários;
Que, conseguintemente, está obrigada a appellada a inclemnisar, ece-W\
do art. 491 do Código Commercial, aos appellantes pelas faltas do capitão
do vapor Luciatla. sua exclusiva propriedade : Accordão dar provimento ,
A presente appellação para, reformando a sentença de folhas, conclemnar a (
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appellada «companhia navegação Rio e S. Paulo » a pagar aos appellantes
a quantia pedida, juros da mora e custas.
Supremo Tribunal Federal, 9 de setembro de 1895.—Aquino e Castro,
P.—Bernardi.no Ferreira. —H. do Espirito Santo.—U. do Amaral.— Pereira Franco.-- Pindahiba de Mattos.—Macedo Soares.—Lúcio de
Mendonça.— Américo Lobo.— Fernando Osório, vencido ; votei pela confirmação da sentença.—A. Braziliense.—Fui presente, Souza Martins.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Piza e Almeida.

A transferencia df uma, estrada, de feiTO pertencente a r o m p a i d i i a concessionária esUl sujeita
ao pagamento do imposlo de li-ansniissào de propriedade.
Quaos os valores sujeitos ou não ao p a i r a m o n l o do imposto. Condem na cá o de cuslas^pro rala.
i l o a i - l . 351(10 decreto n. 8 IS.

N. 29.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação
cível entre partes, como ré appellante a Rio Claro S. Paulo Railway
Company o como autora appellada a Fazenda Nacional:
Considerando que a companhia anonyma ou empreza particular que,
em virtude de privilegio conferido pelo Poder Executivo constróe e
explora uma via férrea, é proprietária delia, embora essa propriedade
seja limitada, attentas as limitações que necessariamente resultam do uso
publico a que se destina, e também resoluvel, porquanto a propriedade da
estrada è devolvida ao Estado, findo o prazo do privilegio ;
Considerando que, por um lado, não se oppõe a esta these o art. 1°
do regulamento que baixou com o decreto n. 1930 de 26 de abril de 1857
nas palavras « as estradas de ferro são vias publicas », o que não significa
que as estradas de ferro, construídas e exploradas por ernprezas particulares, como vias publicas, façam parte do domínio do Estado, mas sim
que ellas estão sujeitas a todas as limitações, que o seu destino lhes
impõe, como aliás declara o final do mesmo artigo ;
Considerando que, por outro lado, a these enunciada, já reconhecida
como expressão de direito vigente pela Gamara dos Deputados em 1870
(Direito, vol. 12, pag. 287), tem apoio no decreto n. 7959 de 29 de
dezembro de.1880, clausula 33, que reconhece nas companhias concessionárias de estradas de ferro o direito de alienal-as, e é plenamente confirmada pela lei n. 169 A de 19 de janeiro de 1890, art. 2", § 1°, regulamento a que se refere o decreto n. 370 de 2 de maio do mesmo anno,
art. 133 elei n. 177 A de 15 de setembro de 1893, art. 1°, que conferem
a taes emprezas o direito de hypothecar as respectivas vias férreas no
seu conjunto, como unidades indivisíveis ;
Considerando que, com eífeito, si as companhias de estradas de ferro
as podem hypothecar, è que sobre ellas tem, não um simples direito
real de usofructo e muito menos um simples direito pessoal e moral,
como pretende a appellante, mas um verdadeiro direito de propriedade ;
porquanto somente o domínio e não o direito real de usofructo, ser-
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vidfío, etc., pôde ser objecto dehypotheca (regulamento a que se refere o
decreto n. 370 de 2 de maio de 1890, art. 136);
Considerando que, coiisequentemente, a alienação de uma via férrea
è alienação de uma propriedade immovel e como tal está sujeita ao imposto
de transmissão, nos termos do art. 14 do decreto n. 5581 de 31 de março
de 1874 ;
Considerando que, pela escriptura de fls., se mostra que a companhia
appellante comprou à Companhia Brazileira Rio Claro pela quantia de
8.000:000$ a Estrada de Ferro Rio Claro a Araraquara sita no Estado
de S. Paulo, sendo-lhe transmittida a plenitude do domínio e posse, uso e
gosodos bens, privilégios e direitos concernentes á mesma estrada ;
Considerando que as partes contractantes convieram na mesma escriptura em dar aos immoveis da estrada o valor de 2.400:000$, aos privilégios o de 143:040$ e aos moveis o de5.000:000$ ;
Considerando que a companhia appellante pagou o imposto de transmissão e addicionaes sobre o valor dos immoveis e privilégios assim
fixados, mas recusando-se a pagar igual imposto sobre o valor de
5.000:000$ dado aos moveis, para cuja cobrança a appellada, Fazenda
Nacional, propoz a presente acção depois de solvida a duvida proposta
ao Ministério da Fazenda ;
Considerando que o regulamento n, 5581 de 1874, art. 14, § 2° e
art. 15 ns. l e 2 mandou cobrar o imposto de transmissão, nas compras e
vendas de bens immoveis, tanto dos que o são por sua natureza, como dos
reputados taes por destino, e que nesta ultima categoria se comprehendem
o material rodante e todos os moveis que fazem parte integrante de uma
estrada de ferro ;
Considerando, porém, que não estão no mesmo caso, nem 110 caso da
cessão dos privilégios, o fundo de reserva e a caução, o primeiro representado por 16 e a segunda por 30 apólices da divida publica, cada uma
do valor nominal de 1:000$, as quaes foram transferidas á appellante
pela escriptura de fls. ;
Considerando que somente a transferencia de apólices por titulo de
successão legitima ou testamentaria é sujeita ao imposto de transmissão
(art. 2°, regulamento 5581) :
Condemnam a appellante no pedido ; com deducção, porém, da ,
quota correspondente ao imposto de transmissão e addiccional sobre a ,
caução e fundo de reserva declarados na escriptura de fls., reformando 1
somente nesta parte a sentença appellada a fls. 66.
Custas pró rata.
Supremo Tribunal Federal, 14 de setembro de 1895.— Aquino e i
Castro, P.— José Hygino, vencido quanto cã condemnação nas custas pro>\
rata. Reformada a sentença appellada, e não versando o pedido sobre;
muitas cousas ou quantias diversas, nos termos do art. 351 do decreto''
n. 848 de 11 de outubro de 1S')0, a appellada devia ser condemnada na ;
totalidade das custas.— Pindahiba de Mattos, vencido quanto ã con-|
demnação nas custas.— Pereira Franco.— Américo Lobo.— Lúcio de-1
Mendonça.— H. do Espirito Santo, vencido quanto á condemnação nas >
custas, de accordo com o voto do ministro Sr. José Hygino. — U . do.:
Amaral.— Bernardino Ferreira.—Fernando Osório.— A. Braziliense.—•
Maçado Soares. Votei pela condemnação nas custas em proporção, porque i
a autora appellada decahiu de uma parte do pedido, sendo vencedora n»|

mais; não podia, pois, ser condemnada no total das custas, mas sim
pró raia, como foi.
O caso não só está comprehendido no art. 351 do decreto n. 848,
de 1890, que figura duas hypotheses distinctas, mas também no art. 350,
que põe a regra geral : « O vencido ò sempre condemnado nas custas. »
Este é reproducção da Ord. liv. 3, tit. 67, que assim dispSe : «Quando
o juiz der sentença final cm qualquer caso, de qualquer qualidade que seja,
sempre condemnará'ern custas, ao menos do processo, assim ao réo que for
vencido, como ao autor quando o réo for absoluto. » Esta disposição foi
compendiada no art. 350 do decreto n. 848, que reproduz até a expressão
custas do processo, empregada por contraposição a custas pessoaes, velharia já em desuso no tempo de Pereira e Souza, Proc. Civ., not. 586.
Esplanação da regra è o § 2° da O rd., que formula outra hypothese, não
já do vencimento ou perdimento total da demanda, mas do parcial : « E
si o réo fosse condemnado em parte do que foi demandado e em parte fosse
absoluto, o julgador condemnarâ nas custas o réo pela parte em que foi
condemnado do principal, e ao autor pela parte em que o réo foi absoluto...
não podendo porém nunca relevar o vencido das custas do processo por
aquella parto em que foi condemnado. » E* exactamente a hypothese
destes autos : condemnar a appellada na totalidade das custas seria proceder contra lei expressa, e em pleno vigor, cx-vi do art. 387 do citado
decreto e da jurisprudência constante e uniforme de todos os juizes e tribunaes do Império e da Republica. Annotando o citado §2° daOrd.,
Pereira e Souza, not. 587, subordinou-lhe duas outras hypotheses :
« quando o autor pede muitas cousas ou diversas quantias em seu libello
e o réo só ó condemnado em parte e absoluto em parte, deve o julgador
condemnar nas custas o réo pela parte em que foi condemnado do principal e o autor pela parte em que o roo foi absoluto » ; e abona a sua
asserção com a Ord. liv. 3°, tit. 67, §2°, não por paridade, mas por
serem esses casos comprehendidos na sua disposição, cujas palavras,
mesmo as antiquadas, elle cita. Desta nota do clássico praxista fez, ipsis
verbis, e quasi textualmente, o decreto n. 848 o seu art. 351, que não
pôde ser interpretado sinão de accordo com as suas fontes próximas:
a Ordenação e a nota de Pereira e Souza. Em summa : o vencido
in totum, seja o autor, seja o roo, paga as custas por inteiro ; o vencido
om parte, seja o autor, seja o réo, pagas as custas pró rata.—Fui presente,
Souza Martins.

Responsabilidade do conduclor pelo damno das lawmlas durante o transporte não se provando que fosse elle devido a alguma das causas c^ue excluem aquella responsabilidade
(Cod. Comm. arts. 102 c 103).

N. 98.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação comcial entrejpartes, como appellante João Baptista de Almeida Filho e
como appellados os commerciantes Orlando e Irmão, e considerando :
Que o conductor responde pêlo damno acontecido ás fazendas durante
0
transporte, salvo si provar que o damno proveio de vicio próprio dos
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objectos carregados, força maior ou caso fortuito (Cod. Comm. arts. 102'
e 103);
Que o appellante não provou com a ratificação do protesto de fls. 35 a
fls. 50 v. que as perdas e avarias acontecidas ás mercadorias pertencentes
aos appellados e carregadas na chata Adelaide a reboque da lancha a
vapor Antonieta, provieram de alguma dás causas que excluem a responsabilidade do conductor ;
Que, pelo contrario, a vistoriado fls. 21 do appenso mostra ter sido
encontrado em perfeito estado de conservação o casco da chata submergida,
o que induziu os peritos a attribuir a submersão á carga excessiva e
superior á lotação da mesma chata;
Que os documentos a fls. 91 e fls. 97 mostram que o appellante, na
qualidade de proprietário da dita chata e da dita lancha as explorava por
sua conta ao tempo do sinistro, sendo o respectivo capitão um mero proposto seu ;
Que o contracto constante do instrumento particular de fls. 36 é
simulado e, quando não o fosse, só poderia produzir effeito em relação a.
terceiros, depois que a sua data se tornou certa, isto é, de 12 de setembro
de 1892 em diante, dia em que as firmas foram reconhecidas e, portanto,,
cerca de um mez depois do sinistro ;
Que não prevalece a allegada prescripção em virtude do principio
contra non valentem non curril pr(rst;ripíio, em que se firma a sentença de fls. 114, negam provimento à appellação para confirmar, como
confirmam, a sentença appellada. Custas pela appellante.
Supremo Tribunal Federal, 14 de setembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. — L ú c i o de Mendonça. — U. do Amaral. —Macedo Soares. — A . Braziliense. —Pereira Franco. — Pindahiba de Mattos. —Américo Lobo, vencido. Os
autores, ora appellados, para proporem a acção opportunamente, tinham o
direito de exigir a nomeação de um juiz ad ho<;. (Decreto n. 818 de 11
de outubro de 1890, art. 20). —Bernardino Ferreira, vencido. A única
prova em que os appellados fundaram o seu pedido è a que decorre do ]
auto de vistoria effectuado na chata Adelaide, e com o qual pretendem'
argumentar que, não apresentando essa embarcação rombo em seu cos-,
íado, foi naturalmente a sua submersão occasionada por excesso de carga, j
Mas esse exame, na conformidade da Ord. liv. 1°, íit. 58 § 17 e tit. 66 j
§ 29, não pôde merecer o menor valor jurídico por ter sido realizador
sem a citação de uma das partes interessadas.
E esta citação é tão necessária, que, pondera Pereira e Souza, em suas!
Primeiras Linhas, not. 541, sem ella fica radical e insanavelmente nulla!
a vistoria.
Do Regulamento Commercial n. 737 de 25 de novembro de 1850 tam-í|
bem se infere claramente que a citação das partes interessadas é solemni- \
dade substancial para revestir a esse acto com o cunho da impresciiidivelj
authenticidade.
E' certo que o juiz a quò, em consequência de se achar o appellante ^
ausente, julgou dispensada a sua citação para semelhante vistoria, orde-?
inada az-officio por juiz local, attento a ser ella de caracter urgente.
Com effeito, o Decreto n. 1420 A de 21 de fevereiro de 1891, nos caso»
de urgência e que não admittam demora, auíorisa aos juizes locaes a procederem a diligencia, que pelo art. 15, lettra g do Decreto n. 818 de 11 d<3'

outubro de 1890 estão comprehendidas, como a da presente espécie, na
esphera da jurísdicção federal.
Entretanto, apezar de não constar dos autos o motivo determinante
da urgente necessidade de tal diligencia e que não podia soffrer demora,
como se fazia mister para se não tornarem tumultuarios os processos desta
natureza, todavia, mesmo quando patente fosse a existência desses requisitos, evidentemente não dispensavam elles a observância de qualquer formalidade prescripta pela lei para se poder considerar válido esse acto.
O nosso código commercial, notadamente em seu art. 772, querendo
garantir a manifestação imparcial da justiça preceitua que, estando ausente
uma das partes interessadas, e sendo precisa a vistoria, o juiz nomeará
ex-officio pessoa idónea que a represente.
Consequentemente, sem flagrante violação da lei e o mais completo
menosprezo aos direitos do appellante, não se podia deixar de applicar na
hypothese vertente, esta salutar prescripção.
E como acceitar como provada a presumpção de dous peritos, cm uma
vistoria nulla, de que talvez o naufrágio da chata Adelaide fosse occasionado por excesso de carga, desde que em um protesto effectuado com todas
as formalidades exigidas pelo citado Regulamento n. 737 de 25 de novembro de 1850, as testemunhas, entre ellas passageiros, asseveram que
depois de atracada essa embarcação e quando se achava alliviada de grande
parte das mercadorias, foi que se submergiu ?!
Nestas condições, votei para que se reformasse a sentença appellada,
por julgar os appellados carecedores de acção.— Fui presente, Souza
Martins. Foi voto vencedor o do Sr. Piza e Almeida.

O executivo fiscal para pagamento de imposto predial deve recaliir. não sobre o prédio,
mas sobre os rendimentos delle, quando estiver alugado ou arrendado: sendo, portanto,
nuila a arrematação do prédio, feita pm contravenção ao preceito legal.

N. 110.—Vistos, relatados e discutidos estes autos de appellação eivei,
entre partes, Manoel Lourenço da Costa, como 1° appellante, e 2 os Gertrudes
Eufrasia Nunes e outros, e como appellados os mesmos e a Fazenda Federal,
accordam em Tribunal dar provimento á appellação interposta pelos
2OS appellantes, para o fim de reformar a sentença de fls. 62, na parte em
que julgou improcedente a acção proposta pela referida appellante Gertrudes Eufrasia Nunes, e ordenar que fique de nenhum effeito a venda
judicial de todo o prédio n. 33 da travessa de S. Sebastião, outr'ora largo
da Sé Velha, no morro do Castello desta Capital, como havia decidido a
sentença appellada em relação à parte do dito prédio pertencente aos condóminos Dionysio Mendes Ferreira, Carlos Matheus Ferreira e Maria
Bibiana Mendes Ferreira ; e assim decidem, porque evidencia-se dos autos,
que tinha cabimento o invocado motivo de nullidade da execução, de que
resultou a venda judicial do referido prédio,—e que serviu de base a acção
intentada pelos 2OS appellantes ; porquanto, considerando que a venda judicial, resultado do executivo fiscal, não dimanando da vontade das partes,
deve ser qualificada de verdadeira desapropriação forçada, como recurso

— 184 —

185 —

deixado à Justiça para obrigar o condemnado a obediência do julgado, e
sendo assim, não pôde ser decretada, sinão nos casos e pelo modo estatuído
na lei, e que todo e qualquer arbítrio de que a respeito usar a justiça, qualquer desvio das normas legaes, redundaria em attentado ao direito de propriedade; conseguintemente:
Considerando que, sendo a venda judicial do prédio em questão o
resultado da penhora feita a requerimento do representante da Fazenda
Nacional para cobrança da importância de 105$570, proveniente do
imposto predial, multa, penna d'agua, etc., correspondente ao exercício
de 1890, não devia a dita penhora ter recahido no prédio, mas unicamente
sobre os rendimentos deste como terminantemente dispõe o Decr. n. 9885
de 29 de fevereiro de 1888, no art. 13 paragrapho único que diz : — na
execução para cobrança dos impostos relativos a immoveis, far-se-ha
penhora nos rendimentos do irnmovel, se estiver alugado ou arrendado, assignando o inquilino ou rendeiro termo de deposito dos rendimentos
futuros para recolhel-os á estação fiscal. A proporção que se forem vencendo e até a quantia necessária para pagamento da multa accrescida e
custas ; e mais :
Considerando, como consta da escriptura de fls. 8, que o dito prodio
achando-se arrendado pela q u a n t i a de 600$ annuaes e no acto da penhora, os officiaes tendo intimado ao inquilino do prédio penhorado para
não entregar a importância dos alugueis à respectiva proprietária e sim
somente ao depositário publico (autos de fls. 24 v.) deveria na Apoca da
arrematação do prédio (já eram passados três mezes depois da penhora), em
deposito existir quantia sufficiente para satisfação da divida fiscal, conseguintemente escusada era uma semelhante arrematação, pois chegava a
Fazenda Publica ao seu effectivo pagamento, sem destruir as garantias da
propriedade, evitando os prejuízos da desapropriação forçada, de que hoje
buscavam os appellantes remédio com a presente acção:
Por estes motivos, julgando nulla a penhora e arrematação do prédio
de que se trata, mandam que seja este, com todos os seus rendimentos, en- i
tregue aos segundos appellantes, autores na acção, pelo réo primeiro
appellante, a quem restará o direito de levantar o preço depositado da dita j
arrematação, e de cobrar as despezas inherentes ao prédio.
Custas repartidamente pelo primeiro appellanto e pela appellada, a '
Fazenda Publica.
Supremo Tribunal Federal, 16 de setembro de 1895.— Aquino e
Castro, P. — H. do Espirito-Santo. — Pereira Franco.— Bernardino Fer- •'
reira.—Américo Lobo. —Piza e Almeida.— Pindahiba de Mattos.—,
JosòHygino.— A. Braziliense. —Macedo Soares. — U. do Amaral. —l
Fernando Osório. — Lúcio de Mendonça.— Fui presente, Souza Martins. 1

E' improcedente a acçfio proposta pela Fazenda Nacional contra uma Companhia, ].,n- ter esta
era «ma daí ruas cia Capital assentado trilhos que, a serem prolongado-, i r i a m prejudicar o
serviço piililico. v i s t o ocliar-se provado (pii- Curam assentados fin terrenos da propriedade
da mesma Companhia, e sem p r e j u í z o da fiação p u b l i c a a cargo da União.

N. 51.— Vistos, expostos e relatados os presentes autos, accordam
reformar a sentença appellada, para julgar improcedente a acção, proposta
pela Fazenda Nacional contra a Companhia S. Lázaro; porquanto, allegando a autora, ora appellada, que a ré appellante fizera e continuava á
fazer obra sobre os trilhos collocados na rua do General Sampaio, por ordem
do Governo Federal, para transportar doentes ao hospital de S. Sebastião,
perturbando assim o serviço dos bondscom prejuízo da saúde publica, nada
provou.
Ao contrario, da vistoria de fls. 14 usque fls. 20, e do aviso do Ministro do Interior (fls. 23), únicas provas existentes nos autos, conclue-se
patentemente que as obras de viação construídas pela ré appellante o foram
em terrenos de sua propriedade ; e, ao chegarem a via publica, solicitou a
a appellante licença áquelle ministério para utilisar a linha de trilhos, destinada ao serviço do referido hospital e continuar as obras ai li encetadas
(av. fls. 23) e que apenas abeiraram a rua onde e sobre cujos trilhos a appellante obra alguma construiu ; e, mesmo, se construído houvesse, não
poderia impedir ou difficultar os serviços de bonds (vistoria fls. 19 e 20) ;
licença que foi denegada.
Ora, não constando dos autos que não obstante a denegação da licença
do Governo, a appellante tivesse proseguido nas suas obras, nem siquer
tentado proseguir de modo a embaraçar a viação a cargo da União, carece
de fundamento a acção. Eassimcondemnam nas custas a autora appellada.
Supremo Tribunal Federal, 18 de setembro de 1895.— Aquino e
Castro, P. — Macedo Soares.— José Hygino.— Pindahiba de Mattos.—
Fernando Osório.— Pereira Franco.— H. do Espirito Santo.— Américo
Lobo.— Bernardino Ferreira.— Lúcio de Mendonça.— U. do Amaral.—
A. Braziliense.
— Fui presente, Souza Martins. Foi voto vencedor o do Sr. Ministro'Piza e Almeida.
JL4Í3

•

Damno causado por abalroação. Improcedência d < > pedido de indemniaação de prejuízos.

y

N. 93.— Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de acção
commercial marítima, em que são appellantes Cunha Santos & C., e a Companhia de Roboques e Alvarengas, do Estado do Maranhão, e appellada a
Companhia Lloijd Brazilciro.
Na manhã de 29 de julho de 1892, no porto da cidade de S. Luiz, encontrando-se o paquete Olinda, de propriedade da appellada, com a alva-
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renga n. 3, percencente à segunda appellante, quasi sossobrou áquella pé- <
quena embarcação, em consequência de um choque, abrindo um rombo em
seu costado e ficando avariado o seu carregamento.
Os appellantes, os primeiros como donos das mercadorias e a se- •,
.gimda, como dona da alvarenga, attribuindo esse sinistro á culpa do ca-j
pitão do paquete Olinda, propuzeram a presente acção contra a appellada j
para indemnisação da quantia de 7:646$ em que avaliaram as despezas|
com o concerto da alvarenga e a importância de seu carregamento.
Allegando a appellada que o paquete Olinda não abalroou a alva-j
renga, protestou demonstrar que foi esta exactamente que encontrou com,'
aquelle navio.
Julgados os appellantes carecedores de acção, appellaram desta sen-]
tença para este Supremo Tribunal.
Afastando a appellada em sua defesa qualquer responsabilidade de seu]
preposto sobre o abalroamento, e o imputando à imprudência dos empre-|
gados da segunda appellante, converte-se por isso a solução do caso presente!
em uma questão puramente de facto, que, nos termos do art. 749 do Código!
Commercial, não pôde ser apreciada, sinão pelo exame e investigação das|
circumstancias occurrentes e da posição de ambos os navios.
Obedecendo á essa ordem methodica, conhece-se desde logo, em vista
do protesto feito a bordo do Olinda que este paquete já se achava fundeadc
junto a bóia de seu ancoradouro, quando deu-se o abalroamento com a alvarenga.
Não tendo os peritos nomeados para. indicar a causa do choque entre
os dous navios podido declarar com precisão, qual delles tinha abalroado
outro, teve-se de recorrer para acabar de verificar esse ponto capital da demanda, aos depoimentos das testemunhas inquiridas por uma e outra parte^
Confrontando-se entre si estes depoimentos resulta a certeza que
escolha do logar para o ancoradouro do paquete Olinda não houve infrac-cão do Regulamento do Porto, pois que fundeou elle precisamente perto df
bóia designada para os navios da appellada, e que se havia lançado ferro
3ião amarrado na bóia, foi porque tendo de seguir no mesmo dia para o nortá
•com maré de vasante, aguardava, como de costume, a maré de eiichentíj
•afim de que o navio, virando nessa occasião de popa fosse esta amarra^
•na alludida bóia; facilitando-lhe assim a partida, fls. 120, 126,128'
e 153.
Examinando-se ainda taes depoimentos, salienta-se este outro fact
igualmente de importância: que formando o canal da entrada do porto
cidade de S. Luiz, um passo estreito, fechado de um lado pela terral
obstruído do outro lado por um um parcel, não podia o paquete só approl
ximar da alvarenga, sem perigo de encalhar devido ao seu grande calad
(fls. 122).
E quando se pretenda affirmar, embora contra a evidencia da prc
adduzida, que foi o paquete Olinda que causou o choque, se ergi
outras circumstancias que destroem completamente essa presumpção.
Com eífeito, consta mais dos autos que a alvarenga não estava
locada no logar que lhe era indicado, que, principiando o paquete a ro
pelo impulso da maré, a tripolação da alvarenga apezar da advertência
1° piloto do Oliiida levantou ferro, e pelo que descahindo esta immediati
mente do ponto, aonde se achava, velo de encontro a uma das pás da
não sendo possível qualquer manobrai tendente a evitar esse sinistro, occftr
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sionado pela imprudência do tripolante da alvarenga e a força da corrente
da maré de enchente fls. 17,124, 125, 126,158, 160, 162 e 1(33 v.
Assim firmados estes factos, decorrem necessariamente estas consequências, que a collisão entre os dous navios não foi provocada por acto do
capitão do paquete Olinda, que não violou elle nenhuma disposição regulamentar do porto da cidade de S. Luiz, e que não houve da sua parte
imperícia ou negligencia no cumprimento dos seus deveres.
Accordam, por esses motivos, negar provimento á appellação interposta, confirmando a sentença appellada, pagas pelos appellantes as custas
accrescidas.
SupremoTribunalFederal, 18de.setembrode!895.—AquinoeCastro, P.
— Bernardino Ferreira. — U. do Amaral, vencido. — H. do Espirito Santo.
— A. Braziliense. — Lúcio de Mendonça. — Américo Lobo. — Fernando
Osório. — José Hygino, vencido na parte em que o Accordão julga sem
acção os appellantes Cunha Santos <S: C.
A prova dos autos convence que ambas as embarcações abalroadas
deram causa ao damno ; a alvarenga por se ter collocado fora do canal e
levantado ferro antes de tempo ; o paquete Olinda por ter fundeado aquém
da bóia e dado volta sobre a alvarenga, quando o damno podia ser previsto,
e o foi pelos 'próprios passageiros (testemunhas fls. 157 e 159 v . ) e finalmente podia ser evitado, antes de fundear o paquete, mediante a manobra
indicada pelos práticos da barra (test. a fls. 101 v. e 104 v), semelhantemente ao que o mesmo vapor executou na tarde do dia do sinistro, para
não descahir sobre a ponte do rio S. Francisco (test. fls. 105).
Nestas condições o Accordão absolvendo a Companhia Lloyd Brasileiro
da acção proposta pela companhia proprietária da alvarenga, fez devida
applicação do disposto no art. 750 do Código Commercial.
Não assim quanto aos appellantes Cunha Santos & C., donos da carga
avariada da dita alvarenga, que são terceiros e não deram causa ao
damno.
Em virtude do principio de que os obrigados á satisfação do damno
causado ex-delido respondem solidariamente, os appellantes podiam
propor a sua acção, como propuzeram, contra o Lloyd Brazileiro. Votei,
pois, para que nesta parte se reformasse a sentença appellada. — Pereira
Franco, vencido nos termos do voto supra do Sr. José Hygino.—A. Braziliense.— Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.

O empreiteiro de obras publicas (jue faz trabalhos complementares, não previstos no coatraclo, não tem direito á indemnisação, si não c x l i i l i c ordem rscripla para a alteração-,esi esta não foi orçada, nos termos do mesmo contracto.

N. 61.— Vistos, relatados e discutidos estes autos de appellação
eivei em que é appellante, a Fazenda Publica do Estado de Minas Geraes e
appellada a companhia Obras Publicas e Emprezas do referido Estadodão provimento ã appellação para, reformando a sentença de fls. 37 v. r
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jnlgar improcedente a acção intentada, porquanto, sendo as relações de
direito existentes entre a appellante e a appeílada resultantes de um contracto escripto competentemente assignado, e a que precederam formali-,
dades legaes de concurrencia publica, a nenhuma das partes era licito'
reclamar da outra, sinão aquillo que constasse do compromisso escripto, ej
fora deste, o que por ventura houvesse sido innovado pela mesma fórma,j
por que fora feito o contracto. Assim sendo, e em vista da clausula 8aJ
constante do documento de fls. l i a fls. 12, que expressnmente vedava a]
appeílada reclamação á titulo de prejuízo, perdas e damnos, não devia
esta depois de cumprido o dito contracto, concluídas as obras, reclamar
pagamento extraordinário, quando considerou trabalhos complementares^
e não previstos no orçamento e no Contracto sob denominação de meios;
fios, porquanto:
Considerando que a appeílada não provou que taes meios fios fossem1
obra complementar, não comprehendida no contracto, nem no orçamento|
e menos que tivesse recebido autorisação para effectuar modificação nas]
obras contractadas de que resultasse excesso de despeza, e, pelo contrari
deprehende-se dos autos que EO orçamento das obras a fls. 7 e fls.
figuram os meios fios, sob outra denominação; pois, constituindo essas,;
no dizer das próprias testemunhas da appeílada, obra integrante, indis-J
pensavel ao calçamento á parallelipipedos; declarando a 1a testemunh;
fls. 21, pessoa de competência profissional — engenheiro — que a obra'
de meios fios era urgente pela impossibilidade de existir calçamento sem oj
complemento de meios fios e a 2a, chefe da secção da secretaria da agri<
cultura, onde se lavrou o contracto a fls. 24, disse que não sabe, se 01
meios fios devem ser considerados como obra supplementar, e como tal
paga de accordo com as clausulas 6a e 7a do contracto, accrescentandoH
adiante que na hypothese do contracto cogitar de obras complementarei
não se pôde confundir os meios fios actuaes com os exigidos pelo orçaM
tnento, e que o pagamento effectuou-se, tendo-se, em vista, não ofl
meios fios feitos, mas os meios fios toscos do orçamento; conseguinte^!
mente:
Considerando que taes meios fios não podiam deixar de ser previstog™
como foram no orçamento e contemplados no contracto de calçamento dc|
qual servem de parte integrante, e qualquer alteração havida a respeitq
sem prévio ajuste dever-se-hia suppor consequência do que fora estatui"'
na clausula 9a do contracto, e não como obra nova, cuja importância n
fora satisfeita, tanto mais que dos autos «não consta que a appeílada
occasião dos pagamentos mensaes reclamação alguma fizesse com ri
lação a excesso de despeza com os meios fios e pedras aperfeiçoad
e mais :
Considerando que, quando assim não fosse, taes meios fios cons'
tuissem obras não cogitadas no orçamento, nem previstas no contracto,
em alteração deste, deveria ter as mesmas precedido ordem escripta d$
Director Geral das Obras Publicas do Estado, o que não se deu, neia
verbalmente como se vê do documento a fls. 50, que ao menos podessa
servir de base a acção proposta pela appeílada, que só deveria ser atte
dida se buscasse satisfazer o que positivamente se contém nas clausu
6d e 7'1 do referido contracto ; isto é, que fosse de accordo com as orde
de serviço que recebesse a appellante quando houvesse de executar outra
obras complementares nEo previstas; e o pagamento respectivo se faria
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pulo orçamento competentemente confeccionado reduzido ao valor da
adjudicação em praça :
Pelos expostos motivos, reformando a sentença apellada, julgam
improcedente a acção proposta, e condemnam a appeílada nas custas.
Supremo Tribunal Federal. 19 de setembro de 1895. —Aquino e
Castro, P. — H. do Espirito Santo. — Américo Lobo.— Bernardino Ferreira.—Lúcio de Mendonça, vencido —está provado que a appeílada fez
mais do que era obrigada a fazer pelo contracto, e não pôde o Estado
de Minas, que acceitou, si não mandou fazer, a obra de forma mais valiosa
'i mais cara, locupletar-se á custa da appeílada. — Fernando Osório.
—José Hygino, vencido de accordo com o voto do Sr. Lúcio de Mendonça.
— Macedo Soares, vencido. Para dar'ganho de causa á A. appeílada, bastavam os documentos fls. 9 e v . , 21, 22 v., 30 e 32, QStgnanter o de
lis. 14 v., que destróe o de fls. 55 no qual se apoia a ré appellante, como
proficientemente se demonstra nas razões da appeílada de fls. 58.— A.
Braziliense.— Pereira Franco, vencido pelos mesmos motivos do voto
<lo Sr. Lúcio de Mendonça. — Fui presente, Souza Martins.— Foi voto
vencedor o do Sr. Ministro Piza e Almeida. Impedido o Sr. U. do Amaral.

K' nullo o acto do Poder Executiu; que reforma forçadamente
dos casos previstos na lei. A Fazenda Nacional é obrigada
e vantagens pecuniárias que deixou de perceber o oíficial
serão abonados emquanto perdurarem os efíeilos desse acto

um oíficial militar, Km
a pagar os vencimentos
assim reformado e que
il leira l.

N . 112.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellacão
eivei entre partes, como appellante a Fazenda Nacional e appellado o
Marechal José de Almeida Barreto:
Considerando que por decreto de 7 de abril de 1892 o appellado foi reformado sem solicitação sua e contra sua vontade no posto
de Marechal que occupava no exercito;
Considerando que, segundo declara, o manifesto â Nação, publicado no Diário Offieial de 8 do mesmo mez, a fl. 10, as reformas forçadas do appellado e de outros officiaes do exercito e da
armada foram decretadas por actos de indisciplina, como medidas
necessárias á ordem publica, tomadas dentro da lei e dos poderes
extraordinários de que o Congresso Nacional investira o poder executivo ;
Considerando, porém, que a Constituição não se compadece com
medidas de salvação publica, que ella explicita ou implicitamente não
;
iutorisa, bem como que, sendo a Constituição a lei fundamental e
«uprema do paiz, não pude ser suspensa por lei, e muito menos por
'noção do Congresso, que somente delia recebe as suas attribuições
"i poderes;
Considerando que, segundo as leis militares em vigor, os officiaes
'nilitares não podem ser forçadamente reformados, sinão nos casos
'Opressos nas mesmas leis, pelo que a reforma imposta fora de taes
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casos, importa violação do art. 74 da Constituição, que garante
• em toda sua plenitude as patentes, os postos e os cargos inamovíveis ;
Considerando que por actos de indisciplina, o appellado só
podia ser reformado, íorçadamente, nos termos do art. 2° § 3° da lei
n. 260 de l de. dezembro de 1841, isto é, precedendo parecer de
um conselho de inquirição composto de três officiaes de patente igual
ou superior e consulta do Conselho Supremo Militar, formalidades
estas que não foram observadas ;
Considerando, outrosim, que a lei n. 140 de 18 de julho de 1893
art. 22, mandou respeitar os direitos adquiridos pelos membros do
«xtincto Conselho Supremo Militar, 'devendo todos passar para o Supremo Tribunal Militar e gozar da vitaliciedade que lhes garante o art. 77
§ 1° da Constituição;
Considerando que, nomeado o appellado Membro do Conselho
Supremo Militar por decreto de 8 de julho de 1891 e, não tendo>
sido legalmente privado desse cargo, antes da promulgação da dita lei
n. 140, por não haver acto administractivo ou sentença que o declarasse de tal cargo destituído, não foi, entretanto, respeitado o seu
direito na composição do Supremo Tribunal Militar ;
Considerando que o poder judiciário da União è guarda da inviola-:
bilidade da Constituição, pois lhe compete conhecer das causas que se
fundarem em disposições constitucionaes (art. 60 — lettra a da Constituição) e declarar nullos ou negar effeitos jurídicos aos actos administrativos que forem offensivos de direitos garantidos pela Constitui-,
cão e pelas leis (lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 13):
Confirmam a sentença appellacla para coudemnar, como condem-'
nam a Fazenda Nacional a pagar ao appellado, na forma da lei, os,
vencimentos e vantagens pecuniárias que pede na petição inicial aj
fls. 2, e que lhe serão abonados em quanto perdurarem os effeitosfl
dos alludidos actos illegaes.
Custas pela appellante.
Supremo Tribunal Federal, 19 de setembro de 1895.— Aquino 0'
Castro, P.— José Hygino.— Pereira Franco.— Macedo Soares, yen4
<;ido na conclusão final. O libello è inepto ; tal conclusão não decorre dai
suas premissas. Com effeito, sendo como è, inconstitucional o Decr. de l
de abril de 1892, que reformou o Marechal Josò de Almeida Barret
ora appellado, contra a sua vontade e sem a idade compulsória 01
outro motivo legal e privou o do cargo de membro effectivo do Con|
selho Supremo Militar; com offensa dos arts. 74, 76 e 77 da Con
•stituição Federal; e sendo por isso nullo e incapaz de produz'
qualquer effeito jurídico, pois considera-se como si jamais houve;
«xistido, a consequência é a reintegração do appellado na effectivi
dade do posto e a restituição à sede de juiz, com direito á percep'
•de vencimentos que deixou de receber durante a vigência do referi
decreto e mais pronunciações legaes.
E era esse o único meio de desaggravar a sua dignidade de militaij
offendido e resarcir o seu direito em toda a integridade.
Em vez disso, porém, o libello pode e o Tribunal concede ao,
appellado uma tença ou pensão vitalícia paga mensalmente na raza"0(
de 1:450$ (assim foi julgado), sem que o appellado fique reformado)
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pois o Tribunal annulla o citado decreto, snm que reentre na effectividade de seu posto e possa occupar a cadeira que lhe compete no
Supremo Tribunal Militar, pois fica sendo um pensionista do Estado,
sem que presto serviço à nação, elle que não é um invalido, como ó
demonstra a louvável assiduidade e actividade com que exerce as funcções de senador pela Parahyba do Norte.
Ora, o Supremo Tribunal Federal não tern a attribuição de conceder pensões, vitalícias ou temporárias, nem tenças de qualquer natureza,
máximo a titulo do indemnização de violência causada peio decreto de
7 de abril, violência que o próprio Tribunal faz cessar, declarando-o
nullo e reparando os seus maléficos effeitos.
A indemnização ' única proveniente da nullidade do decreto é,
como dito fica, a reintegração com os seus consectarios jurídicos. — Lúcio
de Mendonça ; vencido em parte: o cargo de membro do extincto Conselho Supremo Militar e de Justiça, não era vitalício ; substituído
por outro, o appellado foi ipxo-faclo demittido, antes que por lei
fosse assegurado aos membros daquelie Tribunal o direito de passar
com o caracter de vitaliciedade para o Supremo Tribunal Militar ;
assim, ainda que reintegração fosse devida ao appellado, esta nunca
poderia sinão collocal-o no estado em que se achava ao tempo da demissão e não em estado posterior e mais favorecido.
Por isso só confirmava a sentença appellada na parte relativa ao
posto de Marechal do Exercito. — H. do Espirito Santo, vencido em
parte, nos termos do voto supra. — Fernando Osório, vencido.
Votei pela annullação do processo por nelle se ter dado preterição
de formalidade essencial, porquanto, sendo parte o Governo da União
não foi ouvido, e somente a Fazenda Nacional. — U. do Amaral, vencido em parte, com o voto do Sr. Ministro Lúcio de Mendonça. —
A. Braziliense. — Fui presente, Souza Martins. — Foi voto vencedor o
do Sr. Ministro Piza e Almeida.

Questão sobre reforço ou s i i l i s l i l u i ç ã o de luuiçn presíada por mu responsável por (Unheiros
públicos, em visUi do respectivo l e m i o . Respondem solidariamente pela fiança os Jíudotvs
e seus herdeiros, ernquanfe) não Ibi' regularmente o x l i n r l a a mesma !iam;a.

N . 117. — Vistos, expostos e relatados os autos, accordam que menos
bem julgado foi pelo doutor juiz n qun na sua sentença de fls. 274, pela qual
julgou procedentes os embargos de fls. 250, em consequência nullos o sequestro e execução promovidos pela Fazenda Nacional contra Luciano de Souza
Lima e sua mulher, representados por seus herdeiros, entre os quaes o
embargante appellado Simpliciano de Souza Lima, inventariante do casal
de seus pães, fiadores de Manoel de Souza Lima, collector das rendas geraes
do Mar de Hespanha, por alcance verificado contra a appellante.
Porquanto, está plenamente provado dos autos, sem contestação, ou
antes, por confissão explicita do embargante :
1°, que seus pães conjunctamente com Manoel Gonçalves Barroso c
António Gonçalves Barroso afiançaram o collector da villa de S. João
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Nopomuceno, e que passou a sel-o do Mar de Hespanha, Manoel de Souza
Lima;
2°, que este posteriormente requererá a admissão de novo fiador, por^
ter-se mudado Manoel Barroso, e foi acc3Íto o novo fiador Luciano Alvest-,
Pereira, que com sua mulher assignou o termo de fiança de fls. 11 v., por-'j
seu procurador, constituído no instrumento de fls. 12 ;
3°, que nessa procuração declararam os outorgantes que, tendo of
afiançado Manoel Lima de retirar a fiança prestada por Luciano Lima,
Manoel e António Barroso, assumiam elles a responsabilidade destes pri-^
meiros fiadores, por qualquer alcance verificado até então ;
4°, que, entretanto, no termo da fiança defl*. 11 v. nenhuma declaração foi feita pelo procurador dos outorgantes, no sentido, da retirada e - j
nem da substituição dos ditos primeiros fiadores ; ao contrario, do requerimento do Manoel Lima á appellante para que se lhe tomasse novo fiador,
o que apenas consta ó que assim o requeria porque um dos fiadores tinha
se mudado do termo de S. João. Ora, é evidente que, sendo solidários
os três co-fiadores, a mudança de um para fora do seu domicilio,
infirmava a fiança, que, pois carecia ser reforçada. Era, portanto,
para reforço, pela ausência de um e não para a substituição da responsabilidade dos três, nem mesmo para a exoneração do ausente Manoel
Barroso, que a appellante consentiu na acceitação da fiança de Luciano
Pereira e sua mulher ;
5°, que o termo de fls. 11 v. foi assignado pelo procurador destes, em.
virtude e observância exacta dos poderes da procuração de fls. 12 ; pois a
declaração, nesta, da intenção, não delles outorgantes, mas do afiançado
Manoel Lima, de ter de retirar a fiança primitiva, nem constituía poder
algum que se incluísse no mandato, nem tinha valor algum para exonerar
os primeiros fiadores, salvo annuencia expressa da appellante, annuencia
que não consta dos autos, antes está provado que nem consta dos archivos/
da appellante. E, assim, semelhante declaração não passou da procuração
de fls. 112, para o termo de fiança de fls. 11 v., o que prova que, si houve ,
da parte de Manoel Lima e seus novos fiadores o intento de exonerar por
substituição os primeiros, não o acceitou a appellante por seu procurador
fiscal, quando com aquelles contractou o termo de fiança de fls. 11 v., que l
assignara-o por seu procurador sem restricções de qualquer ordem, concordando assim com o procurador da outra parte a appellante ;
6°, que, não obstante o exposto, o Dr. Juiz dos Feitos da Fazenda,
em Ouro Preto, em embargos ao sequestro feito em bens de Manoel Bar- ;
roso, julgou a fls. 32 v. nullo o sequestro por insubsistência da respon-j
sabilidade desse fiador, á'vista da nova fiança de fls. 11 v., e a sentença foi]
confirmada por 1° e 2° accordãos da Relação da Corte, fls. 59 e 61.
E c o ponto capital dos embargos (não fallando nas nullidades nellesj
arguidas e que o Dr. Juiz a quo bem deu por não fundadas em direito)
pois, diz o embargante e com elle o juiz, si está soberanamente julgado;»|
que a fiança de Manoel Barroso foi substituída pela de Luciano Pereira,
a de Luciano Lima, seu de cujus e co-fiador com aquelle, também o foi,.,
ficando, assim, prejulgada a irresponsabilidade deste para com a appellante*
Não occorreu, porém, ao Dr. Juiz a quú que o caso julgado só faz
lei entre as partes; rés inter
altos acta neu noeet nec prodest, salvo as,
limitações da Ord. liv. 3U, tit. 81, que certamente não se dão na espécie,
nem siquer foram allegadas pelos appellados.
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Assim, pois, julgando o feito entre a appellante e os appellados, successores de Luciano de Souza Lima, fiador do Manoel de Souza Lima, collector de S. João Nepomuceno e do Mar de Hespanha, pela transferencia
daquelle município para este, sem embargo da sentença proferida contra a
appellante em favor do 3° fiador conjuncto e considerando que os embargos
dos appellados não são dos únicos recebiveis no juízo fiscal, enumerados
no art. 25 do decreto n. 9885 de 29 de fevereiro de 1888, reformão a
sentença appellada para desprezar afinal os embargos a fls. 250 e mandam
que prosiga a execução nos seus termos regulares ; pagas as custas pelos
appellados.
Supremo Tribunal Federal, 10 de outubro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Macedo Soares. —Pindahiba de Mattos. —Pereira Franco.
— A. Braziliense. — Fernando Osório.— H. do Espirito Santo. — Lúcio
de Mendonça. —José Hygino, vencido, porquanto a segunda fiança foi
prestada em substituição da primeira, como já foi julgado no sequestro
dos bens do seu fiador Manoel Barroso. — U. dd Amaral. — Bernardino *
Ferreira. —Américo Lobo, vencido. A substituição do co-fiador ou
extingue ou limita a responsabilidade do outro. — F u i presente, Souza
Martins.

B* competente a justiça federal para conhecer do liligio entre um listado e cidadãos de outro,
;iinda i[iie ;is r w p o r l i v i i s legislações n ã o diversifiquem.
Intelligencia do art. (>0 letfcra d da Constituição.
i (!:• c i i i i l .'iirlo ('delirado com o Estado por f n l l a do cxacla observância de suas condições.

N. 125.— Vistos, examinados e discutidos estes autos de appellação
eivei, entre partes, Joaquim Machado Fagundes de Mello e Manoel Caetano
da Silva Lara, appellantes, e a Fazenda Publica de Minas Geraes, appellada, conhecendo da appellação por ter sido apresentada dentro do prazo
marcado no despacho de fls. 158 v . , e da causa, por ser de competência
federal, nos termos dos arts. 60 lettra d da Constituição e 15 lettra b do
decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, accordam confirmar a sentença
appellada para declarar rescindido o contracto de 6 de dezembro de 1888,
condemnar os appellantes nas perdas e damnos e a restituírem a quantia
de 246:170$, que indevidamente receberam dos cofres públicos, porquanto
dos autos S3 mostra evidentemente :
1°, que os appellantes, em voz de ir buscar immigrantes na Europa,
Açores, Canárias ou Tenerifíe, conforme a obvia intelligencia do contracto, intelligencia que os próprios appellantes lhe deram a principio,
limitaram-se, desde certo tempo ao serviço que chamaram de collocar
immigrantes tirados da ilha das Flores e outras hospedarias, inclusive a
de Juiz de Fora, sita em território mineiro, com passagens de mar e
estradas de ferro pagas pelos cofres da União ;
2°, que, violando a clausula 11, os appellantes transferiram o
contracto á Companhia Immigração e Colonisação Mineira, e esta em
parte a Henrique Máximo da Silva ;
S. T.

13
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3°, que osappellantes descuraram inteiramente suas obrigações, deixaram em abandono e ruínas a hospedaria de Três Corações, velho pardieiro*,
sem refeitório, sem enfermaria, sem camas, sem escriptorio e ?em escri-,
pturacão de espécie alguma que ao menos fornecesse as informaçõesnecessárias sobre o movimento dos immigrantes ;
4°, que, si alguns immigrantes foram introduzidos em Minas, não
se mostra a sua permanência alli por três mezes, como era preciso para o.
pagamento da subvenção ajustada ;
5°, que os appellantes receberam dos cofres de Minas 216:170*, servindo-se de documentos imprestáveis, como fossem attestados de um
delegado de policia que com este cargo exercia também as f micções de
empregado da empreza e reconhecimentos de firmas feitos por Henrique
Maxirno da Silva a quem fora transferida uma parte do contracto ;
6°, que a intenção da autora foi cumpridamente provada por documentos officiaes e particulares, testemunhas e confissão dos appellantes :.
Pelo que confirmam a ^sentença e condenmam os appellantes, comodito fica e mais nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 19 de outubro de 1895.— Aquino eCastro, P . — U. do Amaral.— Lúcio de Mendonça.— Américo Lobo.—*
H. do Espirito Santo. — Fernando Osório.— Pindahiba de Mattos, vencidosomente quanto á preliminar.— Bernardino Ferreira.— Pereira Franco,:
vencido na preliminar.— Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.-t

O appellado pede que lhe sejam assegurados os seus direitos violados
pelos alludidos actos administrativos, que não teem base-na Constituição
e nas leis.
Examinadas as provas dos autos e as disposições da legislação em
vigor, e considerando:
Que, segundo o art. 232 combinado com os arts. 74 e 222 do regulamento do curso superior da Escola Militar desta capital, mandado observar
pelo decreto n. 330 de 13 de a b r i l de 1890, os lentes substitutos são empregados vitalícios, e não podem perder os seus logaresou ser administrativamente jubilados contra a sua vontade, sinão nos casos no mesmo regulamento previstos, em nenhum dos quaes o appellado incorreu, como se
evidencia dos documentos de fls. 52a 71 ;
Que o decreto executivo de 31 de maio de 1894, que demittiu o
appellado do logar de lente substituto da 2n secção, violou os citados
artigos do regulamento em vigor do curso superior da Escola Militar, e
consequentemente, é incompatível com o art. 74 da Constituição que
garante os cargos inamovíveis em toda a sua plenitude. ;
Que o dito decreto de demissão não deixa de ser inconstitucional pelo
facto de ter sido expedido em estado de sitio, porquanto é expresso no
art. 80 § 2° ns. l e 2 da Constituição que, durante o sitio o Poder Executivo
restriugir-se-ha, nas medidas de repressão contra as pessoas, a impor:
ai) a detenção em logar não destinado aos réos de crimes communs, e
1)) o desterro para outros pontos do território nacional, e portanto, dahi
não podia advirão Poder Executivo a faculdade de demittir um empregado publico vitalício, medida esta que nenhuma relação necessária tem
com o restabelecimento da ordem publica ;
Que a vaga de lente de qualquer cadeira do curso superior da Escola
Militar desta capital deve ser preenchida pelo substituto da secção a que
pertencer essa cadeira, precedendo informação da Congregação sobre a
capacidade moral e intellectual do mesmo substituto, e, si a secção tiver
dous substitutos, caberá a nomeação de lente cathedratico ao mais
antigo, preenchida a mesma formalidade (art. 74 do citado regulamento) ;
Que sendo o appellado o substituto mais antigo da 2a secção a que
pertence a cadeira de chimica, foi esta definitivamente provida sem preceder informação da Congregação sobre a capacidade moral e intellectual
do appellado, recahindo a nomeação sobre o substituto transferido para o
logar que ao appellado competia ;
Que os actos ou decisões administrativos se consideram illegaes,
quando não fazem applicação ou fazem indevida applicação do direito
vigente e nestes casos cabe a autoridade judiciaria, verificada a illegalidade
do acto, annullal-o no todo ou em parte para o fim de assegurar o direito
offendido do autor (art. 13 § 9° da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894).
Julgam procedente a presente acção para annullar :
1°, o acto que demittiu o appellado do seu logar de lente substituto do
curso superior da Escola Militar desta Capital;
2°, o acto de l de novembro de 1894 pelo qual foi provida definitivamente a cadeira de chimica da dita escola ;
E para condemnar, como condemnam a Fazenda Nacional a pagar os
Ve
ncimentos do appellado como lente substituto desde a data de sua
(
'eniissào até que cessem os effeitos dos ditos actos illegaes.

São millos, por contrários alei, os actos do Podei- Kxeeulivo, emboi-a expedidos durante oj
estado de sitio, demittindo um lente substituiu do earjro v i t a l í c i o ijue exercia no eurío
supei-ioi- da Escola M i l i t a r da ( P i p i l a i , e dando pi-ovin.iento d e f i n i t i v o a unia cadeira de
lente da mesma escola, em p r e j u í z o dos direitos daquelle snbslituto. E' coudciuuada a-j
Fazenda Nacional a ja^ai- os venciinen!o3 devidos ao lente deinittido, desde a dala dai
demissão até ([lie cessem os efleitos dos ditos actos iile^aes.

N. 133.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellaçãoj
eivei, entre partes, como appellante a Fazenda Nacional, e como appel«
lado o major Alcides Bruce, delles só verifica que o appellado, sem soli-l
citação sua e sem declaração de motivos, foi demittido do logar vitaliciM
de lente substituto da 2a secção do curso superior da Escola Militar destfl
capital, por acto do Poder Executivo de 31 de maio de 1894, publicado nfl
Diário Ofli ciai de 2 de junho do mesmo anno, itt a fls. 48.
Tendo-se aberto â 15 de novembro do anno anterior a vaga da»
cadeira de chimica da 2a secção da mesma escola, em consequência da j
exoneração pedida pelo respectivo cathedratico, e tendo a sido transferia!
em 20 de outubro de 1891 o lente substituto da 4 secção, capitão
bacharel António José de Siqueira, para o logar que na 2a secção competia ao appellado, foi o substituto assim transferido proposto ao Governo j
pela congregação de 26 do mesmo mez de outubro para lente da cadeira ,
vaga de chimica e efectivamente nomeado por decreto de l do seguinte!
mez.
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E assim julgando, reformam a sentença appellada na parte em que
não se conforma'com as conclusões deste accordão.
Custas por partes iguaes entre a appellaute e o appelladô.
Supremo Tribunal Federal, 27 de novembro de 1895. — A q u i n o e
Castro, P.— José Hygino. — Pereira Franco. —Pindahiba de Mattos.—
A. Braziliense.— H. do Espirito Santo, vencido. A appellação teve provimento para reformar-se a sentença appellada, mas, si modificação nesta
operou o accordão, foi em ponto tão insignificante e secundário, que
antes parece ter sido confirmada em todas as suas conclusões.
Também votei pelo provimento da appellação, para que se decretasse
a nullidade da sentença, pela falta absoluta de competência da justiça para
conhecer da matéria sujeita, e assim procedi por estar intimamente convencido de que constituía a dita sentença verdadeiro attentado contra os
princípios cardeaes do nosso regimen constitucional.
Fundou-se ella noart. 60, lettrasa, bec da Constituição, e no art. 15,
lettra a, do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, em suas supremas
resoluções, para o fim de conher.fi-, rever e infirmar actos e decretos do
Poder Executivo, emprestando ás citadas disposições extensão tamanha no
intuito de trazer aos tribunaes judiciários todo e qualquer acto do Pi>oder
Executivo para ser revogado, declarado nullo, a pretexto de que — u
direito individual fora violado; resoluções que foram esposadas
presente accordão, limando-se-lhes as asperezas, chamando-se de ach
ou decisões administrativas os decretos do Executivo, para melhor sere
adaptados ao processo da lei n. 221 de 1894, sem attender-se a que sem
lhante interpretação importaria, como consequência immediata, na inversão do todos os princípios que a Constituição estabeleceu como base dá,
organisação federal.
A doutrina estatuída pelo Accordão consagra a usurpação para o
Poder Judiciário,,das funcções do Executivo que privativamente compet
ao Presidente da Republica, cuj-i responsabilidade perante a Nação fica '
diminuída, desde que seus actos estejam sujeitos a revisão e exame daquel
poder.
Com tal doutrina, pois, não sei si continuará em-vigor o que se lê
art. 15 da Constituição, ou si virtualmente ficou revogado :
« São órgãos da soberania nacional o poder legislativo, o executivo
o judiciário, harmónicos e independentes entre si. »
Que independência ò essa do Poder Executivo, si os actos de
privativa competência podem ser infirmados pelo judiciário ?
Onde a harmonia sem independência?
De harmónicos e independentes entre si que eram os poderes, p
por força do accordão, a ser o Executivo dependente do judiciário.
E' para corrigir os erros e abusos daquelle, que este assim está a
sem se cogitar de que ficarão sem correctivo os actos de sua priva
competência.
Na minha humilde opinião outra deveria ser a interpretação a da
aos textos da Constituição, e das leis orgânicas da Justiça Federal,
n. 848 de 11 de outubro de 1890 e a de n. 221 de 20 de novembro de 1894.
de maneira a deixar cada um dos poderes justamente deLidos nos seU
limites jurisdiccionaes, e não emprestando a um a faculdade de suporto'
tender sobre os outros. :
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Si para satisfazer-se a ingente necessidade de tornar effectiva a garantia dos direitos individuaes foi alargada a esphera da acção da justiça
federal, não poderia a Constituição na realisação de tão louvável intuito,
apagar as raias do Poder Executivo peiando-lhe a acção de modo a
entravar o fuhccionamento do mechanismo governamental em pura perda
da própria Nação.
Nem a ('onstituição, nem as leis orgânicas da justiça federal indicaram
em seu dispositivo a sujeição ao Judiciário' dos actos do Poder Executivo
e só por uma interpretação arbitraria, violentando a lettra, divorciada do
espirito da lei, poderia o accordão deste Tribunal annullar decretos do
Executivo.
« Os tribunaes só revogam sentenças dos tribunaes. O que elles fazem
aos actos inconstitucionaes de outros poderes é cousa technicamente
diversa; não os revogam ; desconhecem-nos ; » disse o jurisconsulto Ruy
Barbosa, advogando as causas de indemnisação, que á justiça pediam pelos
prejuízos soffridos os militares reformados forçadamente; não solicitou
elle a annullação do decreto da reforma dos -militares, porque entendeu
que os tribunaes judiciários não podiam chegar a tanto ; limitou-se a pedir
a satisfação dos prejuízos causados pelo acto do Executivo.
Faço esta citação porque a considero valiosissima, em prol da doutrina
que defendo : é a opinião insuspeita do competente na matéria, interessado
em fazer vingar os direitos de seus constituintes.
Abstenho-me de apresentar a lição dos escriptores francezes e italianos e dos próprios americanos mestres da sciencia, que, todos de modo
solemne se oppõem ao julgado deste Tribunal; limitar-me-liei a dizer que
não ha em nenhum paiz do mundo civilisado, lei ou constituição, que,
clara ou implicitamente, contenha disposição que suffrague a doutrina
adoptada no dito julgado de sujeitarem-se ao Judiciário os actos do Poder
Executivo.
O que se contém nas disposições legislativas citadas, para cuja eífectividade estatuio a lei n. 221 de 1894 as formulas do processo judiciário,
è que « os tribunaes federaes conhecerão da lesão de direitos individuaes
por actos ou decisões das autoridades administrativas da União ».
(Veja-se bem), actos e decisões que outr'ora incidiam na alçada do
contencioso administrativo, o que é cousa muito diversa dos actos e decretos da privativa competência do executivo, exercidos pelo Presidente
da Republica dos quaes só conhece a Nação.
E, ó assim que no art. 13 § 9°, lettra b da referida lei se estatuio
que — a medida administrativa, tomada em virtude de uma faculdade ou
poder discricionário somente seria havida por illegal em razão da incompetência da autoridade respectiva, ou de excesso de poder.
E'justamente a hypothese decidida pelo Accordarn, contra esta disposição de lei : houve por illegaes, annullou actos do poder discricionário
do chefe da Nação em estado de sitio !
Escapam, pois, à alçada dos tribunaes judiciários os actos do Poder
Executivo privativamenta exercido pelo Presidente da Republica como
chefe electivo da Nação, na forma da Constituição.
Assim sendo, o julgado transpoz as fronteiras de sua competência,
sem receiar, que viessem dahi perturbações ás relações harmónicas, que
devem existir entre todos os poderes, para que se dê a vida regular, o funccionatnento da administração ; sem temer que ficasse o próprio Tribunal lóra
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dos moldes da Constituição, docahido do prestigio indispensável para o
valor dos seus actos ; que, alargando sua esphera de acção, desconhecendo
a natureza dos interesses que devem provocar sua intervenção, se originem
conflictos de f u t u r o com a jurisprudência que ora adoptou.
« N o poder judiciário, disse o illustre jurisconsulto que confeccionou
alei orgânica n. 848, reside essencialmente o principio federativo, para
que, porém, possa elle desempenhar-se de tão importante missão, cumpre
nunca transpor as raias da lei, invadindo os'limites dos outros órgãos
da soberania nacional ; do contrario não exercitará a benéfica influencia
de seu critério decisivo na manutenção do equilíbrio, regularidade e da
própria independência dos outros poderes. »
Aos motivos succintamente expostos convém accrescentar uma circumstancia de alta relevância jurídica, e é que, no caso em questão os actos
do Poder Executivo que acabam de ser infirmados, foram praticados
durante o estado de sitio, que pelo art. 3-1 § 21 da Constituição, só ao
Congresso privativamente compete approval-o, quando declarado pelo
Poder Executivo, que lhe relatará, motivando-as, as medidas de excepção,
que houverem sido tomadas (art. 80, §3°).
Não me parece certo, como decidiu o Accordão, que ao Poder Executivo durante o estado de sitio, cabe somente tomar as medidas contidas
no § 2° do referido art. 80 da Constituição ; penso antes que o dito paragrapho, em prol da segurança da vida e liberdade individuaes, abriu excepção para as medidas de repressão, que no interesse da defesa da Nação se
houvesse de tomar contra as pessoas ; o quede modo algum poderia excluir
outras medidas precisas para restabelecer e assegurar a ordem, para o
que suspendem-se todas as garantias constitucionaes, que não se referem
somente, como estabeleceu o Accordão, á liberdade das pessoas e sim
aos demais direitos que a Constituição garante em épocas normaes.
E nem precisava que.isto estivesse escripto na lei, porque seria absurdo,
que, em momentos de com moção, na repulsa de seus inimigos externos
ou internos, estacasse a Nação de armas na mão, ante qualquer lei de ;
convenção, desobedecendo a da própria conservação !
Foi, pois, durante o estado de sitio, quando eram suspensasas garantias constitucionaes, que o Executivo praticou os actos, que fazem objecto
da presente causa, e que já foram approvadbs pelo Congresso, como tribunal político ; a nação reunida na pessoa de seus representantes, conhe- j
cendo dos actos do Governo, nos momentos anormaes dissera a ultima ;
palavra.
Depois, o Poder Executivo que fosse reparando as suas próprias in- ;
justiças, secundado nessa tarefa pelo Congresso.
Me parece, pois, que foi impertinente a intervenção do judiciário.—
U. do Amaral, vencido em parte. Votei somente pela nullidade do Decreto .,
que demittio o appellado e pela condemnação da Fazenda Nacional a pagar
os vencimentos devidos ao appellado, como lente substituto.— Llicio de
Mendonça.—Fernando Osório. O Governo da União, por decreto de 22
de abril de 1890 nomeou o appellado, major Alcides Bruce, lente substituto da 2a secção do curso superior da Escola Militar. Em 26 do
mesmo mez o appellado tomou posse do cargo.
. Na noite de 13 de setembro de 1893 foi elle preso por ordem do Ministro da Guerra, marechal António Enéas Gustavo Galvao, sem declaração de motivo, que aliás até hoje não consta dos autos (fls. 57).

Em 8 de dezembro de 1894o appellado foi posto em liberdade, de•clarando a ordem do dia n. 607 da .Repartição de Ajudante General, que
o Presidente da Republica isso determinara, visto não haver base para se
lhe instaurar processo (fls. 106 v).
Quando o appellado se achava preso, foi por decreto do Governo da
União, de 31 de maio de 1894, demittido do seu cargo de lente substituto,
também sem declaração do motivo, que, como o da prisão, igualmente ato
hoje não consta dos autos (fls. 69).
Ora o cargo de lente substituto do curso geral da Escola Militar é
vitalício, segundo o art. 232 do decreto com força de lei, n. 330 de 1890,
que diz : « os lentes substitutos e professores, são vitalícios, não podendo
perderes seus logares senão segundo leis penaes, salvo os casos previstos
'nos arts. 74 e 222. »
Esses casos são : informação unanime da congregação em seu desfavor (art. 74) e se não tomarem posse do logar dentro de três mezes depois
de nomeados (art. 222 com referencia ao art. 221).
Portanto, provando-se dos autos que o appellado não foi processado e
em consequência não lhe foi applicada lei penal, mesmo porque, conforme
declaração official, não havia base para o seu processo, pelo que foi posto
em liberdade ; e por outro lado, provando-se dos autos, que não incorreu
em algum dos casos previstos nos arts. 74 e 222, por isso que informação
de espécie alguma teve da congregação o appellado, que aliás tomou posse
do logar dentro do prazo legal, claro está que o acto de sua demissão não
encontra apoio na citada lei, nem na Constituição da Republica que no
art. 74 assim dispõe :
« As patentes, os postos, e os cargos inamovíveis (vitalícios) são
garantidos em toda sua plenitude. »
Embora esse acto da demissão fosse praticado achando-se esta
Capital Federal em estado de sitio, o Governo da União tinha ao seu alcance
somente duas medidas constitucionaes de repressão a impor contra as
pessoas, isto é, a detenção em logar não destinado aos rèos de crimes
communs (art. 80 da Const. da Rep. § 2" n. 1) e o desterro para outros
sítios do território nacional (art. cit. n. 2.) A Constituição no referido
paragrapho estabelece positivamente que o Governo restringir-se-ha a
essas"duas.medidas. Si, porém, forçado a ultrapassar essa raiano interesse
da manutenção da ordem publica, o Governo de 1894, exercido pelo VicePresidente da Republica, lançou mão de outras medidas enérgicas que
julo-ou necessárias (qual a da demissão do appellado) tendo posteriormente
todos os seus actos sido approvados pelo Congresso Nacional, taes medidas
consideradas de simples occasiilo, encontrando sua justificabilidade na anormalidade do tempo, não podem estender seu effeito ao estado normal da
paz e do império da lei, mormente quando o cidadão que invoca esta em
seu valor, é o appellado, cujo processo criminal não se fez, por não haver
tase para elle.
Nem se diga que a demissão dada ao appellado foi um acto do
Poder Executivo, que, só por isso, não podia ser annullado pelo Poder
Judiciário, que não tem competência para delle conhecer, sob pena de
ferir as attribuições daquelle Poder e a sua independência.
Não.'Essa competência do Poder Judiciário está estabelecida pela
Constituição da Republica.
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O Governo da União, como a Fazenda Nacional, como qualquer
cidadão pôde ser accionado (art. 60 da Const. lettra T}), e ao Poder Judi-ciario compete processar e julgar todas as causas propostas contra o
Governo da União, fundadas em disposições da Constituição, leis e regulamentos do Poder Executivo (art. 60 e. lettra citada). Foi em que se-fundou o appellado.
A competência do Poder Judiciário para processar e julgar o caso
vertente, fundamenta-se, como bem disse a sentença do juiz seccional,
de fls. 137, « no art. 60 lettrasa-^-c da Constituição Federal, que sub- <
metteu a um regimen judicial commum em geral as acções por lesão
de direito (e o do appellado foi lesado) provinda do Governo ou da Fazenda
Nacional, e o art. 13 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894 desenvolveu essa competência. As relações entre o funccionario publico e a '
União formam um systema de direitos e obrigações consagradas nas leis,
sujeitos a violação eventual por uma das partes (o Governo) que está
incluído na generalidade constitucional irrestricta ».
Não se pôde, por conseguinte, dizer que o Poder Judiciário, quando
entra no exercício de suas attribuições, offende as do Poder Executivo e
a sua independência.
A independência do Poder, seja este qual for, não vai ao ponto de
autorisal-o a rasgar a Constituição. Já o disse um escriptor:
« A Constituição é a lei suprema do paiz. Todas as autoridades devem
seguir suas máximas e obedecer suas prescripções. Por conseguinte, toda.
lei, decreto ou disposição administrativa do Poder Executivo da Republica,
que se opponha á Constituição, carece de valor e de efficacia. »
Finalmente : julguei procedente a acção, acceitando a 1a conclusão do
Accordão e a 2a, corollario necessário da 1a, não só por seus fundamentos, como ainda porque, o Poder Executivo por acto de 23 de novembro deste anno, revogou o decreto de demissão do appellado, o qual,
ainda por este lado, readquiriu seus antigos direitos de lente substituto na
Escola Militar.
Quanto a custas, divergi do Accordão, no ponto em que condemnou
o appellado a pagal-as em partes iguaes com a appellante, visto que
a sentença lhe foi favorável.—Macedo Soares.—Votei com os Srs.
Ministros H. do Espirito Santo e Fernando Osório nas suas considerações
de direito ; e também vencido quanto á condemnação nas custas, que não
sei por que razão foram decretadas pela)metade, quando o devia ter sido
onpro-rata, ou integralmente.
Si a appellante foi vencida m lolum, como dos autos se verifica, é
evidente que não podia haver custas pela metade. Nem compreheudo a H
expressão : « reformam a sentença appellada », quando foi ella confirmada
nas suas conclusões, única parte decretoria dos direitos dos litigantes.
Si ha na segunda instancia motivos de decidir diversos dos da 1a, não';
influem nas conclusões da sentença recorrida.
O juizo ad quem, si não acceita os considerandos do juizo a quo, dá
os seus com a sua razão de decidir; mas, si os motivos não alteram o
decretorio da sentença appellada, é claro que esta fica confirmada, e não
reformada.
Ha em tudo isso uma preoccupação theorica, da qual divirjo profundamente.— Bernardino Ferreira. Pelos mesmos fundamentos do voto do
Sr. Ministro Ubaldino do Amaral.—Fui presente, Souza Martins.
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alçada no juizo federal. Não se conhece- da appc-llarao quando o valor da cuusa cabe na
alçada, do juiz seccional.

N. l•''!. —Vistos, relatados e discutidos estes autos de appellaçâo eivei
entre partes, appellantes Ribeiro Guimarães & Comp., e appellado José de
Souza Oliveira Barreto, não conhecem da appellaçâo interposta da sentença a fls. 110, proferida pelo Dr. juiz seccional do Estado do Espirito
Santo, por caber o valor da causa na alçada do mesmo juiz, reconhecido
como tem sido por diversas decisões deste Tribunal haver alçada no
Juizo Federal. Custas pelos appellantes.
Supremo Tribunal Federal, 4 de dezembro de 1895.— Aquino e Castro,
p. — Pindahiba de Mattos.—Lúcio de Mendonça.-• H. do Espirito
Santo.—U. do Amaral.—Bernardino Ferreira.—Pereira Franco.—
A. Braziliense.—Américo Lobo.—José Hygino, vencido. Votei para
que se tomasse conhecimento da appellaçâo, porquanto não ha alçada nas
causas em que são decididas questões constitucionaes (art. 13 § 15 da lei
n. 221 de 20 de novembro de 1894) e a sentença appellada de fls. 110 versa
sobre uma questão constitucional, qual a de saber si a presente causa ó
da competência da justiça federal ou da competência da justiça local.—
Fernando Osório, vencido, de accordo com o'voto precedente. —Macedo
Soares, vencido. No Juizo Fede.ral não ha alçada. Dispenso-me de
justificar esta proposição, porque já o tenho feito muitas vezes, em vários
Accordãos, alguns dos quaes acham-se publicados no Direito e a elles me
reporto.— Fui presente, Souza Martins.

1'enhor de navio. Como se constitue. A entrega do penhor, como a tradição da cousa
vendida, pôde ser real, symbolica ou ficta.

X. 120.— Vistos, expostos, relatados e discutidos os presentes autos
de appellaçâo commercial em quo são partes, appellante Joseph Alkaim e
appellados Benchimol & Sobrinho.
Mostra-se dos autos que, tendo o appellante Joseph Alkaim emprestado a quantia de 54:000$ para pagamentos a prazos certos e sob garantia,
firmada por escriptura publica de penhor de um navio ; e não havendo os
appellados Benchimol & Sobrinho satisfeito os seus compromissos na época
convencionada ; propoz o appellante a respectiva, acção executiva.
A escriptura de penhor continha as seguintes declarações:
« Em presença das mesmas testemunhas pelos outorgantes (appellados)
Me foi dito que precisando da quantia de 51:000$ e pedindo ao outorgado
(appellante) este ernprestou-lhe neste acto, em moeda corrente, que os
outorgantes
contaram e acharam certa, e por isso se confessam devedores
a
o outorgado da predita quantia que se obrigam a pagar em três prestações
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: iguaes de 18:000$, no fim do cada inoz vencido, a contar da presente data,
elegendo o foro desta cidade para responderem no caso da questão judicial;
e que, dada esta hypothese, obrigam, além das custas, a pagar ao credor
•10 %, a titulo de pena convencional.
E para garantia e segurança de pagamento integral da presente obrigação, elles outorgantes dão em penhor pela clausula Gonxliíuti ao
outorgado o vapor portuguez de sua propriedade, denominado Cidaáe do
Porto, que está livro de todo o ónus judicial ou extrajudicial, o qual houveram por compra a Fernness Withy & Comp. ; como.consta de uns autos
feitos em 16 de fevereiro de 1<S92 na Capitania do Porto do reino de Portugal, ficando o dito vapor, .por concessão do outorgado, em poder e ser-»
viço dos outorgantes como fieis depositário.';, sujeitos às penas da lei. »
Esta escripturii lavrada nesta Capital, nas notas do tabellião Castro,
em 28 de março de 1893, foi pelo appellante registrada na Junta Commercial desta Capital em I o d e abril de 1893, averbada na matricula do
vapor Cidade do Porto no consulado portuguez cm 7 de junho do mesmo '
anno e ainda annotada no livro de bordo da mesma embarcação.
Effectuada a penhora no navio empenhado, oppuzeram os appellados
embargos de nullidade, em que allegaram —que o penhor não se deveria
considerar existente, por ter faltado a tradição real da cousa, não ser
•bastante para arealisar a clausula eonxliíuti e que se achava ainda nullo
pela permissão de continuar o navio a serviço dos appellados.
Proferida a sentença, foram recebidos os embargos e julgados procedentes, por entender o juiz*a quo que no penhor mercantil nem é permittida a clausula constiiuíi para determinar a tradição, e nem é admissível
a declaração de continuar o'objecto empenhado em poder do devedor emliora por consentimento do credor. Isto posto:
Resolvendo-se em votação preliminar tomar conhecimento do presente
recurso de appellação, por ser caso delle, ex-vi do art. 4° n. l do decreto i
n. 5467 de 12 de novembro de 1873, pois que o juiz a quo não se limitou
a absolver os appellados da instancia e ainda declarou nulla a escriptura
• de penhor, pondo desfarte termo á acção ; e,
Considerando que o penhor é o contracto pelo qual o devedor entrega
ao credor objecto movei em garantia do pagamento de uma divida ;
Considerando que a constituição do penhor varia conforme a natureza|
do objecto empenhado e que por isso a sua entrega se pôde operar pela]
tradição real, symbolica ou ficta, como preceitua o art. 274 do Código
'Commercial;
Considerando que a entrega do 'penhor ainda está subordinada áál
mesmas disposições que regulam a tradição da cousa vendida e que lhe sãól
applicaveis as regras dos arts. 199a 200 do citado Código CommercialJ
•que estatuem que a tradição da cousa vendida se pôde effectuar, entrai
outros modos, pela declaração ou averbação em livros ou despachos daá|
estações publicas a favor do comprador ;
Considerando que a appellante cumpriu com essas prescripcões legaes^
porque fez registrar e averbar nas estações publicas a escriptura de penhora
tío vapor Cidade do Porto ;
Considerando que, si assim não fora, impossível seria dar-se em penhor
mm navio, como faculta a lei commercial e prevê o art. 15 lettra g —
decreto n. 848 de 11 de outubro de. 1890, porquanto, sobre ser cousa nã<J|
susceptível de uma detenção corporal, ainda por sua própria natureza <'

no interesse commum das partes contractantes, não pôde ficar immobilisado;
Considerando que por esse motivo, e em protecção ao commercio marítimo, a nossa legislação, procurando facilitar a realisação do penhor
permitte que a tradição do navio empenhado se opere pela respectiva escriptura de penhor devidamente registrada, pois que nestas condições ella
symbolisando a embarcação nas mãos do credor, assegura ao mesmo tempo
ao devedor os meios de solver a sua d i v i d a ;
Considerando que, nestes termos, e na corrente censura de direito
também não pôde repugnar á essência do contracto pignoraticio a, clausula
constituti ou constiiutum possessorium, em que o devedor expressamente
declara que transmitte a posse do objecto empenhado ao credor, continuando, porém, a o deter como seu representante : Accordão, por estes
fundamentos, em julgar improcedentes os embargos de fls. 44, e assim
reformam a sentença appellada para mandar que se prosiga na execução
do penhor.
E condemnam os appellados nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 11 de dezembro de 1895.— Aquino e
Castro, P.— Bernardino Ferreira.— H. do Espirito Santo.— Josòllvgino.
— U. do Amaral.— Pereira Franco.— Macedo Soares.— Américo Lobo.
— Fernando Osório.— A. Braídliense.— Pindahiba de Mattos, vencido,
por não poder considerar penhor mercantil a escriptura que serviu de base
à acção, em face dos arts. 271 e 27(5 do Código Commercial, e por isso
sustentei a sentença appellada por seus fundamentos, que considero jurídicos, e de accordo com o parecer do Sr. Ministro Procurador Geral da
Republica.—Figueiredo Júnior, pelo fundamento de que, sendo a tradição
da cousa ao credor requisito exigido unicamente para o privilegio pignoraticio, isto è, para os eíleitos de penhor e de sequella, a falta de tal
requisito constituo matéria allegavel pelos terceiros com o fim de excluir
o privilegio, e não matéria de excepção para o devedor na acção de execução do penhor.— Fui presente, Souza Martins.

a:; i
Questão de competência de juizo para ci.l>rain;a <1« impusln devido por uma massa fallida.
Para o executivo fiscal é necessário que haja divida certa e liquida.

X, 94.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de appellação eivei,
interposta pela Fazenda Nacional da sentença do juiz seccional desta*
Capital, que annullou o processo de executivo fiscal promovido pela Fazenda Nacional por divida de imposto devido pelos appellados Gonçalves
Carvalho & Comp.
Considerando que, quando em 16 de dezembro de 1893, se intentou o
executivo, já desde 6 de março desse anno estavam fallidos os executados,
ora appellados,por declaração official de 22 do dito mez ut certidão de fls. 24
feita pelo Juiz do Commercio competente para isso pelo art. 4°doDecr.
u. 917 de 24 de outubro de 1890, que reformou o Código Commercial na
3a parte referente ás falleiicias ;
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Considerando que, reconhecendo essa competência, a Recebedoria de
Rendas desta Capital, em 20 de julho do mencionado anno de 1893, communicou ao juiz da fallencia ser credora da respectiva massa pela importância do imposto de fumo e multa (certidão citada a fls. 24) ;
Considerando que, em virtude de reclamação dos appeílados contra
a exorbitância do imposto, calculado primeiro em 60:000$ e logo
depois em 76:678$800, o Conselho da Fazenda em sessão de 10 de maio
de 1894 o reduzio a 20:000$, segundo a communicação do Director da Recebedoria, constante do Diário Offlcial a fls. 45, á vista do
que o representante da Fazenda appellante, munido do conhecimento desta
ultima q u a n t i a , não o juntou ao presente executivo, mas com elle propoz á
massa failida uma acção ordinária, conforme consta da certidão delis. 46 ;
Considerando que a Constituição no art. 02 positivamente prescreve
que a Justiça Federal não pôde intervir em questões submettidas aos Tribunaes dos Estados ;
Considerando que o Decr. n. 848 de 11 de outubro de 1890, no art.
302, menciona sob a lettra/"entre os embargos admissíveis com suspensão
da execução os de declaração de fallencia ; e que o art. 33 § 1° do referido
Decr. n. 917 dispOe—que quaesquer acções intentadas contra a massa
failida serão sempre processadas perante o juiz da fallencia, prorogada a
sua jurisdicção — assim como — q u e a.lei n. 221 de 20 de novembro
de 1894 diz no art. 32, III—« que ao procurador seccional e aos seus adjuntos compete perante a justiça local officiar no juízo das fallencias, quando
a Fazenda Nacional for nellas interessada, como credora de dividas de impostos » ;
Considerando que a disposição do art. 42 do Decr. n. 9885 de 29 de
fevereiro de 1888, que deu regulamento para o processo executivo fiscal,
em que o appellante principalmente se baseia, não pôde prevalecer, em
vista do que determina a Constituição no citado art. 62, e doqueestatue
os preceitos da legislação acima indicada, tanto mais que no próprio art. 4:
do Decr. n. 9885 se reconhece a competência do Juiz Commercial para
as fallencias dos devedores da Fazenda por impostos, quando manda que
peranle elle o Procurador da Fazenda reclame o pagamento desta ;
Considerando, por outro lado, que a divida em questão não è liquidai
e certa, afim de, nos termos do art. 1° do supradito Decr. n. 9885 e do
art. 189 lettra E, e 190 do mencionado Decr. n. 548, competir à Fazendal
Nacional a via executiva para a cobrança das dividas activas provenientes
de impostos ;
Considerando que das certidões de fls. 3 e fls. 4 consta que era de
66:000$ a divida que faz objecto da presente causa, e que um mez
depois essas certidões foram substituídas pela de fls. 9, que menciona
quantia de 76:678$800, de accordo com a qual seguio o executivo se
termos, obtendo depois os appeílados do Conselho de Fazenda a reducção '
debito a 23:000$, quantia esta cujo pagamento o Procurador dl
Fazenda pedio no juízo da fallencia, propondo para isso uma acção ordi|
naria, na forma da certidão já apontada de fls. 46.
O Supremo Tribunal Federal, julgando improcedente a appellaçSOi
confirma a sentença appellada, e condemna a appellante nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 14 de dezembro de 1895. —Aquino é
Castro, P. —Pereira Franco.— U. do Amaral, vencido.— H. do Espirito
Santo, vencido.— Pindahiba de Mattos.— Bornardiuo Ferreira.— Amé-
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rico Lobo , votei de harmonia com o vencido para affirmar a unidade do
juizo das fallencias a que se affectam as acções pessoaes movidas contra
o fallido ; mas a appellação estava prejudicada porque, tendo a Fazenda
proposto nova acção, renunciou à presente e portanto ao recurso de fls. 34 v.
— Lúcio de Mendonça. — José Hyginn ; votei pela nullidadi' do processo,
visto como não foi observado o art. 42 do Decr. n. 9885 de 29 de fevereiro
de 1888. — Fernando Osório. — Macedo Soares, vencido pelos fundamentos das promoções de fls. 40 v. e 49 do Exm. Sr. Ministro Procurador Geral
da Republica. — Figueiredo Júnior ; votei pelo fundamento único de que,
não sendo a divida liquida e certa, era incabível na espécie a acção
executiva. — Fui presente, Souza Martins.

E' improcedente o pedido de indemnisação de prejui/,os provenientes de decretação da caducidade de um contracto para construcção de estrada de ferro. r.nhv o u t r o s fundamentos,
porque a própria companhia concessionária reconheceu válida a novação que deixou de
ser cumpri: Ia cm tampo, e contra a qual s<5 reclamou depois de declarada caduca a concessão .

N. 132. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de appellação eivei, em que são partes, como appellante, a Companhia Viação Férrea Sapucahy e appellada a Fazenda Publica do Estado do Espirito
Santo :
Negando provimento á mesma appellação, confirmam a sentença appellada por seus jurídicos fundamentos, e mais ainda pela circumstancia
de que tanto a appellante, conforme consta dos autos, considerou válido o
contracto (novação) celebrado em 8 de setembro de 1892, que iniciou
os trabalhos a que estava por elle obrigado, somente impugando-o denullo
seis mezes dopnis, por occasião de ser decretada a sua caducidade. E condemnam nas custas a appellante.
Supremo Tribunal Federal, 16 de dezembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Jos?, Hygino. — II. do Espirito
Santo. — Fernando Osório. — U. do Amaral. — Américo Lobo. — Lúcio
de Mendonça. — Figueiredo Júnior. — Fui presente, Souza Martins.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Américo Braziliense.

183
O consignatário do navio è parte legitima para MT demandada, na ausência do capitão, por
acto deste, em que tomou parte.
E' improcedente o pedido de indemnisação de pivjuizos resultantes da descarga de mercadorias
cm porto diverso do convencionado, quando é o capitão pelo conhecimento anlorisado a
fazel-o por conla e risco dos carregadores no caso de perigo, que se prova ter havido, de
entrada no porto do destino.

N. 135. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes, appellantes Frias Hermanos e appeílados Wilson Sons & C., limited,
e em que pedem os appellantes a reforma da sentença de fls. 94 v. a 97,

,
•
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que julgou improcedente a acção que propuzeram aos appellados, por serem
estes partes illegitimas para contra os mesmos correr a demanda:
Considerando que o vapor Avuf.ic Prince recebeu a seu bordo no dia
7 de outubro de 1893, no porto de Montevideo, quatro mil saccas de íariaÈade trigo, para serem entregues no Rio de Janeiro, aos appellantes,
como se vò do conhecimento da carga de fls. 10, e ao demandar a entrada
deste porto foi-lhe feito signal da fortaleza de Santa Cruz, de que corria
perigo si entrasse na oecasião, por isso que, existindo a revolta na bahia
do Rio de Janeiro, a fortaleza de Willegaignon sustentava o bombardeio com
as fortalezas da barra, pelo que resolveu o conaniandante do referido vapor
dirigir-se ao Estado da Bahia, em cujo porto foram desembarcados os géneros entregues ao cuidado dos appellados, que por isso passaram a exercer
todas as obrigações provenientes do encargo que assumiram ;
Considerando que, assim procedendo, o commandante do referido
vapor cingiu-se aos termos claros do conhecimento da carga, clausula 3a,.
que diz:
« Em caso de bloqueio ou intcrdicção do porto de descarga, ou si sem
que tal bloqueio ou interdicção haja, o commandante venha a julgar elle
pouco seguro, por qualquer razão, afim de ahi entrar ou descarregar
carga, elle terá a opção para desembarcar os géneros em qualquer outro
porto que elle julgar salvo, à custa e risco do embarcador, e achando-se os
géneros entregues ao cuidado de qualquer agente commercial ou cônsul inglez, oposta no Correio uma carta endereçada ao embarcador e ao consignatário, sendo este conhecido, relatando'o desembarque e ao cuidado de quem
ficam depositados os géneros, acham-se a risco e custo do embarcador, e o
commandante e donos acham-se desobrigados de qualquer responsabilidade.»
Por onde se vê que assim foi pactuado o livre arbítrio de proceder do
commandante do Ásiatic Prince, por convenção expressa das partes ;
Considerando que bem dirigida foi a acção contra os appellados, não
só porque, por todos os actos que praticaram, assumiram elles a posição de
consignatários, comojjorque taes se confessaram na conta apresentada a
fls. 2(5 e se verifica da assignatura do documento de fls. 115 a 117, accordam
reformar a sentença de fls. 93 v. para julgar legitima a parte accionada, e
improcedente a acção; pagas as custas pelos appellantes.
Supremo Tribunal Federal, 16 de dezembro de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Fernando Osório. — U. do Amaral. — A. Braziliense. —
José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Lúcio de Mendonça. — A m é rico Lobo, vencido ; julguei procedente a acção, para o fim de conde- '
mnar os appellados a restituírem aos appellantes a quantia que lhes exigiram e que fora depositada. — Bernardino Ferreira. — Figueiredo Júnior.
— Fui presente, Souza Martins,

REVISÕES CRIM1NAES

Ucfonnada. ;; Seal inça, vislo ter o Jury iifiíado ;i c i r c i i i n s l a n c i a d u . infiiririilacle do vèo, aliás pmviv.lii )>ola corUJão de liaplismo j u n t a aos y u l n s .
E' imposta a pena correspondente ao crime s^iruudo o a n t i p i Código C r i m i n a l , por ser
mais f a v o r á v e l do qu« a cio Codiiro actual, que f.)i

N. 32. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso
de revisão em que è recorrente o rèo sentenciado António José Mendes Júnior :
Considerando, que foi o recorrente processado como sendo um dos seis
autores do assassinato do portuguez Ignacio Nobre, perpetrado na estrada
da Penha, em o dia 20 de outubro de 1889 ;
Que, tendo sido presos somente o recorrente e mais dous dos seus coréos, foram por isso submettidos a julgamento ;
Que, todavia, não foram elles julgados a um mesmo tempo e em uma >
mesma sessão do Jury ; mas em dias e sessões diversas ;
Que, todos os réos concorreram de modo simultâneo e concomitante
para os vários ferimentos que produziram a morte de sua victima ;
Que, conseguintemente, e salvo o reconhecimento de alguma attenuante em favor de qualquer dos réos, não se podia deixar de reconhecer
contra todos elles as mesmas e idênticas circumstancias aggravantes, que
rodearam o facto delictuoso ;
Que, entretanto, assim não procedeu o Tribunal do Jury, pois que negando contra o réo Manoel Rothas a existência de circumstancias aggravantes, admittiu em seu favor attenuantes, e mais ainda reconhecendo
contra o réo João José da Silva algumas aggravantes, proclamou em seu
beneficio a attenuante da menoridade ;
Que, em relação ao recorrente, acceitando differentes aggravantesi,
inclusive'o do ajuste prévio, negou toda e qualquer attenuante ;
Que. por isso, e emquanto eram condemnados o primeiro rèo a seisannos de prisão cellular como incurso no grão mínimo do § 2" do art. 294
d-o actual Código Penal, e o segundo réo a do/e annos de prisão com trabalho, grão médio do art. 193 do antigo Código Criminal, foi o recorrente
condernnado a trinta annos de prisão com trabalho, gráo médio do art. 192:
do citado Código, combinado com o art. 1° do decreto n. 774 de 20 desetembro de 1890 ;
Que, entretanto, é semelhante sentença manifestamente contraria à
evidencia dos autos :
a) porque sendo o crime de natureza instantânea e em que cooperaram
na sua execução todos os réos, não era licito ao Jury asseverar, que só o
recorrente o havia commettido com ajuste prévio, principalmente quando as
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testemunhas declaram ter sido esse crime occasional, em consequência de
excitação alcoólica;
l>) porque está plenamente demonstrado com a certidão de baptismo e
nomeação de curador, tanto no summario de culpa, como no juizo plenário,
que o recorrente tinha apenas a idade de 19,annos, ao tempo da pcrpetração do crime;
Que, nestas condições, jamais poderia o Jury affirmar, que o recorrente praticara o delicto com a aggravante do ajuste prévio, e bem assim
negar a circumstancia attenuanto de menoridade:
Reformam a sentença recorrida para condemnar o réo António José
Mendes Júnior á pena de doze annos do prisão com trabalho, como incurso
no grão médio do art. 193 do antigo Código Criminal, por lhe ser mais favorável do que a do actual Código Penal; e custas.
Supremo Tribunal Federal, 16 de janeiro de 1895. —Pereira
Franco, V. P.— Bernardino Ferreira. —Macedo Soares — José Hygiuo. — H . do Espirito Santo.— A. Braziliense.— Piza e Almeida.—
Pindahiba de Mattos.— U. do Amaral.— Fernando Osório.—Américo
Lobo. — Fui presente, Souza Martins.

B:;;;
E' confirmada a sentença condemnatoria, ficando salvo ao recorrente o direito de
á autiridado cjmpete:it<: a couve,v-iao da pjna mais gr ave p '
i levo, du conformidade com o art. 3° paragiMplio único do Código Penal. O Supremo Tribunal
só exerce tal utlribuição em ultima instancia, para emendar o erro que a respeito»
tenha sido commettido pelos juizes inferiores ou trilnmaes dos Estudos.
ii

N. 40.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão cri-1
minai impetrada pelo réo Salustiano José de Menezes, e considerando
as provas dos autos, a informação prestada pelo j u i z de direito daj
comarca do Rio do Contas e o parecer do Sr. Procurador Geral da Re-,
publica, negam provimento ao recurso para confirmar, como confir-;
mam, a sentença de fl., que condemnou o recorrente á pena de galésj
perpetuas como incurso no gráo médio do art. 192 do antigo Código Cri"
minai, ficando salvo ao recorrente o beneficio do art. 3° paragrapb
único do vigente Código Penal, que requererá á competente autora
dade local, porquanto, segundo o preceito do citado art. 3°, paria
grapho único, a conversão da pena mais rigorosa na menos rigoro,
comminada pelo novo Código, compete ao juiz ou tribunal que p d
feriu a ultima sentença, não devendo consequentomeute o Supromd
Tribunal Federal exercer tal attribuição, sinão em ultima instanciai
para emendar o erro dos juizes inferiores ou dos tribunaes dos Estados. ,
Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 26 de janeiro de 1895. — A q u i n o H
Castro, P. — José Hygino. — H. do Espirito Santo.— Fernando Osório';
votei confirmando a sentença para impor desde já a pena legal. —
U. do Amaral. — Piza e Almeida. — Pindahiba de Mattos. —Bernardino Ferreira, vencido, porque, confirmando a sentença, convertia
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desde logo em 30 annos de prisão com trabalho a pena de galés
perpetuas a que fora condemnado o recorrente.
O (decreto n. 774 de 20 de setembro de 1890, abolindo a pena
de galés perpetuas pela de 30 annos de prisão com trabalho, expressamente determinou que o beneficio dessa redacção aproveitasse aos
próprios réos já condemnados e em execução de sentença.
E tamanha era a solicitude do legislador em proteger aos condemnados na excessiva e anachronica pena de galés perpetuas, que ainda
no art. 3" do Código Penal, recommendou que a reducção dessa pena
poderia ser feita por simples despacho do juiz ou tribunal que proferiu
a ultima sentença.
Assim e sem grande esforço de raciocínio se evidencia que a lei,
ordenando que se fizesse cx-offiuio a conversão da pena, não teve outro
intuito senão apressar a realização do beneficio outorgado aos sentenciados.
Ora, tendo sido o recorrente condemnado em 28 de junho de 1887,
e não havendo ainda se effectuado a reducção de sua pena de galés
perpetuas, apezar de serem decorridos 8 annos depois da promulgação
do citado decreto n. 774, seria altamente estranhavel e mesmo contrario a todas as regras de direito, que a uma lei orgânica que ó
posterior ao Código Penal, conferindo no art. 81 ao Supremo Tribunal Federal a attribuição de rever processos findos em matéria crime,
a qualquer tempo, em beneficio dos condemhados, não se convertesse
desde logo a pna de galés perpetuas na de 30 annos de prisão com
trabalho. — A . Braziliense, de accprdo com o voto do Sr. Ministro
Bernardino Ferreira. —Pereira Franco, vencido, pela mesma razão.
— Américo Lobo.—Macedo Soares, vencido pelos fundamentos do
voto do Sr. Bernardino Ferreira, de accordo com o qual está a
pratica do tribunal, que mais de uma vez na espécie análoga tem
feito a conversão legai da pena, como juiz superior, a quem a revisão confere jurisdicção plena para conhecer do processo ab inilio até
às suas ultimas consequências.
Nem contravem essa pratica ao art. 3° paragrapho único do
Código Penal, porque, com certidão do Accordão do tribunal, « a
requerimento da parte ou do ministério publico, o juiz da execução,
por simples despacho, dar-lhe-ha execução, como se faz sempre que
um tribunal, em gráo de recurso, modifica a pena em que o réo foi
mal condemnado pelo juiz inferior, ainda mesmo que a sentença já
esteja em gráo de execução. — Fui presente, Souza Martins.

Negada a revisão. Não tem a seu favor a circumstancia justificativa de legitima defesa da
própria pessoa ou de seus direitos o marido que cominette o crime de homicídio, por
encontrar sua mulher em flagrante adultério. Não se considera prejudicado o recurso
.!c i'e\is;ui pelo facto de haver decorrido mais tempo do que o da pena de prisão a
que foi o réo condemnado.

N. 19.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão criminal impetrada pelo réo Francisco de Abreu, para ser reformada a
sentença que o condemnou a 7 annos de prisão simples, como incurso
S. T.

í'l
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no gruo mínimo do art. 193 do antigo Código Criminal, então em vigor,
visto como a seu favor milita a circumstancia justificativa do art. 14
§ 2° do mesmo Código, aliás reconhecida com os três primeiros requisitos pelo Jury, mas não tomada em consideração na sentença condemnatoria : considerando que a legitima defesa ê a repulsa da força
pela força quando o attentado expõe a pessoa contra quem é dirigida a
soffrer um mal irreparável se aguardar a acção da autoridade publica ;
Que o adultério não colloca o marido offendido no estado de legitima defesa, pois que a morte dada por esse motivo não é a repulsa
de uma aggressão, nem meio adequado á reparação do mal;
Que tal è a doutrina consagrada, tanto pelo antigo Código Criminal como
pelo vigente Código Penal, porquanto admittindo ambos a circumstancia
justificativa da defesa da própria pessoa ou de seus direitos, exigem como
requisitos a aggressão actual ou imrninente e o emprego dos meios adequados
para evitar o mal em proporção da aggressão (art. 14 §§ 2° e 3° do 1° e
art. 34 do 2 ° ) ;
Por onde se vê que somente podem ser objectos de legitima defesa os
direitos susceptíveis de lesSo por meio de aggressão ex vi c.t armis ;
Considerando que o segundo jury perante o qual respondeu o
recorrente, 'não tendo reconhecido o concurso de todos os requisitos
exigidos no § 3° do art. 14 do Código Criminal de 1830, ipso facto
não reconheceu a justificativa da legitima defesa, ao passo que admittiu
a attenuante do art. 18 § 4 do mesmo Código ;
,
Que, consequentemente, o presidente do Tribunal do Jury proferiu
a sentença de fl., conforme a direito e as respostas dos juizes de
facto, condemnando o recorrente, como o condemnou, no pena do gráo
mínimo do art. 193 do Código Criminal;
Que, comquanto já tenham decorrido mais de sete annos, a contar
da data em que o recorrente foi preso, em 12 de dezembro de 1887;
não se acha prejudicado o presente recurso, visto como os processo?!
criminaes findos podem ser revistos a qualquer tempo em beneficiei
dos condemnados e ainda depois da morte delles ( art. 81 da Consti
tuição e art. 74 da lê;n. 221 de 20 de novembro de 1894 ) :
Tornam conhecimento do presente recurso e negam-lhe provimen
para confirmar, como confirmam, as sentenças recorridas.
Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 6 de fevereiro de 1895. — A q u i n o
Castro, P. — José Hygino. — Piza e Almeida. — Pindahiba de Mattos
— Pereira Franco. — Fernando Osório.— Bernardino Ferreira.— U. d
Amaral. —Américo Lobo, vencido; depois de ter affirmado por un
nimidade de votos na resposta a três quesitos que o recorrente Fra:
cisco de Abreu matou a Thomaz Gonçalves de Oliveira em defesa
seus direitos, com certeza do mal que se propoz evitar e falta absolut;
de outro meio menos prejudicial ( antigo Código Criminal art. 14, §§2"
e 3° ), o Jury de Antonina, aberrando de taes premissas, disse ex afr
ruplo e ainda unanimemente ter havido da parte da família do recorrente provocação que occasionou o conflicto, e na respectiva resposta
supprimiu uma das partes do quesito alternativo.
Verificado o exercício da legitima defesa do recorrente, a qual não
limita a protecção da vida, mas cornprehende todos os direitos que possa
ser lesados (Cod. Pen. art. 31), mostra-se dos autos ter sido ultrajada

honra do recorrente pelo flagrante adultério da mulher com Thomaz de
Oliveira, e embora não exista prova alguma justificativa da resposta ao ultimo quesito, induz-se que tendo a mullier do recorrente provocado o adultério, a victima da deshonra não se podia defender da lesão de seus direitos !
Desfarte desapparece a defesa natural quando, a aggressão partir de
pessoa pertencente á família do aggredido.
Não posso confirmar semelhante decisão.
Não ha limites á competência extraordinária do Supremo Tribunal
Federal quando lhe è affecto um processo em gráo de revisão constitucional e pois votei pela reforma da sentença contradictoria e anti-jurídica,
proferida por um conselho de jurados, cujos nomes foram sorteados de
urna onde se verificou haver grande copiado cédulas extraordinárias, e
não me dei ao trabalho de contar o tempo decorrido depois da prisão preventiva do recorrente, porque ao juiz executor é que cabe julgar cumprida a pena, e os autos não dizem que o recorrente haja permanecido ininterruptamente preso na cadea aonde fora recolhido na data do facto incriminado.— Macedo Soares.— A. Braziliense, vencido ; não se trata nos
presentes autos de recurso de revisão de sentença para a declaração de
innocencia do recorrente e sua consequente rehabilitacão, caso em que a
lei o autorisa, mesmo depois de cumprida a pena ; quer porém se considere
a sentença como contraria a direito expresso ou á evidencia dos autos, não
poderá a pena ser relevada ou attenuada porque o recorrente já a cumpriu,
estando portanto extincta a condemnação : por estas razões votei para que
fosse considerado prejudicado o recurso.— Fui presente, Souza Martins.

Annulladop processo cia appellagao em dianto, por ter sido Julurposla P arrazoada sem scieacia
do appollado, por advogado qae não linha pudores para ó acto, julga-sa subsistente a
sentença absolutória da 1a instancia, que assim passou cm julgado, proferida em favor
do peticionário.

N. 70.— Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal em que c peticionário Joaquim José Loureiro de Assumpgão, julgam procedente o pedido de revisão da sentença condemnatoria de fls. 44,
porquanto :
Allega o peticionário que processado por injurias vorbaes, perante a 3a Pretória, em virtude da queixa do Dr. Manoel dos Santos Marques, foi absolvido pela junta correccional, em 31 de agosto de
1893, de cuja sentença por parte do queixoso appellou para a Camará
Criminal do Tribunal Civil e Criminal, um advogado que, sem ter procuração, foi adrnittido a assignar o termo de appellação e a arrasoar,
ao passo que o peticionário não teve sciencia da interposição daquelle
recurso, nem da remessa dos autos, accrescendo, que ao seu advogado, com poderes apud aota a fls. 16, não se deu vista para arrasoar.
O juiz da Gamara Criminal que remetteu o recurso informa serem verdadeiros os motivos allegados, como verificou do traslado de
todo o processo por elle examinado no original.
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Com effeito, não constando que a sentença absolutória fosse publicada em presença das partes, não podia o advogado do queixoso
appellar, e ainda menos arrasoar, sem legitimar por instrumento de
poderes a sua qualidade de mandatário.
E não tendo tido o peticionário sciencia da appellação nem da
remessa dos autos ao. Tribunal Superior,' nem se tendo dado vista
para arrasoar ao seu advogado, sendo para notar que, interposta a
appellação em 31 de agosto, só foi expedida a 9 de setembro, quando
a lei marca para a expedição o praso máximo de oito dias (Decr.
n. 1030, de 14 de novembro de 1890, art. 74), émanifesto que passara em julgado a sentença da junta correccional, e não mais podia a
Camará Criminal conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, como
fez por maioria devotos, para condemnar o peticionário.
Pelo que julgam nullo todo o processado da sentença da 1a instancia em diante e mandam que subsista a decisão defls. 53 v. e 36
destes autos, que absolveu o peticionário.

Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 13 de fevereiro de 1895. —Aquino e
Castro, P. — U . do Amaral.— Piza e Almeida. — Bernardino Ferreira.
— Pereira Franco. — Macedo Soares. — A. Braziliense. — Fernando
Osório. — Américo Lobo.
Fui presente.— Souza Martins.
.1558
Xegada a revisão. O sócio de industria que em detrimento .do sócio capitalista «e apropriado
producto das mercadorias ou géneros que recebeu paru, vender, sob a falsa allegaçSo de
ter sido victima de um roubo, v criminos;>. Confessada a perda, total do producto da
•renda, e nada mais havendo a liquidar, a acção criminal independe da acção c i v i l , <•
pôde ser desde loyo intentada.

N. 26.—Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de revisão criminal, delles consta que por queixa de Alexandre José Bernardes, foi o recorrente António Rodrigues de Almeida pronunciado e
condemnado pelo Jury da cidade de Indaià, do Estado de Minas Gcraes,
no grão máximo do art. 258 do Cod. Criminal a quatro annosde prisão
com trabalho e á multa de vinte por cento do valor furtado, sendo
a pena de prisão com trabalho substituída pela de prisão simples com j
augmento da sexta parte, nos termos do art. 49 do mencionado] Co- '
digo.
A sentença condemnatoria foi confirmada pelo Tribunal da Relação
de Ouro Preto.
Considerando:
Que as operações 'da sociedade formada entre o autor, como capitalista, e o roo, como sócio de industria, consistiram somente na'"
venda de uma partida de gado, cujo producto o réo metteu em si,
pretextando ter sido victima de um roubo ;

Que, confessada pelo réo a perda total do producto da venda, e
nada mais havendo a liquidar, a acção criminal, independente da acção
civil, nos termos do art. 68 da lei de 3 de dezembro de 1841, podia ser
immediatamente intentada, como foi.
Confirmam a sentença recorrida, pagas pelo recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 16 de março de 1895.—Aquino e Castro, P.— Piza e Almeida.— Pereira Franco.— H. do Espirito Santo.
— Fernando Osório.—Macedo Soares.—A. Braziliense.—Américo
Lobo. — José Hygine.— U. do .Amaral, vencido. Votei pela absolvição
do recorrente por não ter fundamento em direito o processo que lhe
foi instaurado com desconhecimento dos princípios que regem as sociedades
mercantis, e postergação de formulas tutelares.
Entre Alexandre Bernardes e o recorrente havia uma sociedade
para ocommercio de gado, toucinho, jóias e qualquer outro negocio, concorrendo aquelle corn o capital, e este com o seu trabalho e industria,
devendo ser divididos com igualdade os lucros e perdas.
Era o recorrente o gerente da sociedade, único sócio ostensivo, e portanto solidário.
Não exhibiu o queixoso Bernardes o instrumento do contracto, que
as testemunhas segunda e quarta dizem ter visto, ignorando-se por isso
o prazo da sociedade e outras clausulas essenciaes para a determinação
dos direitos e obrigações dos sócios.
Entretanto, voltando o recorrente de uma das suas viagens ao logar
de seu e do domicilio de Bernardes, a requerimento deste foi preso a 8 de
janeiro de 1890, por divida commercial, sem que occorresse um só dos requisitos legaes para a justificação desse procedimento violento e excepcional.
Na prisão, ao que parece, foi submettido a um processo conciliatório, e reconheceu-se devedor da quantia exigida.
Em seguida Bernardes deu queixa contra seu sócio por crime de
furto (art. 258 do Cod. Criminal).
Inquiridas as testemunhas o promotor opinou pela pronuncia no
art. 263 (bancarota).
,
A" vista desse parecer, reputado luminoso, nova queixa foi dada,
aceita e jurada, nos mesmos autos, pelo mesmo lacto, mas classificando o delicto conforme a jurisprudência do promotor no art. 263.
Ouvido novamente o promotor declarou acceitar a queixa que estava
boa, mas, nutrir apprehensão sobre a sua procedência por não ter sido
precedida do processo de fallencia.
O juiz municipal adoptou a primeira queixa, o juiz de direito confirmou o despacho, o Jury condemnou o recorrente e a Relação achou legal
a pena e regular o processo.
E, todavia o promotor entreviu a verdade jurídica quando repetidas
vezes duvidou da competência do foro criminal para resolver as questões
que se suscitam entre os membros de uma sociedade mercantil.
Quando recebia gado e o vendia, applicando o producto a novas transacções, o recorrente exercia o direito de sócio, .ç não procedia como depositário, caixeiro, capataz ou proposto do queixoso.
Dado que commettesse abuso ou se houvesse com dolo, em acçSo eivei devia ser convencido para responder pelo capital distraindo e seus juros, além das perdas e damnos a que tivesse dado causa, com a falta de
cumprimento das ordens do queixoso.
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O recorrente não recebeu gado para cumprir ordens, nem se arrogou o
domínio desse gado, como seria mister para a applicação do art. 258.
O l° quesito proposto ao Jury foi capcioso. A. partida de gado entrou
para a sociedade, e por sua conta foi vendida; entretanto, o facto essencial da existência da sociedade foi omittido pelo juiz. No 2° quesito não
se perguntou conformo o art. 258 si o réo se arrogou o domínio da cousa,
que não lhe fora transferido, mas si arrogou-se o domínio e uso do producto.
O sócio de industria è, quanto As suas faltas, equiparado ao mandatário infiel ou negligente, nos termos do Código do Comniorcio arts. 324
e 162.
Responde por perdas e damnos, mas só é passível de pena, si além
da negligencia ou dolo civil, commetter crime claramente definido em
lei. Ha equivoco em dizer que as operações sociaes consistiram somente
na venda de uma partida de gado, e que confessada a perda de seu producto, nada mais havia a liquidar. As petições de queixa e outras peças
dos autos mostram qiu; antes e depois dessa venda de gado vaccum,
deram-se varias outras operações sobre diversas mercadorias. A necessidade da liquidação impunha-se para se apurar o resultado da sociedade e
a responsabilidade do recorrente.— Fui presente, Souza Martins.
Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Amphilophio.
K5Q
Procedente n revisfío <\ nullo o prncasso, por inobservância de Jbnívnlas sulistanciaes, i>ai'a
o effbiln ilu ; i r ( . 71 S C," d;i lei n. 221.

N. 45.— Vistos, expostos o relatados os autos de revisão do processo crime, ao qual respondeu o executado Modena Ferdinando, que
cumpre na cadeia da cidade de Porto Alegre', Estado do Rio Grande do
Sul, a pena que lhe foi imposta pelo Jury de S. Sebastião do Cahy, de
galés perpetuas por incurso no gráo máximo do art. 193 do Código Criminal do Império, julgam procedente a revisão e, em consequência, nullo
o processo do julgamento, para o cffeito do art. 74 § 6° da lei n. 221 de
20 de novembro de 1894, Porquanto, além de graves irregularidades
no summario e no plenário, occorre neste uma nullidade que affecta a
constituição do Tribunal do Jury e, portanto, a sua legitimidade para
funccionar e sentenciar a causa.
E assim que: 1°, as testemunhas do summario Carlos Galli, fls. 9 v.
e Dr.'João Frederico Streink fls. 10 v, foram peritos no corpo de delicto fls. 7 v. e como taes tinham o seu juizo prevenido, pois foram
juizes de facto da existência do crime, e não podiam ser testemunhas imparciaes; 2°, sendo o executado estrangeiro, natural da Itália, como
dos autos de qualificação fls. 12 v. e interrogatório fls. 17 v. e
não constando que elle entendesse correctamente a lirigua portugueza,
não se lhe nomeou interprete, como aliás se fez no plenário, ut fls. 25;
3°, sendo elle analphabeto, como dos referidos autos, o de interrogatório,
foi assignado somente por urna testemunha, contra o disposto no art. 99
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do Código do Processo Criminal; 4°, preso em flagrante, não se lavrou
contra elle o respectivo auto, que authenticasse a legalidade da prisão;
5°, tendo o executado commettido o crime em 5 de agosto de 1877, ut fls. 6
v., o corpo de delicto só foi feito no dia 18,13 dias depois, ut fls. 7, sem que
se houvesse lavrado auto de exhumação e verificação da identidade do
cadáver ; 6°, estando o executado já preso, antes de começar o summario,
só foi qualificado depois de inquirida a terceira testemunha, o que faz
presumir que não esteve presente a inquirição, sem causa conhecida e sem
constar que o juiz lhe houvesse facultado a reinquirição das testemunhas
ouvidas em sua ausência ; 7°, finalmente, prescrevendo a lei de 3 de dezembro de 1841, art. 107, como numero mínimo para haver sessão o de
36 jurados, não está constituído o tribunal desde que dos 36 presentes
ha um ou mais que, por impossibilidade legal absoluta, não pôde exercer
o oíficio de juiz de lacto. Ora, dos 36 jurados presentes na sessão do
julgamento do executado a fls. 24, um, Carlos Roth, era analphabeto, como
de fls. 27 v., 36 e 37 v. ; e tendo sido por isso, excluido depois de sorteado
ut fls. 37 v., ficou o numero reduzido a 35 jurados presentes o promptos,
corn os quaes não podia o jury funccionar. E essa foi sempre a jurisprudência dos tribunaes do Império, em face do citado art. 107, fue se
basea 110 direito de recusarem as partes 12 jurados cada uma, ficando
ainda 12 livres para a composição do conselho de sentença, e do art. 27
da mesma lei, que exige, como requisito para ser jurado, o saber ler e
escrever. Nem se allegue que as recusações e impedimentos de fls. 37 v.
não se esgotaram, pois o promotor publico só recusou seis jurados sorteados e a defesa cinco, e foram impedidos por parentesco quatro, ficando
ainda, além do analphabeto, 20 para a formação do conselho. Porquanto
o sorteio è posterior â abertura da sessão, e esta não podia ter sido aberta
senão com 36 jurados presentes e promptos, isto é, que, além de responderem à chamada fossem aptos para funccionar como juizes. E esta
nullidade é substancial. Custas eoa-causa.
Supremo Tribunal Federal, 3 de abril de 1895.—Pereira Franco,
V. P.—Macedo Soares.—Piza e Almeida, vencido.—José Hygino, vencido.—H. do Espirito Santo.—Fernando Osório. —-U. do Amaral, vencido.—Pindahiba de Mattos, vencido.—Beraardino Ferreira.—A. Braziliense.—Américo Lobo, por alguns dos fundamentos.—Fui presente,
Souza Martins.
l «O

t'oulinnada a senlcuga, porque a pena de ítalos perpetuas, iniposU do eoníbi-nmhdo cora o
ualigo Cod. ÇrJjn., j ú. ibi couimutaila de conformidade com o Código actual, e não lia uireumstaiicias á favor do véo.

N. 89.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso de
revisão criminal interposta por Manoel, ex-escravo de Virginio José
de Campos, o qual por haver morto a Sérgio aos 19 de fevereiro de
1885, fora condemnado pelo Jury de Pelotas no dia 12 de dezembro
do mesmo anno, a galés perpetuas, máximo do art. 193 do Código
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Criminal, então vigente, pena essa aliás já commutada, em conformidade do art. 3°, paragrapho único do actual Código Criminal, o Supremo Tribunal Federal, attendendo á ausência de circumstancias
attenuantes, não dá provimento ao dito recurso e confirma a sentença
condemnatoria. Pagas as custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 27 de abril de 1895.—Pereira Franco,
V. P. —Piza e Almeida. — José Hvgino. — H. do Espirito Santo.
— U. do Amaral. — A. Braziliense. — Américo Lobo, vencido. Acpasso que o peticionário recebeu em mão própria a cópia do libello
e, por ser miserável, teve no Jury defensor dado ex-offício, na denuncia de fls. 3 se disse expressamente que era elle escravo de Virginio José de Campos e requereu-se a dação de um curador para cujo
múnus effectivaroente foi nomeado Serafim António Alves, que assistiu a
toda a formação da culpa, como tudo melhor consta dos depoimentos
das testemunhas, nignanter do final da informação de Rita Maria da
Conceição.
Não tendo vindo a cópia do acto da libertação que requisitei no
despacho de fls. 18 v., desde que o peticionário fora pronunciado e julgado como ex-escravo, presume-se que obtivera liberdade depois de
encerrado o summario por abandono de seu senhor.
A pronuncia foi proferida em 9 de setembro por Alfredo Gonçalves Moreira, e Ulysses Batinga recebeu o libello em 10 de outubro de
1885, entretanto, sem constar impedimento ou delegação do juiz municipal, a denuncia tinha sido apresentada a seu supplente em 26 de
abril e Rasgado presidiu á formação da culpa.
Não verifiquei a legalidade de taes actos porque a petição de revisão não se estende à nullidade do processo (fl. 1), no qual ha aliás
destas contradicções: o termo do sorteio dos jurados apenas nomeia lidos juizes do conselho ; compareceram à sessão, diz o termo de abertura, 37 jurados, e a acta 38.
Todavia na deficiência de completo traslado, não se pôde por em j
duvida que o peticionário era escravo quando commetteu o delicio, e
durante a formação da culpa ; as testemunhas 3a e 6a juraram claramenteque elle ainda tinha senhor, na data de 19 de fevereiro de 1885.
Ao ser julgado no dia 12 de dezembro, contava só 25 annos, isto é,: j
os annos precisos em que outr'ora findava a nossa menoridade, (Ord.,1
liv. 3°, tit. 42, § õ*).
Negando-se ao peticionário a falta de pleno conhecimento do mal, j
inherente a seu estado servil, ou os effeitos de sua equiparação jurídica
ao menor, e não se lhe estendendo o direito do cônjuge a elle, que
na"o tinha plena liberdade de contrahir matrimonio, provada como ficoí
* notoriedade do seu contubernium com Rita Maria da Conceição (o
Romanos consideravam o concubinato um matrimonio desigual e meuo
solemne), segue-se logicamente que Sérgio o provocara recente e
vemente, ameaçando na presença delle e das pessoas reunidas na ta-berna esbofetear a amante por não lhe pagar de momento a vil quantia
de 1$, que lhe havia cobrado alli.
Em vista dessa provocação desapparecem as circumstancias aggravantes de motivo frívolo e de surpreza, a qual o actual Código Penal
confunde com traição e disfarce; resta somente a superioridade de ar-mas compensada pela attenuante da provocação.

Nestes termos a condemnação do peticionário devia ter sido rigorosamente no médio do art. 193 do antigo Código Criminal, tanto mais
quando a inferioridade do seu estado servil, que nelle produzia o hybridismo de cousa e pessoa incapaz ou interdicta, então o sujeitava só a
três penas inflexíveis: a morte, as galés perpetuas e os açoutes; todas
agora abolidas e a ultima das quaes, o açoute, constituindo excepção
odiosa e barbara, baseada na raça ou na cor do delinquente, era todavia
a pena normal applicada áquelles para cujo uso exclusivo fora creada.
— Fernando Osório, vencido. Dando provimento ao recurso, votei pela
reforma da sentença, para que fosse applicada ao recorrente a pena do
art. 193 gráo médio do antigo Código Criminal.— Lúcio de Mendonça..

— Fui presente, Souza Martins.

Não se dá recurso de revisão do despacho que obriga a assignar termo de bem-viver, vislr
não haver no caso sentença definitiva, mas simplesmente commiiialoria.

N. 95. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão criminal, em que a peticionária Maria Emilia de Andrade requer a revogação
do despacho, pelo qual o delegado da 8* circumscripção policial deste districto a obrigou a assignar termo de bem-viver com a sancção de uma
pena, aliás, excessiva da prescripta no art. 12 §§ 2° e 3° do Código _do
Processo Criminal, no art. 111 do regulamentou. 120, de 31 de janeiro
de 1842, e só applicavel aos vadios e capoeiras que quebram a obrigação
de tomar occupação honesta e laboriosa, dentro do prazo legal (Código
Penal art. 400, decreto n. 115, de 11 de julho de 1893, art. 2° § 3°): _
Considerando tratar-se, não de sentença definitiva transitada em julgado, nos termos da Constituição, art. 81 do decreto n. 848, de 11 de outubro de 1S9U, art. 9 U , aliii. 3;1 da lei n. 221, de 20 de novembro de
1894, art. 74 e do Regimento interno, arts. 15 § 4° e 103, mas de sentença
meramente comminatoria, o Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento da dita revisão, pagas as custas pela peticionária.
Supremo Tribunal Federal, l de maio de 1895.—Pereira Franco, V.
P.— Américo Lobo.— José Hvgino. — Piza e Almeida. — Fernando Osório.—U. do Amaral.—H. do Espirito Santo.—Lúcio de Mendonça.—
Bernardino Ferreira.—Pindahiba de Mattos.—A. Braziliense.—Macedo
Soares.—Fui presente, Souza Martins.
16»
Confirmada a sentença, por se não provar a injustiça da condemnação, ser regular o processo-e legal a pena imposta.

N. 28. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de revisãode processo crime em que por sentença passada em julgado, foi condemnado
o impetrante José Vieira da Silva a cinco annos de prisão cellular, como
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incurso no grão médio do art. 356 do Código Penal; confirman a dita
sentença por não ter havido em todo o processo preterição de formalidade
alguma substancial, e por ser a oondoirinação, contra a qual não provou
cousa alguma o impetrante, conforme as respostas do Jury, ás provas dos
autos e ás disposições de Direito ; custas pelo impetrante.
Supremo Tribunal Federal, 11 de maio de 1895. —Aquino e Castro,
P . — P i n d a h i b a de Mattos.—Piza e Almeida. — José Hygino. Não se
tendo visto o réo entrar ou sahir da casa de madeira, de que se trata
nestes autos ; não tendo sido perseguido, fugindo com objectos roubados,
não sendo certo que não lhe pertençam os três lenços sem marcas ou distinctivos que se encontraram em seu poder e que em seu poder a mesma
autoridade policial deixou ficar ; também não sendo certo que tivesse no
bolso ou houvesse lançado fora uma navalha pertencente ao trabalhador
Conrado, attenta a contradicção das testemunhas ; não sendo, emfim, verosímil que o réo depois de perpetrar o roubo e de passar pelos donos dos
objectos roubados, se deixasse ficar tranquillameute sentado, na visinhança
dclles, á margem da estrada de ferro, esperando que o fossem prender,
a sentença que o condemnou á dura pena de cinco annos de prisão cellular
não tem apoio na prova dos autos e não se pôde justificar por presumpções
e suspeitas, com violação do disposto no art. 67 do Cod. Penal. Votei,
pois, pela reforma da sentença. — H . do Espirito San to. — U . do Amaral.
•—Fernando Osório.—Bernardino Ferreira. — Américo Lobo, vencido.
Votei pela imposição da pena no gruo mínimo.— Lúcio de Mendonça. — A.
Braziliense.— Pereira Franco, vencido pelas mesmas razões do voto do
Sr. Ministro José Hygino — Fui presente, Souza Martins.
IGS
lícvisiiri <b seiiteáça proferida om processo militar.
Reformada a sentença'condemnatoria 'Vi Suj-ivmo Trilium-1 Militar, e confirmada a do con-::j
scJi.
rra que absolveu o peticionário, accusado de haver capitulado quando oommandava uma guarnição militar.

N. 90.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de revisãoj
criminal em que é peticionário o coronel Adriano Xavier de Oliveira Pimentel, reformando a sentença a fls. do Supremo Tribunal Militar
confirmando a do conselho de guerra, absolvem o peticionário.
Supremo Tribunal Federal, 13 de maio de 1895. — Aquino e Castro^
P . — A . Braziliense. Em parte fui vencido. Votei pela reforma da sentença do Supremo Tribunal Militar por entender que o recorrente nãd
podia ser julgado incurso no art. 3° dos de guerra de 1763, e como ta]
condemriado á pena de dous annos e seis mezes de prisão em fortaleza.
E' doutrina de nosso direito que as leis militares do tempo de guerra^
e portanto aquelle artigo, só são applicaveis aos casos de rebellião ou revolução interna, desde que o Governo assim o decreta ÈOB-VÍ da faculdade,
que lhe é concedida pela resolução n. 61, de 24 de outubro de 1838, e
pelo principio de não retroactividade, não alcançam os factos anteriores .
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A capitulação de Tijucas, de que foi accusado o recorrente, como
commandante das forças legaes naquelle logar, deu-se a 19 de janeiro de
1894, e as leis de guerra foram mandadas observar pelos decretos
ns. 1681 e 1685, de 28 de fevereiro e 5 de março de 1894, mais de um
inez depois da rendição.
Esta doutrina tem sido sempre seguida pelo Supremo Tribunal Militar
um diversos accordãos, e como exemplos os de 7, 16 e 30 de março, de 2,
4 e 6 de abril, de 2, 18 e 30 de maio, de 8 e 20 de junho e de 25 de julho,
todos do armo passado, sendo claramente expressa, entre outras, na senlença ou accordão de 20 de junho que despresou os embargos oppostos pelo
<>apitào Pinto Peixoto e outros, nas phrases : « não podem os ròos estar
comprehendidos nos decretos ns. 1681 e 1685, que determinaram que fossem observadas as leis militares em tempo de guerra, porquanto na época
em que commetteram o delicto, ainda estavam em vigor as leis para o
tempo de paz. »
E deste modo tem sempre decidido este Tribunal, como se vê dos
accordãos proferidos em 28 de março, 6 do abril e 4 de maio, todos deste
anno. (Diário Of/icial, de 23 de junho de 1894.)
Ainda mesmo admittida a hypothese de já se acharem em vigor as
íeis de guerra, e ter o recorrrente infringido o art. 3° dos de guerra, de
1763, seu crime seria justificável, e não poderia portanto ser punido com a
pena que lhe foi imposta, porquanto no citado artigo se encontra o preceito que diz :
« Porém, quando for atacado (todo official) por um inimigo superior
um forças, será preciso provar perante um conselho de guerra, que elle
fez toda defesa possível, e não cedeu sinão iia maior extremidade.»
Evidentemente o conselho de guerra, fls. 227 v. e 228, que absolveu
o recorrente unanimemente, considerou a capitulação de Tijucas effcctuada
em condições legaes ; sendo certo das provas dos autos que o recorrente
estava sem viveres, sem munições, sitiadas as suas forças por maior numero de inimigos, impossibilitado, por falta de meios, do fazer urna retirada e portanto, inefficaz a sua resistência,. sendo mais de notar-se que
nem tinha esperanças de receber os auxílios pedidos ao commandante do
districto militar, porque este já se havia ausentado.
Em vista de tudo isto absolvi o recorrente da condemnação que lhe
foi imposta pelo Supremo Tribunal Militar. — Piza e Almeida. Deaccordo
com os fundamentos do voto do Sr. Américo Brazilienso.— Lúcio de
Mendonça, por julgar que o recorrente justificou-se cabalmente da capitulação que se viu reduzido a assignar, depois de toda a possível resistência.— Américo Lobo. Tendo de julgar estes autos por virtude da
litteral^iisposição do decreto n. 221 de 20 de novembro do 1894, regulamentar do art. 81 § 3° da Constituição republicana, a qual deixa ao
arbítrio de qualquer do povo suspender os effeitos de sentenças militares,
ainda que crimes capitães commettidos em tempo de guerra, desofganisando assim a disciplina e quebrando a cohesao essencial ás forças de
terra e mar, que, no dizer do art. 14 da mesma Constituição, são instituições permanentes, destinadas á manutenção das leis e á defesa da pátria,
tlei voto propicio á reforma da sentença recorrida e á absolvição do recorrente, pelos seguintes motivos: I) A sentença recorrida é contra direito
expresso, porquanto, si fora justo attenuar em favor do recorrente a pena
^igida do art. 3° dos de guerra, os dous grãos, médio o minimo, seriam os
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do art. 81 do Código Penal da Armada, disposição parallela e subsidiaria
(prisão com trabalho por IO e por 20 annos). Depois da promulgação d
Constituição da Republica, o Supremo Tribunal Militar (a quem o Pode
Legislativo aliás delegou inconstitucionalmente a decretação provisoril
das leis do processo criminal, decretou 1 . 149 de 18 de junho de 1893!
art. 5", § 1°) não pôde exercer o arbítrio, que tinha o antigo Conselho
Supremo Militar pelo decreto obsoleto de 13 de novembro de 1790, dá
minorar como entender as penas impostas no Regimento Militar, tantd
mais quando o alvará de 26 de abril de 1800, mandado observar pelo dj
l de abril de 1808, parece ter revogado aquelle preceito obsoleto]
II) A capitulação, não do posto militar, mas do campo aberto de Tijucas
resultou fatalmente de duas causas por que não responde o recorrente í
a principio, a disseminação das tropas legaes pelo território do Paranl
feita para a execução de um plano de ofíensiva em Santa Catharina^
depois, a falta de sua immediata concentração ou da tentativa dessa COE
centração, logo que os revoltosos desembarcaram em Paranaguá.— Ms
cedo Soares. Com o Sr. Américo Braziliense.— Fernando Osório. Pç
julgar que o procedimento do recorrente está plenamente justificado na
conformidade da exigência do art. 3° dos de guerra do regulament
de 1763.— Pindahiba de Mattos. Pelo mesmo fundamento do voto
Sr. Ministro Fernando Osório.— U. do Amaral.— José Hygino.
accordo com o voto do Sr. Ministro Américo Braziliense.— H. do Espiritfj
Santo.— Pereira Franco. Pelos mesmos motivos do voto do Sr. Ministr
Américo Braziliense.— Fui presente, Souza Martins.

10 *

Confirmada :
.
não j u n l o n .•
:-ovas que <li/, 1?r
innoc
'
• alsas as aflirmaçues que faz relativas ao processo, que correu
( l í v i d a regularidade 1 .

N. 75.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de revJ
são criminal, em que é impetrante Liberato José Tiburcio, condemn^B
pelo Jury de Campanha, do Estado de Minas Geraes, a 8 annos de galfl
gráo máximo das penas do crime de roubo previsto no art. 269 do Codij
Criminal; accordam em confirmar a sentença recorrida, porquanto
recorrente não juntou as novas provas de sua innocencia, que diz
descoberto, e são falsas as affirmações da falta de seu interrogatório
formação da culpa e do auto de corpo de delicto, que se acham a fls. l'
e fls. 18 dos autos.
Foi imposta a pena devida e no processo foram observadas as prescrfpções legaes. Condemnam o recorrente nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 22 de maio de 1895. — Aquirto e Castro,.
'- — Piza e Almeida. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Fer-J
pando Osório. — U. do Amaral. — Macedo Soares. —Pereira Francol
— Pindahiba de Mattos. — Américo Lobo. — Lúcio de Mendonça. —
Bernardmo Ferreira. — Fui presente, Souza Martins.
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Confirmada a sentença, por acliar-se provado o crini". !''i' sjdo hnposla a pena devida e
haverem sido observadas no processo as forril»lidades legaes.

N. 55.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de revisão criminal em que é recorrente Miguel Pereira da Silva Moraes, condemnado a 12 annos de prisão com trabalho, gráo médio das penas do
;trt. 193 do Código Criminal, accordam em confirmar a sentença recorrida, por ter sido imposta a pena devida, de conformidade com as respostas do Jury, manifestamente provado o crime, c terem sido observadas no
processo as formalidades legaes ; pagas pelo recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 22 de maio de 1895. — Aquino e Castro,
P . — P i z a e Almeida. —Macedo Soares. — Bernardino Ferreira. —
Pindahiba de Mattos. — A. Braziliense. — Américo Lobo. — José
Hygino. — Fernando Osório. — U. do Amaral. — H . do Espirito
Santo. — Lúcio de Mendonça. — Pereira Franco, vencido, porque fui
de voto, que se devia julgar procedente a revisão afim de ser a pena em
que o recorrente fora coudemnado, como incurso no grão médio do art. 193
do Código Criminal substituída pela do gráo minimo do mesmo artigo,
desde que não existe a meu ver a circumstancia aggravante da noite a
que allude o art. 16 § 1° do citado Código, subsistindo, entretanto, a circumstancia attenuante do § 7° do art. 18.
Segundo o Código Criminal, no art, «16, § 1°, é circumstancia
aggravante ter o delinquente commettido o crime de noite.
Mas o Código Penal vigente, mais de accordo com a lição dos
criminalistas, diz no art. 39 § 1°: é circumstancia aggravante ter o delinquente procurado a noite, para mais facilmente perpetrar o crime.
Ora, dos autos não consta que assim tivesse procedido o recorrente ; o contrario é o que delles se vê.
Todas as testemunhas que depuzeram no inquérito, e na formação
da culpa, dizem, e resulta das outras peças do processo, que o crime foi
commettido na noite de domingo, 18 de julho de 1886 (testemunhas de
fls. 19, 68, 7 4 , 7 7 , 8 0 , 8 2 , 9 1 , 9 9 ; libellofls. 110; quesito fls. 127
e respostas do Jury fls. 124). Na cidade da Feira de SanfAnna grande
parte da população nas noites dos domingos conserva-se acordada pela
chegada de géneros, animaes, destinados ás feiras dos dias seguintes (segundas-feiras), e muito mais quando as noites são de luar claro como a do
assassinato praticado pelo recorrente.
Isto se vê do depoimento a fls. 20, fls. 75, onde se diz que a noite
estava clara pela lua, assim como do de fls. 74, que estando em casa
às 10 horas da noite de 18 de julho, logo depois de um tiro,
entrou-lhe pela porta adentro o co-réo Astenio, etc., e que Américo
Vital estando em sua casa, sahiu e correu atrás do recorrente, etc.;
de fls. 82, que também largara a correr atrás do recorrente, logo que
ouviu o tiro, que este deu no offendido, etc. ; e finalmente de fls. 89,
que estava .assentado ern uma marqueza na porta da rua da casa de
Maria de Assis e Freitas, e ouvindo o tiro viu o offendido calar, e-
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logo elle testemunha sahiu gritando : como é que se mata um homem}
publicamente !
Si, pois, o recorrente quizesse propositalmente procurara noite paraj
commetter o crime, não escolheria a noite de um domingo, e ás 10 horas
quando a cidade não se achava ainda em silencio, e de portas fechadas.!
E tanto não procurou a noite para e.sse fim, que dias antes tinha mau J
dado ameaçar o offendido, fazendo-lhe depois tocaias, segundo dizem ay
testemunhas, de fls. 60 e fls. 82, assim como que no próprio dia do homicídio desde a tarde fora encontrado perto da casa do offendido, acompa-J
nhado do co-réo Astenio, u t f i s . 77.
Sendo, portanto, mais favorável ao recorrente a disposição do nove
Código Penal, do que a do antigo Código Criminal, é o caso de applicar-M
o disposto no art. 3° daquelle Código. — F u i presente, Souza Martins.

Dr. juiz de direito, em virtude das decisões do Jury da cidade do Rio
Grande do Sul, no grào máximo do art. 192 do Código Criminal. Porquanto, fundando-se a revisão na injustiça do julgamento, nenhuma
prova foi exhibida pelo supplicante, em contrario ás dos autos, nos quaes
baseou-se a decisão do Jury e a consequente condemnação. E quanto á
conversão da pena em 30 annos de prisão collular, compete ao juiz da
execução fazel-a ex-officio. E pague o supplicante as custas.
Supremo Tribunal Federal, 25de maio de 1895. •— Aquino o Castro,
p. —Macedo Soares. —Pereira Franco. —Pindahiba de Mattos. —Piza
e Almeida. — I I . do Espirito Santo. — U . do Amaral. —Américo Lobo.
— Fernando Osório.—Bernardino Ferreira.—Lúcio de Mendonça.—
José Hygino.— Fui presente, Souza Martins.

166
Confirmada a sentença. Não proceda a aryuição de nullidade, por falta de q u e '
i], ;
I c . ^ i l i i M " defesa, qnc aliás não consta havei' sido requerido, porque implicitamente est§
comprehendido no que foi proposto sobre a responsabilidade c r i m i n a l do n c e n -

N. 46.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dí|
revisão criminal em que é impetrante António Costa, condemnado
três mezes de prisão cellular, gráo minimo do art. 303 do Cod. Penal
por sentença da Junta correccional de Petropolis, e confirmada em gràd
de appellação pelo juiz de direito da comarca, accordam em confirmai
a sentença recorrida, que»foi proferida, de conformidade com a prova
dos autos e com a observância das formalidades legaes.
E' manifestamente improcedente a arguida nullidade provenieníá
da omissão de quesito de legitima defesa, que aliás, não consta da acj
da Junta correccional fosse requerido, porque o 2" quesito : — si (
réo è responsável pelo crime, comprehende em si, assim como si
resposta, não só o facto, mas também a intenção ; é um exame q«
não pôde separar-se da culpabilidade, e que o juiz não podo perdei
de vista para formular sua resposta, segundo sua convicção.
Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 22 de maio de 1895.— Aquindj
Castro, P.— Piza e Almeida.— José Hygino.— Fernando Osório.H
U. do Amaral.— Pereira Franco.— Bernardino Ferreira.— Macedfi
Soares.— Pimlahiba de Mattos.— A. Braziliense.— Américo LobojT
Lúcio de Mendonça. — H . do Espirito Santo. — F u i presente, Soujj
Martins.
16T
Negada a revisão, por se não provar a allegada injustiça da sentença. Q u a n t o à eon\ers;u.
pena. compele ao j u i z da execução fazel-a cx-ofliiiio.

59. — Vistos, expostos e relatados os autos, negam provimento a ,
revisão impetrada por Serapio Dias Corrêa, preso na cadòa de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento da pena imposta pel°

16H
Concedida a revisão e annullado o j u l g a m e n t o para os effeitos legaes, por uão terem sido devidamente applicadas as pen;:^ cm que incorreram os recorrentes, cm vista das respostas
dadas pé] u Jury aos respectivos quesitos ; c-por não ler a Relação l ornado conhccimenlo
dauppe!I:i:;ã<> interposta pelo juiz da sentença proferida contra os ivc:

N. 64.—Vistos, expostos e discutidos estes autos, em que os recorrentes José Burlani e outros, pedem a revisão do seu processo, pelos
motivos constantes de suas petições fls. 3 e fls. 28 :
Considerando que os três recorrentes havidos no processo e particularmente nos quesitos fls. 55, respondidos pelo Jury a fls. 56 dos autos appensos, como autores de um só tiro, o qual produziu a morte do
oífendido, sem declarar-se ao menos quaes dentre elles foram porventura
os mandantes e qual o mandatário incumbido da execução do facto criminoso ;
Considerando que sendo os quesitos e as respostas do jury_ idênticos
a respeito de cada um dos recorrentes, quer sobre o facto principal, quer
sobre as circumstancias que o acompanharam, divergindo apenas quanto
ao numero de votos com que foram respondidos os mesmos quesitos,
pois que, em relação ao recorrente Angelo Burlani, a autoria do crime é
affirmada por 7 votos, e por KJ a do recorrente José Burlani, assim como
por 9 a do recorrente João Burlani, não devia ter havido diferença nas
penas marcadas na sentença fls. 57, pela qual o primeiro dos indicados recorrentes fora condemnado no grào médio do art. 294 § 1° do Cod. Penal,
ao passo qne os outros dous o foram no gráo máximo do mesmo artigo,
desde que, em virtude do disposto no decreto n. 1030, de 14 de novembro de 1890, art. 129, as decisões dos juizes de facto são tomadas por
maioria de votos, revogados assim o art. 29 § 1° da lei n. 2033 de 20 de
setembro de 1871, que restabeleceu a disposição do art. 332 do Cod. do
Processo, que havia sido alterado pelo art. 66 da lei de 3 de dezembro de
1841, reproduzido pelo citado artigo do decreto n. 1030 ;
Considerando que, interposta pelo Juiz de Direito, u( fls. 57 v., appellação da sentença proferida contra os recorrentes, immediatamente depois de
lidas as respostas dadas aos quesitos, formalidade que o Regul. n. 120 de
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31 de janeiro de 1812, no art. 454, somente julga essencial quando o Juiz
de Direito interpuzer a appellação no caso do § 1° do art. 449, isto é,
quando a decisão for contraria á evidencia dos debates, depoimentos e
provas apresentadas perante o Jury, não devia o Superior Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul ter deixado de tomar conhecimento da mesma
appellação, sem aliás dar o motivo dessa deliberação no accordão a fls. 68
dos mesmos autos apponsos, colligindo-se apenas da sua confrontação com
o parecer fls. 66 do desembargador procurador da justiça, entender aquelle
Superior Tribunal ser a appellação cx-offloio que lhe fora submettida,
aquella a que refere-se o § 2" do citado art. 449 do Regul. n. 120, só permittida quando os réos eram condemnados á morte ou galés perpetuas, penas que presentemente não existem ; julgam procedente a revisão requerida, annullando o julgamento dos recorrentes ante o Jury, para os effeitos do art. 74, §§6" e 7° da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, combinados com o art. 9° n. 3 § 3° do decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890.
Supremo Tribunal Federal, 25 de maio de 1895.—Aquino e Castro,
P,—Pereira Franco.—Josâ Hygino.—Piza e Almeida.—Bernardino Ferreira, vencido.—Piudahiba de Mattos, vencido.—Lúcio de Mendonça.—
H. do Espirito Santo, vencido ; ó incabida a revisão concedida, em vista
do disposto no ar t. 74 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, sendo
que não houve no processo nenhuma preterição de fórmulas substanciaes
estando plenamente provado o crime e seus autores, rèos julgados e condemnados pelo Jury.— Fernando Osório, vencido de accordo com o voto
do Exm. Sr. Ministro H. do Espirito Santo.— U. do Amaral, vencido.
— Américo Lobo.— Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins.
IGS>
•Confirmada a sentença, por se achar provado o crime. n;\n ler havido preterição de formalidade
substancial e já ter sido a pena convertida na menos rigorosa, de conformidade com o
art. 3" § único do Cod. 1'eual.

N. 37. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão criminal
em que é impetrante o roo António Machado Vieira, condemnado na
pena do gráo médio do art. 192 do antigo Código Criminal pelo Jury da
União, Estado do Piauhy, e considerando :
Que a sentença recorrida se conforma com a evidencia dos autos ;
Que não se deu preterição de formalidade substancial ;
Que a pena do gráo médio do art. 192 do antigo Código Criminal, imposta ao recorrente, foi regularmente convertida na pena menos rigorosa, a
do gráo médio do art. 294 § l" do vigente Código Penal, nos termos do art. 3°
paragrapho único do mesmo Código; negam provimento ao recurso parai
confirmar, como confirmam, a sentença condemnatoria. Custas pelo recor-.
• rente.
Supremo Tribunal Federal, 5 de junho de 1895. — Aquino e Castro, i
P- —José Hygino. —Pereira Franco. —Piza e Almeida.—Américo
L o b o . — U . do Amaral. — H. do Espirito Santo.— Fernando Osório.
— Pindahiba de Mattos. —Bernardino Ferreira. —Lúcio de Mendonça.
— Macedo Soares.— Fui presente, Souza Martins.

— 225 —

iro
Negada a revisão, por ser

eiuM conforme a prova dos autos e respostas do Jury.

N. 51.— Vistos e relatados os presentes autos de revisão criminal,
em que ê peticionário Pedro Sanne, negam provimento a este recurso,
por ser a sentença conforme com as provas dos autos e respostas do
Jury.
Supremo Tribunal Federal, 12 de junho de 1895.— Aquino e Castro,
P.-1-José Hygino. — Pereira Franco.— Macedo Soarei. — Lúcio de
Mendonça. — Fernando Osório. — U. do Amaral, vencido. Votei
pela reforma da sentença para condemnar o recorrente como
incurso nas penas do Cod. Crim. are. 194, de accordo com o art. 195.—
Américo Lobo. — H . do Espirito Santo.— Piza e Almeida.—Pindahiba
do Mattos.— Bernardino. Ferreira, vencido. O recorrente foi julgado
ainda sob o domínio do antigo Cod. Criminal, sendo condemnado no
grão médio das penas do art. 193 desse mesmo Cod. Criminal.
Era accusado de haver ferido com uma facada a um indivíduo
q u o se disso que morrera poucos dias depois.
A primeira impossibilidade jurídica, que impedia a condemnação do rèo
como culpado de homicídio, è que a morte do ofendido não foi provada pelo respectivo exame de seu cadáver.
Ella é apenas affirmada na denuncia e nem ó confirmada pelas testemunhas que somente se referem ao modo pelo qual se realisou o ferimento.
A segunda impossibilidade que impedia a condemnação do recorrente
nas penas do art. 193 resulta da terminante disposição do art. 194 combinado com o art. 195 do Código Criminal. Com.effeito, impondo aquelle
artigo penas menores, quando a morte do oífendido provém, não do mal
causado, mas da falta do necessário tratamento, determina muito positivamente que o mal só se julgará montei a juízo de facultativos. Em
consequência deste conceito legal, é indiscutível que somente poderá ser
punido com as penas do art. 193 o indivíduo que ferir tão gravemente
a outrem que este venha depois a morrer, devido a offensa recebida. E'
necessário ainda que sejam profissionaes, que declarem a justiça que o
oífendido morreu, porque o mal causado era mortal. Ora, no processo
não existe nenhum auto, em que profissionaes fizessem semelhante declaração; ao contrario, os médicos do corpo de delicto affirmaram que o ferimento do offendido não era mortal; logo, não tendo sido feito exame
cadavérico no offendido, não só para provar a morte subsequente, como
ainda para asseverar que fora ella occasionada pelo ferimento, injusta
e contraria á lei foi a sentença que condemnou o recorrente como incurso
no art. 193, quando não podia ser condemnado sinão em uma das penas
mais brandas do art. 191 do antigo Código Criminal. Nestas condições, votei para que fosse reformada a sentença.—Fui presente, Souza
Martins.
S. T.
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Confirmada a sentença, porque nào lia no processo preterição de formalidades SubstanciaeS)
é legal a pena imposta e não se prova a i n j u s t i ç a da mesma sonlcnçii. <|iie não pôde
ser invalidada por justificação produzida dous annos depois de commettido o c r i m e .

N. 15.— Vistos, expostos c discutidos estes autos em que o réo
Gregorio Soro Infante pede a revisão do seu processo para o fim de ser
absolvido e juntamente seu co-réo Júlio Nunes de Alcântara, reformando-se
Ji sentença que os condemnou á pena de oito annos de galés e á multa de
20 por cento do valor roubado, gráo máximo do art. 269 do Código Criminal, ou pelo menos para que sejam submetlidos a novo Jury : o Supremo
Tribunal Federal considerando que não houve preterição de formalidades
subslanciaes no processo da formação da culpa, nem no plenário, sendo
conforme ao que consta dos autos 0 ás respostas do Jury, a sentença proferida a 18 de março de 1890, que os condemnou àquella pena, e que foi
confirmada em gráo de appellação por accordão unanime do Tribunal da
Relação de Porto Alegre cie 10 de junho do dito anuo; considerando que
não procedem de modo algum as allegações do impetrante no sentido de
ser considerada injusta a sua condemnação e a de seu co-rèo, e nem a
justificação que produziu dous annos depois de commettido o crime, e que
se acha junta a tis. 11, pôde d e s t r u í r a prova resultante dos autos que
motivou a dita condemnação, confirma a referida sentença e condemna
o impetrante nas custas.
Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895.—Aquino e Castro,
P.—Pindahiba de Mattos.—Pereira Franco. — Piza e Almeida.—Américo Lobo.— U. do Amaral. — Lúcio de Mendonça.— H. do Espirito Santo.—Fernando Osório.—Bernardino Ferreira, vencido. O recorrente Gregorio Soro Infante e Júlio Nunes de Alcântara foram
accusados de haverem penetrado em uma venda ú rua da Olaria,
ás 8 horas da noite de 1U de outubro de 1888, e roubado de uma gaveta
a quantia de 600$ e três relógios. Toda a prova, porém, da accusação
repousa única o exclusivamente na declaração de um menino de idade de
11 annos ; porquanto, das testemunhas que depuzeram quer no inquérito,
quer na formação da culpa, nem uma ao menos afflrma que viu osaccusados sahirem do estabelecimento onde se deu o roubo. Entretanto,
as asseveracões desse menor são tão inverosímeis e contradictorias, que
não podem deixar de inspirar serias duvidas no animo o mais desprovia
uido, acerca da realidade do semelhante crime. Com effeito, contou essa
criança a seguinte historia : « que seu patrão tinha ido passeiar, recorn^
mendando-lhe que se deitasse, porque não se demoraria; que, apagando a
vela, sentiu passos no corredor próximo, que entrando duas pessoas no
seu quarto, com o auxilio de phosphoros, accenderam a vela; que essas
duas pessoas o amarraram e amordaçaram, vendando-lhe em seguida os
olhos ; que depois arrombaram a gaveta em que estava o dinheiro que
comsigo levaram ; e logo após a retirada dos ladrões conseguiu desembaraçar-se dos laços que o prendiam e sahir para a rua gritando por socuorro. » Evidentemente este depoimento encerra taes lacunas que o
tornam inacreditável. Por onde e como penetraram os ladrões no inte-
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rior da venda? Como pôde enxergar o menino de olhos vendados os
movimentos e acções dos criminosos? Como e de que modo, poude
facilmente desembaraçar-se dos laços que o prendiam? São estas as
interrogações que espontaneamente só erguem dos autos, e que a accusação não sabe responder e nem tão pouco explicar. E estas duvidas mais
se accentuam diante do auto de corpo dedelicto. Nessa importante peça
que é a comprovação judicial do crime, os peritos declaram : que houve
tentativa de arrombamento na gaveta por meio de um formão, porém que
ellafoi aberta com chave falsa, gazúa ou outra qualquer cousa sem deixar
vestígios. Ora, para logo be impõe ao raciocínio : se os ladrões tinham
chave falsa, gazúa ou outro qualquer instrumento com que abriram a
gaveta sem deixar vestígios, claro está que não necessitavam fingir outras
violências para constatar o arrombamento. Além destes factos, que autorisam fundadas suspeitas sobre a existência do roubo, cumpre ainda notar
que não ficou demonstrado quo a victima possuísse na occasião do crime
o dinheiro que assevera lhe ter sido roubado, conjunctamente com os três
relógios e que nem nas buscas dadas immediatamente nas casas dos suppostos criminosos foram encontrados esses objectos.
Entretanto, a única circnmstancia que está manifestamente provada do processo é o estado do insolvência do dono da venda, que
tinha naturalmente necessidade de qualquer pretexto para não pagar
os seus credores.
Assim, pois, votei para que fossem absolvidos o recorrente o seu
companheiro, em consequência de não estarem suficientemente provadas
as suas criminalidades. — Fui presente, Souza Martins.

1'rejudicado o recurso de revisfio. poi' já ter sido julgado iilenlico recurso, interposto pelos
mesmos recorrentes e pelo mesmo tacto de ipue ora se trata.

N . 29.— Vistos e relatados os autos de revisão em que são peticionários Angelo Burlani, José Burlam e João Burlani, accordam julgar prejudicado o interposto recurso de revisão por ter sido já julgado idêntico
recurso pelos mesmos recorrentes interposto sobre o mesmo assumpto em
sentença de 2-"> do maio ultimo; custas tia forma da lei. (Vej. n. 168.)
Supremo Tribunal Federal, J5de j u n h o de 1895.— Aquino c Castro,
p. _ Pindahiba de Mattos.— Bernardino Ferreira.— Pereira Franco,—
Piza e Almeida.— Américo L o b o . — H . do Espirito Santo.— U. do
Amaral.— Lúcio de Mendonça. — Fernando Osório.— Fui presente,
Souza Martins.
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Negada a revisão e confirmada, a Síntem;; ...... ;• nslar planamente provado o crime, mio
haver nullidade no processo e ser legal a pi'iia. i m p o s l a , que sorá convertida. nu jui/.o
da execução, na forma, do ar t. 3°. para/íi-aplio único do Cod. V e n a l .

N. 53. - - Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de
revisão, era que è peticionário António de SanfAnna, réo preso na
• cadeia de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento da pena que lhe foi imposta pelo Tribunal da Relação
daquelle districto pelo crime do art. 193 do antigo Código Criminal,
por haver em 7 de fevereiro de 1887, fazendo parte de uma escolta
encarregada da prisão de criminosos, matado com um tiro pelas costas,
o preto Felicio Rodrigues, depois deste se achar preso e amarrado e
quando ern taes condições tentava fugir,
E considerando :
Que foram guardadas no processo as formalidades substariciaes ;
Que o crime está plenamente provado :
a) pelas próprias declarações do rèo, nos termos em que se refere
o facto delictuoso ;
b) pelo depoimento conteste de testemunhas presenciaes ;
Que, dadas as circumstancias, que se prova terem occorrido, não
se pôde admittir em favor do réo a justificativa do art. 182 do Código
do Proc. Criminal:
Accordam em negar provimento ao recurso para confirmar a
sentença do Tribunal da Relação de Porto Alegre e com ella a do
segundo jury a que respondeu o peticionário, fazendo-se no juizo da
execcução a conversão da pena de 30 annos de prisão com trabalho
na de 24 annos de prisão cellular, máximo do art. 294, § 2° do
Cod. Pen. vigente, de conformidade com o disposto no art. 3°, paragraphp único do mesmo Código.
Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. — Aquino
Castro, P. — Lúcio de Mendonça. — Piza e Almeida. — U. do Amaral.
— Pindahiba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — Américo Lobo. — •
Pereira Franco. Com a declaração de entender que neste Tribunal se
devia fazer a conversão da pena. — Bernardino Ferreira, vencido pelos
mesmos fundamentos do voto do Sr. Ministro Pereira Franco. — Fernando
Osório. — Fui presente, Souza Martins,

Negada a revisão e confirmada, a sentença, por ser improcedente, á vista dos aulos, a all<'gacão de nullidade do processo e injustiça da condemnação.

N. 69. — Vistos, expostos e discutidosos presentes autos, em que o roo
Alfredo Mendes Ferreira pede revisão do processo a que respondeu por crime de offensas physicas, na comarca do Rio Novo, Estado de Minas Ge-

raes, e pelo qual foi condemnado a um anno de prisão cellular, máximo
do art. 303 do Cod. Penal, allegando ter havido nullidade no processo e
no julgamento, e ser a sentença condemnatoria contraria á evidencia dos
autos ; o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista as razões do Promotor Publico dnquella comarca afls. 103 v, usqw fls 104, na appellação que interpoz o réo ora impetrante para o respectivo Juiz de Direito e a
decisão deste a fls. 163, que bem demonstram a n e n h u m a procedência
daquellas aUogaçõe.s, de accordo com o parecer do Ministro Procurador
Geral da Republica, confirma a referida sentença, por ser conforme às
provas dos autos e ás disposições de Direito.
Pague o impetrante as custas.
Supremo Tribunal Federa], 10 de junho de 1895.— Aquino e
Castro, P.—Pindahiba de Mattos.—Pereira Franco.—Piza e Almeida.
-José Hygino. — H . do Espirito Santo.—U. do Amaral.—Américo
Lobo. — Lncio de Mendonça. — Bernardino Ferreira. — Fui presente,
Souza Martins.

Negada ;• revisão e confirmada a sentença condernnaturia, pela improcedência das allegações
do i m p e t r a n t e , a quem liça salvo o direito de pedir a, autoridade competente a reducção
da pesa, n;', forma do art. 3" S l" do Cod. Pen.

N. 4 4 . — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos, delles se
verifica que o impetrante réo António Tobias de Alencastro foi condemnado por sentença de 22 de dezembro de 1885 do Tribunal do Jury de
S. João Baptista de Carnaquam, Estado do Rio Grande do Sul, à pena de
galés perpetuas, grão máximo do art. 193 do antigo Código Criminal, pelo
homicídio praticado em Eleuterio dos Santos, tendo sido essa sentença
confirmada em gráo de appdlação polo Tribunal da Relação de Porto
Alegre :
Verifica-se mais que passada em julgado adita sentença, entrou o
impetrante no cumprimento da pena na cadeia de Porto Alegre, de onde
pede a revisão de seu processo, para o fim de lhe ser commutada a dita
pena na do mínimo do art. 193 do referido código, allegando injustiça notória naquella decisão ;
Considerando o Supremo Tribunal Federal que o exame dos autos
convence não ter havido preterição de formalidade alguma substancial,
quer no summario, quer no plenário, e que a sentença condemnatoria foi
proferida de conformidade com as respostas do jury e com as prescripções
da lei, sendo inteiramente improcedentes as allegações do impetrante,
confirma a mesma sentença, ficando-lhe salvo o direito de pedir a reducção
da pena, sendo-lhe applicada a do art. 294 § 2° do novo Cod. Pen., de
conformidade com o disposto no art. 3° e paragrapho único do mesmo
Código.
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E pague o impetrante as custas.
Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. — A q u i n o e
Castro, P.— Pindahiba de Mattos.— Pereira Franco, vencido na parte
em que entendeu-se não caber neste Tribunal fazer-se reducção de pena.—
Piza e Almeida. —José Hygino. — H . do Espirito-Santo. —Fernando
Osório.— U. do Amaral.— Lúcio de Mendonça. — Bernardino Ferreira,
de accordo com o voto do Sr. Ministro Pereira Franco. — Fui presente,
Souza Martins.

unanimes do Jury sobre todos os quisitos acerca dos diversos pontos
da accusação.
Por estas razões, portanto, e o mais dos autos, julgando improcedente a revisão requerida, confirmam a sentença, em cujo cumprimento
o recorrente se acha.
Supremo Tribunal Federal, 16 de junho de 1895.—Aquino e Castro, P.—Pereira Franco.—Piza e Almeida.—Macedo Soares.—Pindahiba de Mattos. — José Hygino.— Américo Lobo.— Bernardino Ferreira.—Lúcio de Mendonça.— U. do A m a r a l . — H. do Espirito Santo.
—Fui presente, Souza Martins.
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Negada a revisão e confirmada a sentença oondeainatoria, por serem improcedentes, em v i s l a
dos autos, as arguições de iftjustiça o nullidadc da mesma sentença, oppostas pelo recorrente, e já haver sido convertida a pena que legalmente lhe foi imposta.

Concedida a revisão, li' millo o processo peb. incompetência do juizo em que correu. Tratando-se de crime de calumnb. foi o réo condemnado pelo de i n j u r i a .

N. 47. — Vistos, expostos e discutidos estes autos, ern que José Martins do Pillar Vianna pede a revisão do seu processo, sob o fundamento de injustiça e nullidade da sentença que o condemnou a galos
perpetuas, pena que depois foi convertida na de 30 ânuos de prisão
com trabalho, na forma do decreto n. 774, de 20 de novembro de 1890,
negam provimento a esse recurso, porque ao recorrente foi com justiça imposta a pena que cabia pelos delictos que commettera, tendo-se
em vista o disposto no art. 02 do Cod. Criminal, então vigente, o no
seu julgamento não se deram as nullidades apontadas, e nem outras
quaesquer ; porquanto, do traslado do processo a fls. 68 v. consta
que o juiz de direito tirando as 48 cédulas para fora da urna ordenou ao escrivão que as contasse, de accordo com o preceituado no
aviso circular de 25 de março de 1855, como Formulário sobre a
marcha dos processos que teem de ser julgados no tribunal do jury, e
onde se firma a intelligencia do art. 238 do Cod. do Proc. Crim. e do
art. 344 do lieg. n. 120 de 31 de janeiro de 1843; constando, da
mesma sorte, do termo de sorteio a fls. 69 v . , e da acta a fls, 85 v,
os nomes dos jurados Emílio Gentil de Figueiredo Mascarenhas, João
Maria Chaves, que fizeram parte do conselho de julgamento, os quaes,
somente não foram contemplados no edital de fls, 63 v . , porque, sendo
sorteados como supplentes, não podiam figurar no referido edital entre
os dos jurados anteriormente sorteados para a sessão do Jury então
convocada.
Semelhantemente não prevalece a terceira nullidade apontada pelo
recorrente consistente no facto de não constar da referida acta os nomes dos jurados Manoel Luiz da Costa, recusado pelo réo recorrente,
e João Ignacio da Silveira, recusado pelo promotor publico, constando,
entretando, esses dons nomes do termo de sorteio, pois que, si na
acta não foram mencionados esses nomes, do termo do sorteio também
nada consta sobre elles ; de maneira que essa allegação do recorrente,
não tendo sido acompanhada da necessária prova, não pôde ser.considerada procedente, quando isso importasse em nullidade do processo,
q u a n t o mais que o rncorronto fura condemnado à vista do respostas

N. 83. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de
revisão, em que é recorrente Bento Figueiredo Ferreira Aranha e recorrido o Dr. José Coelho da Gama Abreu e nos quaes se pede revisão
da sentença do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Pará que,
reformando outra do j u i z de 1a instancia, condemnou o réo ora recorrente às penas do gráo máximo do art. 319 § 1°, do Código Penal, e
considerando:
Que erroneamente foi o crime imputado ao recorrente classificado
corno injuria, quando não o podia ser senão como calumnia, pois consistia
em imputação de facto que a lei qualifica crime de peita ou suborno
(art. 214 do Código Penal) o calumnia ó a falsa imputação feita a alguém de facto que a lei qualifica crime (art. 315 do mesmo Código) ;
e da erronoa classificação do delicto resultou haver sido o réo, ora
recorrente, processado e julgado por j u i z o incompetente (art. 65 § 12,
n. 10 do decreto n. 359 de 19 de j u n h o de 1891, que organisou a
justiça do Estado do Pará ; Souza Martins, Organ. judio. arts. 746, 9°
e 786) ;
Que não procede, para se não considerar corno de calumnia o
crime, a allegação de que a imputação foi vaga e sem designação de
pessoa determinada, pois também ha calumnia equivoca (art. 321 do
Código Penal); e tal é a calumnia que não declara o nome do offendido
e apenas indirectamente o inculca e insinua ; tanto mais que os artigos
do CorreioParaense indicam claramente a pessoa a que se referem ;
accordam orn dar provimento ao recurso para annullar todo o processado; pagas pelo recorrido as custas.
Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 1895. — Aquino e Castro,
P. - - U. do A m a r a l . — Pereira Franco.—Piza e Almeida. — H .
do Espirito Santo. - - José Hygino. — Macedo Soares. — Lúcio do
Mendonça. — Américo Lobo. — Bernardino Ferreira, -*~ Pindahiba
de Mattos, — Fui presenlo, Souza Martins,
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Revisão de sentença proferida em processo r n i l i U i r . Reformada a - r n i r u e a e annullado n prooesso do Conselho de Giíerra, por se ter a elle procedido Sem que fossem juntas as fés de j
n l l i e i i i duR ivconvnles, pêras indispensáveis do prpeesso: c porque f i r a m jul.Lv.iIos e eon- JS
demnados sem serem a i l t n i l l M o s a. dal 1 u sua p r n v a c defesa. oomo em tempu r e q n e r e r a m .

N. !.)!'). — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
revisão crimina] requerida por José Maria de Beaurepaire Pinto Peixoto,
em favor de Raymundo Frederico Por Deos, Aluisio Carlos de Almeida
Stachlembrecher, João Theodorico da Cunha Sahyva o Luiz Maria de j
Beaurepaire Pinto Peixoto, condemnados por sentença do Supremo Tri- j
bunal Militar a 25 mezes de prisão simples, reformam a mesma sen- J
tença, porquanto além de se ter procedido a conselho de guerra sem se 1
juntar as competentes fés de offlcio dos réos, que são peças indispen- ,-<
sáveis ao processo, foram elles julgados e condemnados sem serem admittidos a fazer a sua prova, como em tempo requereram, nomeando as
testemunhas que deviam ser i n q u i r i d a s .
Do principio que ninguém pôde ser condemnado sem ser ouvido, ;
decorre para o julgador a obrigação de ouvir o accusado e d 3 deixar-lhe a liberdade necessária para que possa defender-se, e porque
assim não se fez, julgam nullo o processo do conselho de guerra desde
a apresentação da defesa dos accusados ; pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 19 de j u n h o de 1895. — Aquino e
Castro, P. — Piza e Almeida. — Américo Lobo, vencido. Votei pela
modificação da condemnação á vista do seguinte motivo: A pena de
25 mezes de prisão militar, substituída a de forca, que é a única
expressa no art. 15 dos de guerra, não se legitima com o D f r c r . d e l l > d e
novembro de 1790, nem com q u a l q u e r outro anterior á Carta Constitucional de 25 de março de 1824, porque na lição de Cunha Mattos —
Repertório de Legislação Militar, aquella Constituição havia dorogado
taes disposições arbitrarias e odiosas. Em frente da Constituição republicana ò mais repugnante a anomalia de applicarem os Tribunaos
as penas conforme a graduação e a espécie que lhes aprouver. Votei,
pois, pela imposição do mínimo do art. 87 § 5° do Código Penal da
Armada, que não pôde deixar de ser legislação subsidiaria e que corresponde ao mínimo do art. 111 do Código Penal. — Pereira Franco. -J
Macedo Soares. — Pindahiba de Mattos, vencido. — Lúcio de Mendonça.
— José Hygino. — U. do Amaral, vencido. — H. do Espirito Santo, vencido. — Fui presente, Souza Martins.

Neg-ada a revisão e confirmada a sentença, por não serem procedentes as nullidades arguidas
pelo recorrente.

N. 25. — Vistos e relatados estes autos de revisão, em que ò peticionário João da Hora Baracho, negam provimento ao recurso, por
não ser procedente nenhuma das nullidades apontadas pelo recorrente,
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como foi julgado pelo Tribunal da Relação de Pernambuco (accordão
de fls.. 56 v.), de accordo com o parecer de fls. 61 ; pagas pelo recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 26 de j u n h o de 1895. — Aquino e Castro, P. — José Hygino, vencido. Votei pela annullação do processo ; porquanto, sendo todas as testemunhas analphabetas, não consta que se observasse a formalidade essencial do art. 87, 2a parte do Cod. doProc.
(Irim. — Piza e Almeida. — (J. do Amaral. — Pereira Franco. — Macedo
Soares. — Pindahiba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Fernando Osório. — Lúcio de Mendonça. — Américo Lobo. — H. do Espirito Santo.
— Fui presente, Souza Martins.
1*0
Revisão de sentença proferida em processo m i l i t a r . Reformada a senlença do Supremo
Tribunal Militar, q u e condemnou o recorrente a pena de 2.") mezes de prisão, para
jtilgal-o incurso no art. 141 do Código Penal da Armada, gráo mínimo, combinado
com o art. 43, por ter feito publicações proliibidas.

N. 98.— Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de revisão,
em que é peticionário o capitão-tenente da Armada Nacional, Polycarpo
Cesario de Barros :
Tendo em l de agosto de 1894 o dito recorrente sido condemnado
à 25 mezes de prisão, por sentença do Supremo Tribunal Militar, como
incurso nosarts. 94 e 141 do Código Penal da Armada, sentença que
reformou a do conselho de guerra que o condemnou a um mez de prisão,
de conformidade com o art. 100 do referido Código; requereu revisão
de seu processo sob os fundamentos legaes de haver sido a sentença condemnatoriacontraria ao texto da lei penal e á evidencia dos autos:
Considerando que a applicação do a r t . 100 è para todo o indivíduo
ao serviço da marinha que promover a reunião de militares, ou nella tomar
parte, para discutir acto do seu superior ou assumpto attinente à disciplina
militar, e que o capitão-tenente Polycarpo Cesario de Barros nem promoveu, nem tomou parte em reunião de militares, para aquelle fim ;
Considerando que a applicação do art. 94 é para os indivíduos ao serviço
da marinha de guerra que, reunidos em numero de quatro pelo menos e
armados recusam á primeira intimação recebida obedecer a ordem de seu
superior, praticam violências, fazendo ou não uso das armas e recusam
dispersar-se ou entrar na ordem, á voz do seu superior ; machinam
contra a autoridade docommandante ou segurança do navio ; fogem, desobedecendo á intimação para voltarem a seu posto ; e procedem contra as
ordens estabelecidas o u dadas na occasião ou se se abstém propositalmente
de as executar, pelo que são considerados em estado de revolta ; e que
o capitão-tenente Polycarpo Cesario de Barros não esteve reunido e
armado com aquelles que commetteram qualquer dos crimes especificados
no referido artigo, mas, pelo contrario, declarando pela imprensa que
abraçava a revolta, foi, acto continuo, som armas, apresentar-so ;i
prisão a que se recolheu, frustrando assim elle mesmo sua própria resolução e a consummação dos crimes que são punidos pelo citado art. 94 ;
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Considerando, porém, em face do corpo de delicto, da prova dos
autos e razões de defesa que o capitão-tenente Polycarpo Cesario de
Barros fez publicações prohibidas, como também reconheceu o Supremo
Tribunal Militar, reformam a sentença em revisão, para julgal-o, como
julgam, incurso no ar t. 141 do Código Penal da Armada, grão m í n i m o , ,
combinado com o art. 43, tendo em atténção os seus bons precedentes
militares (§ 7° do art. 37), devendo-se-lhe computar na pena o tempo
de prisão preventiva a que esteve sujeito (art. 53); custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 10 de julho de 1895. -- Aquino e Castro, P. —Fernando Osório. —Piza c Almeida. —Macedo Soares. —
Pereira Franco.— JoséHygino. Votei pela annullação do processo desde
a sentença do conselho de guerra, porquanto o rjo foi julgado em face
do supposto Código Penal da armada, que não tem base legal, como foi
decidido por accordão deste tribunal de 2 de setembro de 1893.- Amorico Lobo. Não consta do auto do corpo de delicto, nem de nenhum dos
termos do processo, o facto afinal punido com as penas do art. 94 do
Código Penal da armada ; além de outros motivos, eis a razão preliminar
por que não continuei essa condemnação.
Na folha, que constituo o auto de. corpo de delicto, o peticionário
não publicara acto ou documento official, menos criticara uma determinada
deliberação do Governo ou um acto especificado de seu superior.
Teria porventura discutido matéria attinente á disciplina militar, isto
è, o conjuncto de leis relativas ao peculiar procedimento das pessoas alistadas na marinha de guerra ?
O teor da publicação a mim me parece transcendei' visivelmente as
raias da zona disciplinar e incidir nas penas do art. 85 n. 4 do Código
Penal da armada, gráo mínimo.
Applico este Código porque não ha lei alguma que o tenha revogado ;
apenas a Constituição abrogou algumas das disposições do promulgado a
5 de novembro de 1890, o ^ual, assim modificado, ó o mesmo monumento
legislativo de 7 de março de 1891.
Em verdade o Governo provisório suspendera a execução do Código
Naval por decreto de 4 de fevereiro de 1891, mas reparou essa falta nos
decretos successivos de 14 de fevereiro e 7 de março do mesmo anuo.
Na analyse do art. 15 § 3° da Carta Constitucional de 1824 assim
disserta Pimenta Bueno :
«Em regra a autoridade das leis não deve ser suspensa ; si ella não é ,
útil, seja revogada.
Entretanto razões de importante interesse publico, circurr.stancias
especiaes, podem aconselhar ou exigir a suspensão por algum tempo de
urna lei, de um imposto, da liberdade de exportação de viveres, etc.
Portanto era sem duvida necessário que a Constituição reconhecesse
essa attribuição do poder legislativo e só delle.
O Governo, salvo excepção expressa no § 35 do art. 179 da Consti- '
tuição, não tem autoridade de suspender a execução de lei alguma ; sua
missão é de executal-a e não de suspendel-a ; elle não é legislador. »
Isto posto, e dada a identidade de ambos os Códigos (salvo as alterações
nascidas da Constituição), segue-se a legitimidade de decreto n. 18 de 7 do
março de 1891, que mandou executar o Código actual, porque o Governo
constitucional, obrigado elementarmente á fiel execução das leis (Constituição art. 48 § l"), não podia nem devia consentir na arbitraria o con-
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stante suspensão de um código fundamental, ordenada a principio indefinidamente pelo Governo Provisório, mas logo em seguida limitada pelo
dictador até a data de sua simples concordância com a nova Constituição.
Em summa, inauguradas as funcções legislativas do Congresso Nacional, tornaram-se o Presidente da Republica e o Poder Judiciário incompetentes para não executar leis sob pretexto de estarem perpetuamente
suspensas pelo dictador a despeito de ter este desfeito seu acto exorbitante.
— Lúcio de Mendonça, vencido. O recorrente deveria ter respondido pelo
crime de deserção, em cujas penas indubitavelmente incorreu ; entretanto,
como estas são mais graves que as impostas pelo Supremo Tribunal
Militar, e não nos é licito em revisão aggravar penas, limitava-me a
confirmar a sentença recorrida, e só pela necessidade de reduzir o meu
voto ao vencido, concordei na final imposição do mínimo de pena a que foi
o recorrente conclemnado.— A. Brazilionse.— II. do Espirito-Santo,
vencido.— U. do Amaral, de accordo com a conclusão, por ter sido
vencido quanto á classificação do delicto.—Pindahiba de Mattos, de
accordo com a conclusão, tendo sido vencido quanto à classificação do
delicto, conforme o voto supra.— Fui presente, Souza Martins.

Concedida a revisão e annullado o processo, pela incompetência da autoridade estadoal para
conhecer ao crims de moeda 1'alsa, sujeito á jurisdicçio federal, li' remeUido o processo
aojuizo competente para os íins legaea.

N. 72. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam nullo o processo ao qual respondeu o supplicante José Eucina y Moralles, pela manifesta incompetência do j u i z estadoal que o formou.
Porquanto, tratando-se do crime de moeda falsa, cujo conhecimento
pertence ao Juizo Federal, por attribuição implícita conferida pela Constituição da Republica, assim interpretada pelo Supremo Tribunal Federal
em varias decisões e acceitas pela lei n. 221 de 20 de novembro de 1894,
art. 20 n. VI, só á justiça federal competia conhecer da espécie.
Seja, portanto, o feito remettido ao Juizo Federal, pelo meio e para o
fim do art. 74 § 6" da citada lei n. 221. Custas pelo supplicante.
Supremo Tribunal Federal, 28 de agosto de 1895. — Aquino e Castro,
P. — Macedo Soares. —Américo Lobo. — Piza e Almeida. —Pindahiba
de Mattos. — Pereira Franco. — Lúcio de Mendonça. — A. Braziliense.
— Fernando Osório. — J o s á Hygino. — F u i presente, Souza Martins.

— 236 —

— 237 —

que, assim sendo, e em satisfação a preceito legal, está plenamente
justificada semelhante despeza, desapparecendo deste modo o característico
elementar e essencial da fraude ;
que, da mesma sorte, ficou demonstrado pelo exame de fls. 92, que o
recorrente sóffreu o desfalque da quantia de 18:247$730 e que por isso
não houve despeza fictícia, que carecesse ser dissimulada ;
que, portanto, nos restrictos termos do § 1° do art. 802 do Código
Commercial, não se podia classificar a sua quebra como fraudulenta.
Considerando mais :
que, nem culposa deveria ser considerada essa fallencia porque as
irregularidades encontradas no diário, não autorisam essa qualificação sem
estarem acompanhadas da imprescindível prova, que desse facto proveio
qualquer lucro para o recorrente em damno dos seus credores ;
que, ao contrario, acha-se concluderitemente provado dos autos pelo
depoimento de testemunhas de fls. 110 v. a 117 v . , e exame de livros de
fls. 80, que o recorrente era assíduo no seu estabelecimento, moderado nas
despezas com o seu tratamento pessoal;
que nunca perdeu dinheiro em jogo ou em especulação de aposta ; que
não vendeu, nos seis mezes anteriores à quebra, os seus effeitos por menos
do que os havia comprado ; e que finalmente entre a data de seu ultimo
balanço e a fallencia não estava devendo por obrigações directas o dobro do
seu capital apurado;
que, nestas condições a insolvência do recorrente não se podia attribuir sinão a incidente do força maior, o qual consistiu no abalo de sua
reputação originado pela accusaçâo infarnante contra elle levantada, e que
para os seus créditos de negociante tardiamente conseguiu destruir,
obtendo, afinal, condem nação de seu denunciante:
Accordam por esses fundamentos absolver o recorrente, reformando
assim a sentença que o condemnou em quebra fraudulenta.
Supremo Tribunal Federal, 2 de setembro de 1895.— Aquino e
Castro, P.— Bernardino Ferreira.— Pereira Franco.— H. do Espirito
Santo, votei pela reforma da sentença para que fosse o recorrente condemnado nas penas correspondentes a quebra com culpa porque não
se provou dos autos o elemento da fraude. — Piza e Almeida.— A. Braziliense, vencido.— U. do Amaral.—• Fernando Osório.— Lúcio de
Mendonça.— José Hygino.— Fui presente, Souza Martins.

Concedida a revisão <> absolvido " reco,Tente, já perdoado por acto do Governo Provisório, da
pena que lhe foi imposta por quebra f r a u d u l e n t a . , v i s t o tw sido mal qualificada a quebra
e i n j u s t a ;i eondenlnacão. .V revisão i l a s e n t e n ç a ôôndsrimatoria ('• p i T i n i l t i d a , q u e r
dur&nte O tempd da execução da s e n l e n i M . i|iier depois de' c u m p r i d a a pena ou perdoado
o delinquente,

N . 33. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de revisão
CFÍminal, em que ò recorrente Joaquim Estevão Coelho de Magalhães,
mostra-se dos mesmos autos :
que o recorrente sendo surprehendido por uma accusaçâo que contra elle
levantou o commendador José Augusto Laranja, requereu irnmediatamente a abertura de sua fallencia ; que, apresentado o respectivo balanço
parecia delle se inferir que era o activo deste negociante igual ao seu
passivo na importância de 156:563$G92;
que, entretanto, procedendo-se ao necessário exame de livros, ficou
averiguado que, para ser equiparado o activo com o passivo foram creditados pelo valor nominal de 61:748$565 dividas compradas em leilão à
massa fallida de Timotheo da Silva Spindola pelo preço de 924$, e que
também se escripturou no activo, em duplicata, facturas, para explicar
um imaginário desfalque de 18:247$730 ;
que, pronunciado e definitivamente julgado o recorrente, foi condemnado como roo de quebra fraudulenta, no grão médio do art. 263 do
antigo Código Criminal;
que, appellando o recorrente da sentença, foi a esse tempo perdoado
por decreto do Governo Provisório de 21 de novembro de 1890;
que, tendo desistido desta appellação, julgou o Superior Tribunal
extincta a sua pena, sendo então o recorrente posto em liberdade ;
que, baseando o recorrente nesse perdão a primeira prova da sua
innocencia, pedio a revisão do seu processo, afim de ser reformada a sen- j
tença que o condemnou como bancaroteiro e sua consequente reha- l
bilitação ;
E, considerando :
que, a revisão do processo criminal em beneficio do condomnado, garantida pelo art. 81 da Constituição Federal <:> pormittida, quer durante Ql
tempo da execução da sentença para minoração ou relevação da pena, quer';
ainda depois de terminado o prazo da condemnação ou dada a hypotheso de ,
perdão pelo Poder competente, como claramente dispõem o art. 9, n. 3 do
decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890 e art. 72 § 2° do Código Penal;
assim resolvendo esta preliminar, tomam conhecimento do presente
processo.
E, nestes termos, considerando :
que, si evidentemente no balanço exhibido pelo recorrente figurara;
no activo as dividas compradas á massa fallida de Timotheo da Silva
Spindola ria importância de 61:748$365, também consta do respectivo
diário fls. 142 v . , que, para acquisição dessas mesmas dividas, retirou-se
da caixa a soturna de 924$000;

Revisão de sentença proferida-ení processo militar. K u formada a sentença du Supremo Tribunal Mililar e a u u u l l a d o o processo, porquanto, sendo o recorrente official da Armada
Nacional não foi o fons.dho ií* guerra composto de offioiaes de, marinha ; nelle não
funccionou o auditor de marinha, mas o de guerra, sem que coaste o motivo da substituição : e estando o recorre nls preso, sem meios de defesa, foi-lhe estadillicultada.

U

N. 78.— Vistos, expostos e relatados os autos, julgam nullo o processo em que é recorrente o 1° tenente da Armada Nacional Arthur Alvim,
condemnado à pena de morte pelo Conselho de Guerra perante o qual ré-
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spondeu e cuja sentença foi reformada pelo Supremo Tribunal Militar, que
impoz-lhe a de cinco annos e dez mezes de prisão simples por accordão de
13 de julho de 1894.
Porquanto, além de não ter sido o dito conselho composto de officiaes
de marinha, nelle não funccionou o auditor de marinha, mas sim o de
guerra, sem que constasse dos autos o impedimento daquelle para poder
ser substituído por este, nos termos do art. 2° do decreto n. 355 de 29
de março de 1891, accresce que nas circumstancias em que se fez o processo, estando o recorrente na Casa de Correcção, sem meios de defesa, sem
advogado, não obstante estar preso, foi-lhe difficultada a defesa.
Pague o recorrente as custas.
Supremo Tribunal Federal, 14 de setembro de 1895.—Aquino e Castro, P. — Macedo Soares.— U. do Amaral, só pelo ultimo fundamento.—
H. do Espirito Santo, vencido.— A. Braziliense.— Américo Lobo, vencido.— Lúcio de Mendonça, vencido. — Pereira Franco.— José Hygino.
— Pindahiba do Mattos, vencido.— Fui presente, Souza Martins.

Revisão de sentença proferida em processo militai 1 . Julfriv-flij prejudicado o recurso, porquanto, tendo sido o recorrente perdoado pelo Presidente da Repuliliea. e só havendo
requerido a annullação do processo pela incompetência do juízo, por ser político e não
militar o crime de que é accusado. não é ocaso de rehabiliUieão. só concedida quando
cm revisão é declarado innocente ocondemnado. Nem o perdão obstaria que o T r i b u n a l
conhecesse da revisão, si se tratasse de rehabilitação.

N . 87.— Vistos, expostos e relatados os autos, julgam prejudicado o
recurso de revisão interposto por Adindo Pinto Duarte, ex-aspirante a
guarda-marinha, do accordão do Supremo Tribunal Militar, que, refor»
mando a sentença do conselho de guerra, que o condemnara á morte, commutou a.pena em prisão com trabalho por dous annos ;
Porquanto, to,ndo sido o recorrente perdoado pelo Presidente da Repu- j
blica, em attencão a sua pouca idade, como consta do decreto fls. 24 ; e não
havendo requerido na petição inicial sinão arumllação do processo, por se
não ter podido defender e para ser julgado pelo Juizo Federal, como indiciado em crime político, não-é caso de rehabilitação, que o Código Penal,
art. 86, só concede ao injustamente coudemnado por qualquer autoridade
u pelo Supremo Tribunal Federal declarado innocente, em consequência
da revisão da sentença coademnatoria.
Não obsta o perdão para que o Tribunal deixe de conhecer da revisão,
para o fim de ser rehabilitado o condemnado ; mas o que este pede não è
ser declarado innocente, mas submettido a novo julgamento, como rêo confesso de um dos crimes que lhe foram imputados, e elle allegi não ser
crime militar. Custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 5 de outubro de 1895.— Aquino e Castro, P.— Macedo Soares.— Pereira Franco.—José Hygino. — U . do

A m a r a l . — H . do Espirito Santo.— Fernando Osório.— Pindahiba de
Mattos.— Américo Lobo.— Lúcio de Mendonça.— Fui presente, Souza
Martins.
Impedido o Sr. Ministro Bernardino Ferreira da Silva.

Xão cabe o recurso de r e v i s ã o das decisões condemiiatorias proleridas pelas assembléas legisl a t i v a s dos listados.

N. 104.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão interposta polo Dr. Joaquim Ribeiro Gonçalves do modo como a Assernbéa Legislativa do Piauhy, dez dias depois de ter revogado, por meio da lei n. 60
de 29 de abril do corrente anno, a licença que lhe havia concedido pela
lei n. 57 de 13 de julho de 1894, e em cujo goso elle se achava em Manáos,
onde exercera advocacia e acceitara commissão do Governo do Amazonas,
deliberou, sem forma nem figura de juizo, que pelo facto de conservar-se
ausente o peticionário, vice-governador do Estado, incorrera napenacomm i n a d a n o a r t . 33 da Constituição local, e logo nomeou-lhe substituto,
ainda que não decorrido o prazo de 45 dias marcado no art. 87 da mesma
Constituição, para que as leis obriguem aos que, como o recorrente, não
estiverem em Theresina no acto da publicação:
Considerando, preliminarmente, que não competindo a nenhuma carnara legislativa, attenta a divisão fundamental dos poderes políticos,
quando julgue como Tribunal de Justiça, os crimes de responsabilidade
que lhe são affectos em primeiro grão, impor outras penas, além da de
perda do cargo e da incapacidade de exercer qualquer outro, isto sem
prejuízo da acção da justiça ordinária contra o condemnado, como em
relação á Assembléa Legislativa do Piauhy se exprime o art. 33 da lei
local n . 16 de 9 de agosto de 1892, evidentemente não é extensiva a deliberações de natureza tão excepcional a revisão creada pela Constituição da
Republica no art. 81 e pelo decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, no
art. 9° alínea 3a, como recurso extraordinário contra sentenças condomnatorias proferidas definitivamente por juizes ou tribunaes judiciários ;
o menos cabo a revisão de qualquer deliberação legislativa que, justa ou
injustamente, com regularidade ou som cila, dada a vigência de u m a disposição constitucional, semelhante á do art. 33 § 3° do Pacto Federativo,
declarar que o governador ou o vice-governador, ausente do território do
Estado, sem consentimento do Congresso, perdeu o cargo de pleno direito,
independentemente de processo, porquanto dessa ausência não se deriva
pena propriamente dita, mas tão somente a renuncia d;is funcções, sem
que o facto se qualifique crime, aliás não previsto, nem na citada lei
n. 16, nem no art. 211 § 1° do Código Penal, restrictivo ao empregado
que largar, ainda que •temporariamente, o exercício das funcções sem
provia licença do superior legitimo, entidade esta que não pôde nem deve
reconhecer um chefe de Estado ou seu substituto, donde se vê que deliberações de tal espécie pertencem exclusivamente ao domínio político do
Poder Legislativo, dentro do qual è vedado ao Poder Judiciário intervir
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para o fim de directamente as attenuar e revogar ou annullar, mandando
na ultima hypothese que a assembléa legislativa reconsidere e renove sua
decisão, ou contra o vencido, como quer o recorrente, mantenha certa e
determinada pessoa no cargo de governador ou vice-governador.
O Supremo Tribunal Federal não .toma conhecimento do presente
recurso por julgar, como julga, não ser elle permittido pela Constituição
da Republica, nem pela lei orgânica da Justiça da União. Custas excausa.
Supremo Tribunal Federal, 11 de outubro de 1895. - - Aquino e
Castro, P. — Américo Lobo. — Pereira Franco. — U. do Amaral.
— Fernando Osório. — Pindahiba de Mattos. — A. Braziliense, vencido, por entender que este Supremo Tribunal é competente para conhecer
da questão. — Bernardino Ferreira. — L ú c i o de Mendonça. — H. do
Espirito Santo. —JoséHygino.—Fui presente, Souza Martins.

REVISTA CIÚME

N i u i 83 i M n l r v r il ' nvars i c l r r i ' v i s ' : i apresentado no S [ i | i i v i n n T r i l n i i i u , ! i i l r i i i i l i i ]HM/,CI
*
leyal.
Náo cabo esse nrurso. <»- n r m u ilc rcvisà-O, t i o uccordíiu 4111', a i i n i i l I a i H l o o | i r j i n r i r n JU|L';I.m r n l o . inunda a, fiuisa u, novo j u r y .

N. 35.— Vistos, expostos e discutidos estes autos de revista crime,
entre partes recorrente João cia Silva Leitão, vulgo João Piauhy e
reccorrido Joaquim de Souza Vinhas, mostrando-se dos mesmos a fls.
88 v, ter sido o recurso interposto no dia 8 de maio de 1889, do
accordão da Relação do Ceará que annullou o primeiro julgamento do
recorrente e o mandou submetter a novo j u r y , e a fls. 199 v, não ter
o recorrente promovido a extracção do traslado necessário para a expedição dos autos ao antigo Supremo Tribunal de Justiça, consentindo
por seu procurador â remessa dos autos feita pelo escrivão das appellações,
em 26 de setembro de 189D, ao Juizo da inferior instancia afim de
proceder-se ao seu segundo julgamento. O Supremo Tribunal Federal
não toma conhecimento do presente recurso por lhe ter sido apresentado,
sem culpa ou negligencia do escrivão, muitos annos além do prazo legal,
e por não caber revista, nem revisSo do accordão a fls. 87 v ; pelo
qual não se poz fim ao processo, pagas as custas pelo recorrente.
Supremo Tribunal Federal, 30 de outubro de 1895.— Aquino e
Castro, P.— Américo Lobo.— Lúcio de Mendonça.— Pereira Franco.
— Macedo Soares.— Pindahiba de Mattos.— U. do Amaral.— Fernando Osório.— H. do Espirito Santo.— José Hygino.— Bernardino
Ferreira.— A. Braziliense.— Fui presente, Souza Martins.

S, T,

10

REVISTA CÍVEL

Nega-se a re.visla. ( ( i i a n i l n n a n coiisla, dos y.ulns h a v e r n u l l i d a i lê i l n |>i'nress.i ou

l

sentença.

l W i ' i ] i l i , \ i ' ^ ( i - i ! i | i | i n s l i i s ;in A e r n n l a n rei isnr não eonliece a l í e l a e a o (|ue i u l y o i i j>. rausa em
í;'n'io i l e a p i i e l l a e a o . A | i n i | i r i ' i U r i , ; / ' . ' ! ' revisora nau púile conhecer de embargos infringentes
v i . - f i n si'i serem cabidos, nesse caso, os de declaração.

N. 5'ô.— Visto•;, expostos e discutidos estes autos de Revista Cível,
manifestada pulos recorrentes Manoel. Dutra de Souza e sua mulher, dos
Accordãoa Jls. 518, e lis. 55iJ, da líelacào da Fortaleza, no listado do
Ceará, proferidos em lavor dos recorridos, herdeiros do António Ferreira
da Silva, negam a impetrada revista, porquanto, não consta dos autos,
nem ao menos das razões fls.559, queos Accordfios recorridos compreho.ndam qualquer das nullidades indicadas no art. 680 do regulamento
n. 737 de 25 de novembro de 1850 ; e da m3sma sorte não se mostrou, ou
ao menos se allegou que o processo continha alguma das nnllidades apontadas no art. 673 combinado com o art. U7á do mesmo regulamento:
donde resulta quo, na forma do art. 52 combinado com os arts. 5U e 6'^
do regulamentou. U549 de 23 de janeiro de 1886, a revista não pôde ser
concedida, por não haver nullidade do processo ou da sentença.
Accresce que, versando os embargos de fls. 405 sobre o AccordSo da
Relação do Recife fls. 5 v . , quo em grão de revista sentenciou a causa, a
Relação da Fortaleza não podia conhecer desses embargos, pois sõ o juiz ou
Tribunal da Sentença é o competente para tomar conhecimento dos embargos, que sejam oppostos às suas decisões.
E apropria Relação revisora não pôde conhecer de embargos infringentes, visto que, além dos de declaração, nenhuns outros podem ser
oppostos ás suas decisões, uma vez que com o julgamento revisor do íeitu,
sobre q u e versa a revista, cessa a sua jurisdicção, nos termos da lei de
18 de setembro de 1828, art. 17 e do decreto de 16 de fevereiro de 1838
e art. 6°; pelo que as decisões da Relação revisora, que não precisam de
declaração, são pela lei e pela jurisprudência dos Tribunaes, tidos por
soberanos; negando, por tanto, a revista, condemnam os recorrentes nas
custas.
Supremo Tribunal Federal, 27 de julho de 1895.— Aquino o Castro,
P . — Pereira Franco.— Macedo Soares.— Pindahiba do Mattos.— Berii-irdino Ferreira.— A . Braziliense.— Américo Lobo.— Piza e Almeida.
- Fernando Osório.— U. do Amaral. .

RECURSOS ELEITORAES

A junta eleitoral não deve lomar conhecimento do recurso para annullação do alistamento,
quando apresentado Io rã do prax.o legal. Nesses caso fica subsistindo o mesmo alistamehto.

N. l . — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de recurso
eleitoral interposto pela com missão municipal da cidade do Recife, no
Estado de Pernambuco, da decisão proferida pela junta eleitoral da Capital do mesmo Estado, em virtude do requerimento feito ú dita junta
pelo bacharel Celso Florentino Henrique de Souza, julgam procedente
o recurso, por isso que, dispondo o decreto n. 184 de £3 de setembro de
1893 no paragrapho único do art. 5°, que, dentro de 30 dias, após a
publicação do alistamento, qualquer eleitor poderá requerer a annullação
desse alistamento, dos autos se vê a fls. 3 v . , por declaração do próprio requerente em sua petição fls. 2, ter-se concluído a publicação do
alistamento no dia 11 de outubro de 1894 ; e havendo sido apresentada á junta eleitoral a alludida petição, aliás datada de 10 de novembro -MÍfls. 5, no dia 12, conforme a nota lançada no alto da mesma
petição fls. 2 pelo presidente da junta, e consta também das datas de 12
de novembro escriptas sobre as estampilhas nos jornaes apresentados
pelo requerente, como documentos a fls. 7, 8 e 9, com'o fim de inutilisal-as, torna-se evidente que tal recurso não fora interposto dentro dos
30 dias, contados da publicação terminada em 11 de outubro, e que acabaram em J O de novembro, pelo que, não devia a j u n t a eleitoral tomar
conhecimento do recurso, por ter sido apresentado fora do tempo e conseguintemente a sua decisão versando sobre recurso insubsistente.
Dando, portanto, provimento ao recurso de fls. 23 v, reformam a
decisão recorrida a fls. 17, ficando, assim, subsistente o alistamento
eleitoral.
Supremo Tribunal Federal, 9 de março de 1895. — Aquino e
Castro, P.—Pereira Franco.—Bernardino Ferreira.— Piza e Almeida.—
Macedo Soares.— José Hygino.—.rindahiba de Mattos.—H. do Espirito
Santo.—A. Braziliense.—Américo Lobo.—Fernando Osório,—U. do
Amaral,

Não se conhece do i-pcurao, quando drixa do s<>r tom;.do por livino, l i i r i i i r i l i i l a d c o - w i - i u - i i i l
pava ([uc se J*ssa considera? o recuso como interposto legalmente.

N. 7. —Vistos e relatados estes autos de recurso eleitoral, entro,
partes recorrente o Dr. Manoel Martins Torres, Presidente da Camará,
Municipal o da com missão e município de Nitheroy, Estado do Rio de
Janeiro e recorrido Júlio de Menezes Frôes, nSo tomam conhecimento do
recurso, visto não haver sido tomado por termo, formalidade essencial
para que se possa considerar o mesmo recurso como interposto localmente.
SupromoTribunal Federal, 7 de dezembro de 1895.—Aquinoe Castro,
P. com voto. Constituindo legislação subsidiaria, em casos omissos na
legislação federal, as antigas leis do processo criminal, e sendo applicai
vèis, por decisão deste tribunal, aos recursos cleitoraes as disposições
relativas aos recursos criminaes, deve-se considerar como complemento
legal do recurso o respectivo termo, om vista da expressa disposição do
regulamentou. 120 de 31 de janeiro de 18-12, art. 413, e da pratica
geralmente seguida nos tribunaes, tanto em relação ao processo civil,
como ao processo criminal.—Fernando Osório.— H. do Espirito Santo,
vencido. Si a lei buscou rodear de todas as garantias o processo eleitoral,
para tornar effoctiva a fnncção política da manifestação do voto, mo
parece pouco conveniente crear entraves aos recursos trazidos a este
tribunal, com exigências de formalidades peculiares aos processos contenciosos regulares, quando ò certo que si trata apenas de um processo
administrativo, sem forma de juizo, mormente si se attender a que o
art. 26 da lei n. 35, de 26 de janeiro de 181)2 não exige, como quer o
accordão, que só, tome por termo o recurso, dizendo, apenas, no seu
§3", que esse deverá ser interposto por petição apresentada ao presidente da commissão m u n i c i p a l , que dará recibo ao recorrente. Para que
pois o termo lavrado polo escrivão, q u a n d o a parte recorrente tom
para garantia de sen direito documento quo a lei considerou mais efficaà
,, valioso—ò recibo firmado pelo próprio presidente da commissão recorrida?—U. do A m a r a l . — A . Braziliense, vencido pelos mesmos f u n d a mentos do voto do Sr. I I . do Espirito Santo.— Pindahiba de Mattos.—
Américo Lobo, vencido na preliminar ; ha procedentes contrários a decisão do hoje.—Pereira Franco, vencido pelos motivos, em ruo se f u n d o u
o Sr. Ministro Herminio do Espirito Santo. -- Lúcio de Mendonça.
— Fui presente, Souza Martins.

HOMOLOGAÇÕES DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS

K' homologado n sentença r - i i v i n i r o i i v i j u l g a n d o paiiilhas, quanto nos lims
situados no liriix.il.
A homologação p.xlc sm> roi|uoridu d i i r c l a i i i r i i t c pchi. pui'lr ou viquisitada poi- via diplomática.
Constltuclonalidada d < . ;; l" do art. 18 d;>. loi u. 221 do 20 dr n o v c i u l i f u do 1894.

N . 6. — Vistos, expostos, relatados e discutidos os presentes autos
de pedido de homologação do sentença estrangeira :
Mostra-se dos mesmos autos, que, em partilha julgada por sentença
dos bons deixados por fallecirnento de Manoel António Fernandes, na cidade
do Porto, do reino de Portugal, foram contemplados, na meação da viuva
do finado Manoel Autanio Fernandes, D. Emilia Amalia Alves de Araújo,
casada em segundas núpcias com Manoel José de Araújo, vários prédios
nesta Capital Federal.
Extrahinrlo-si! carta de sentença, foi ella remettida ao Sr. ministro
da Justiça, quo a endereçou á este Supremo Tribunal Federal para os
devidos effeitos.
E, considerando :
Que, a sentença do partilha, proferida em primeira instancia que
julgou a meação de I). Emilia Amalia Alves de Araújo, foi sustentada pelo
Tribunal da Relação do Porto e confirmada em grão do revista, pelo
Supremo Tribunal de Justiça Português ;
Quo, apc/ardo constituir essa sentença cousa soberanamente julgada,
não poderia, entretanto, vigorai', (ora dos limites das fronteiras de Portugal, sem a precisa approvação das autoridades do paiz, onde estão os
bens s i t u a d o s ;
Que, a homologação das sentenças estrangeiras pelas justiças do
paiz, em quo teom de ser executadas, é do domínio exclusivo do Direito
Internacional Privado ;
Quo esse principio não implica com a independência dos Estados, aos
quae.s assiste o direito de regular as condições e formulas para a acceita'•••'10 dos actos emanados de autoridades estrangeiras, conciliando assim
os interesses do sua soberania com o respeito devido aos outros Estados ;
Quo, esta pratica internacional vai buscar seu fundamento nas graves
perturbações que adviriam na applicação da lei territorial a todas as
relações jurídicas que affectam unicamente aos estrangeiros ;
Que, na nossa legislação do antigo regimen, se encontra consagrado
osto mesmo uso, q u e se inspira no interesse da communhão dos povos ;
Que, entra outros, os decretos n. 6982 de 27 de j u l h o de 1878 e
". 7777 de 27 do julho de l,S80, estabeleceram as formulas para, verií}-
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cada ou não a reciprocidade, se tornarem exequíveis, em nosso território,
as sentenças estrangeiras;
Que, por isso, e sendo este principio a base indispensável de tody.s as
relações internacionaes, não podia deixar do o consignar a Constituição
Política da Republica;
Que, defeito, o a r t . GO, lettra h, da mesma lei orgânica, ciando à
Justiça Federal a attribuição do conhecer das questões de Direito Civil Internacional, implícita, senão expressamente, abrangeu nesse conceito a
homologação de sentenças estrangeiras;
Que, portanto, é inteiramente constitucional o § 4.° do art. 12 da
lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que prescreve as formulas que
devem ser actualmente observadas na homologação de sentenças estrangeiras ;
Que, não priva ainda desse caracter de constitucionalidade a circuinstancia de se haver declarado, na referida lei, que das homologações, só
ao Supremo Tribunal' Federal cabia conhecer em primeira e ultima
instancia;
Que, assim procedendo, o Congresso não exorbitou dá sua esphera
de acção, pois que usou de um poder que lhe foi outorgado pelo § 23 do
art. o4 da lei institucional, qual o de legislar sobre a forma processual da
Justiça Federa] ;
.
E, considerando mais :
Que, si na verdade, o § 4. ° do art. 12 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que firmou as regras para o processo da homologação, no
caso de provirá sentença de juízo contencioso, com exequentes e executados, não excluiu todavia a competência para a mesma homologação das
sentenças proferidas n o j u i z o administrativo, como o dos inventários e
partilhas;
Que, nem semelhante exclusão seria lógica, por coexistir para ambos
os casos idênticas e poderosas razões de direito e de ordem publica, que
justificam a applicação em outro paiz da lei civil estrangeira ;
Que, finalmente, não é essencial, que a homologação seja requerida,
perante o Supremo Tribunal Federal, directamente pela própria parte
interessada, por permittir o art. 12 da alludida lei, que possa ser ella
requisitada por. via diplomática, como foi a da presente espécie; ;
Accordam em homologar, para que produza todos os effeitos legaes, !
a sentença que julgou a partilha dos bens do fallecido Manoel António j
Fernandes, na parte referente aos bens situados no território da Re-j
publica.
E assim decidem, por satisfazer essa sentença as condições exigidas
na lettra b do § 4° do art. 12 da citada lei n. 221 de 20 de novembro?
de 1894; pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 4 de maio de 1895.—Aquinoe Castro, P. '
- Berna rd: no Ferreira.— Pereira Franco.— Piza e A l m e i d a . — U. do
Amaral.— A. Braziliense, vencido.— Américo Lobo, vencido.— Lúcio
de Mendonça.— H. do Espirito Santo, vencido, por entender que a faculdade concedida ao Supremo Tribunal Federal, pela lei n. 221 ,de
20 de novembro de 1894, é inconstitucional ; porquanto, não podendo ser
ampliadas pôr unia lei ordinária as attribuições privativas e originarias
conferidas pela Constituição a este Tribunal, não ha razão que justifique
a nova attribuição ao mesmo dada para processar homologações de sen-
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tenças estrangeiras, algumas das quaes, como a de que se trata, simples
cartas de formal de partilha, não podem servir de base ao processo de
homologação, estatuído pela citada lei, que deixa bem patente, pelo seu
contexto, que se refere às sentenças de acções contenciosas, onde ha
exequentes e executados, e cuja execução se deseja dar no Brazil.—
José Hygino. Concordo com o Sr. ministro Espirito Santo ern que as
funcções originarias do Supremo Tribunal Federal não podem ser augmentadas ou alteradas por lei ordinária ; mas vacillo em admittir a inconstitucionalidade do art. 12 §4° da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894,
porquanto é possível considerar virtualmente comprchendida no art. 59,
lettra d da Constituição a faculdade que o citado artigo da lei n. 221
confere a este Tribunal. — Macedo Soares, vencido. A lei n. 221 de 1894
não podia, como lei ordinária, dar attribuição alguma ao SuprenK) Tribunal Federal, e muito menos transferir-lho do Poder Executivo a de
placitar cartas rogatórias e outros actos emanados das autoridades estran.
geiras, attribuição até então exercida pelo Governo, por meio do exequaturDonde, a inconstitucionalidade 'Io art. 12 § 4° da citada lei. Nem a chamada homologação se pôde incluir nas « questões de direito criminal ou
civil internacional » porque, o despacho de exequatur ou cumpra-se
não é questão, e por isso nunca foi da competência dos nossos tribunaes ;
nem tão pouco rios « litígios e reclamações entro nações estrangeiras e a
União ou os Estados », assumptos diplomáticos com os quaes nada tem do
commum o cumprimento ou não cumprimento do uma carta precatória.
Portanto, não está implícita no art. 60 h da Constituição Federal,
como quer o accordão, nem no art. 59, lettra d, como opina o voto precedente. Mas, quando assim não fosse, não era caso de se applicar a
2a parte do § 4° do art. 12 da lei, a qual só se refere ás execuções vivas
de sentenças proferidas no juizo contencioso, como bem disse o Sr. ministro Procurador Geral a fl. 23. Mas então competia o exequalur ao
Poder Executivo, ex-vi da 1a parte do citado § 4° : donde a incompetência
doSuptemo Tribunal Federal.— Fui presente, Souza Martins.

l']' homologada, sentença estrangeirada haHliluçfio de herdeiros, por se ncl ;u' conforme com a
lei n. 221 aH. lá § 4."

N. 11.— Vistos e relatados os presentes autos de homologação de sen
tença estrangeira, em que são requerentes os herdeiros do fallecido António Pereira do Amaral por seu procurador Pedro Eleuterio Barboza Lima:
Accordam em homologar a referida sentença de habilitação'dos ditos herdeiros, constantes estes da mesma sentença a folhas dos autos, por achar-se
ella em tudo do conformidade com o art. 12 § 4° da lei n. 221 de 20 de
novembro de 1894. Paguem os requerentes as custas.
Supremo Tribunal Federal, 15 de maio de 1895. — A q u i n o e Castro
P. — U . do Amaral. —Pereira Franco. — Piza e Almeida. — Pindahi'a
de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Amarico Lobo, vencido. AlemJe
outros motivos, reputo inconstitucional a attribuição originaria dada a )Ste
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Tribunal, fora dos termos rostrictos do art. 57 § 2°, e do art. 59 da
Constituição, pelo art. 12 § 4" da lei ordinária n . 221 de 20 de novembro
de 1894. — José Hygino.—Fernando Osório, vencido, por entender 4110
o Supremo Tribunal Federal não tom competência para placitar cartas
rogatórias emanadas das autoridades estrangeiras, e a lei n. 221 de 1894
que lh'a confere, é inconstitucional nessa parte. —Lúcio de Mendonça. —
H. Espirito Santo, vencido pelos motivos que hei manifestado em os
julgados anteriores; a attribuição originaria de homologar sentenças
estrangeiras, mormente a de que só trata, em quo a homologação redunda-se em simples chancella, dada a este Tribunal, õ inconstitucional.—
Macedo Soares, vencido. Não conheci da ospecie, por não reconhecer a
competência que ao Tribuna! confere, inconstitucionalmente, a lei n. 221
de 20 d,e novembro de 1894,

São homologadas sentenças estrangeiras julgando partilhas, ]">r •'n. -í-'l art. r? ;: 1."

conformes a i o i

N. 15. --Vistos e relatados estes autos de homologação de sentença
estrangeira, em quo é requerente Bollarmino do Arruda Camará, como
procurador dos herdeiros'de Rodrigo Delfim Pereira, cujos nomes são 1
Carolina Maria Corrêa Henriques, o José Maurício Corrêa Henriques
(menores) Maria Germana de Castro Pereira, Manoel de Castro Pereira e
D. Carolina Bregaro Delfim Pereira (viuva): Accordam homologar as
sentenças de partilhas, dentre os cinco referidos herdeiros, por se acharem
do conformidade com o art. 12 §4° da lei n. 221 de 20 de novembro do
1891; pagas pulos interessados as custas.
ê
Supremo Tribunal Federal, 5 de j u n h o de 1 8 0 5 . — A q u i n o e Castro,
P. —Macodo Soares, vencido. A lei n. 221 do 1S!)4 é inconstitucional na
parte em que confere ao Supremo T r i b u n a l Federal aUribuiçõos além ou
a quem dos poderes conferidos pela Constituição da União ou nellos implícitas. E entre ellas está o c.rft/uatur, moderna o incorrectamente chamado
homologação. —Pereira Franco. — P i z a o Almeida. —José Hygino. — ,
H. do Espirito Santo, vencido. Não conheci da homologação pelos motivos
do voto do Sr. ministro Macedo Soares. — U. do Amaral. — Pindahiba do
Mattos.— liernardino Ferreira.— Lúcio de Mendonça. — Fernando Osório,
vencido, com os fundamentos do S.r. ministro Macedo Soares. — Américo
Lobo, vencido. Tendo-se inventariado e partilhado em Lisboa os bons de um
casal brazileiro, na mor parte sitos aqui, e entre elles apólices da divida
publica nacional, para a averbação da transferencia destas não è mister
carta de formal de partilhas homologada judicialmente, porquanto consiste
a averbação num acto extrajudicial da Caixa do Amortização, para o q u o
basta simples rogatória do juiz que proferiu a sentença decisória, comi) o
expresso no art. 47 do decreto n. 9-370 de 14 do fevereiro de 1885, a i n d a
'•10 revogado por lei ou decreto ulterior;
quanto aos bens de raiz, que n.
n l se diz terem sido avaliado.8 na 5a Pretória, não ha nos autos prova
dojornelhanto allogação, importando essa lacuna no desrespeito á sobor

rania nacional e impedindo por .isso a homologação, nos precisos termos do
art. 12 § 4°, letra l alínea 5" da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894,
//«'.•disposição contraria ao Direito Publico da União. E como se homologassem sentenças de primeira instancia, dei voto contrario por me parecer
que a citada lei n. 221 não podia reformar os arts. 58 e 59 da Constituição
da Republica, ampliando as attribuições originarias do Supremo Tribuna]
Federal até o máximo de constituil-o mora chancellaria da primeira
instancia dos tribunaes estrangeiros.

Não é caso do homologação a rfcrijilni 1 ;'. i l r p á r | i lha de lions silos nu I r i T i l n v i u da U
l 1 "'' 11:1» : ; ''i' cartp di' s m i r i i r a jii-olorida. ]>nr j u i / , (Ml I r i l i u i i a l o u l n i i i i r o m j .

N. 21.— Vistos, expostos o discutidos estos autos de escriptura dde
partilhas
rtilhasdedebens
bensdederaiz,
raiz,sitos
sitosnonoterritório
territóriodadaR eRepublica,
p u b l i c a , estimados em
er
cento e noventa contos o oitocentos mil réis o pertencentes ao casal do
finado Domingos Guilherme de Souza, a q u a l se lavrou em Lisboa, a .'!0 do
janeiro do corrente anno, som prévia avaliação judicial, nem audiência do
representante da Fazenda Publica, entre a viuva o o filho das primeiras
núpcias da finada Maria Rita de Souza e Fructuoso Guilherme de Souza,
aquella meeira e herdeira torcenaria de .'31:800$, cujo cscequalur foi
requisitado polo Ministério da Justiça, no oíficio do 5 de abril u l t i m o :
O Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento da mesma escriptuca
por não ser carta de sentença, proferida por J u i z ou Tribunal estrangeiro,
o portanto não depender de homologação, nos termos do artigo 12 § 4°
da L o i n . 221, de 20 do novembro de 1891 : pagas as custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 12 de junho de 1895.-- Aquino e Castro,
P . — Américo Lobo, com resalva de minha opinião sobre a inconstitucionalidade do art. 12 §4° da lei n. 221.— U. do Amaral.— Pindahiba do
Mattos. — Pereira Franco.— Fernando Osório, por outros fundamentos.
Piza o Almeida.— II. do Espirito Santo. Não tomei conhecimento da homologação pelos motivos já expostos cm outros julgados, por não poder o
T r i b u n a l conhecer originariamente destas homologações, sem infracção da
Constituição. —José Hygino. — Lúcio do Mendonça.—Uernardino Ferreira.
— Macedo Soares. Não conheci, porque constitucionalmente não tom o Tribunal a faculdade que lho attribuo a lei ordinária n. 221 de 1894, no
art. 12 § 4". — F u i presente, Souza Martins.

Não é caso de homolopaoim ri o u v i ; : vcip.il^vi;' rpir- níío onnlóm srnkMiça oslranpoivn, mas sói n o n l o i i i'ol;il"n(i di R lovmiis do i'in:i justificação p : -iv l i a l i i l i l a c ã o do ] i o r d o m i > - .
•

N . 23.—Vistos, expostos e discutidos os presentes autos doprocessode
homologação do i-on l c n c ; i , requerida por Francisco José de Azevedo e
outros, o considerando quo a caria r o g n l o r i a aprosontada não con-
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têm sentença estrangeira alguma que possa ser homologada, mas somente o relatório dos termos de u m a justificação para habilitação de
herdeiros, na qual se diz haver sido proferida sentença que, aliás,
não se, transcreveu, como necessário fora, para sobre ella se instituir
o exame preceituado no art. 12, § 4° lettra b da lei n. 221 de 20
de novembro de 1894: accordam em indeferir o pedido de homologação, por não haver sentença em termos de ser confirmada.
Custas pelo requerente.
Supremo Tribunal Federal, 13 de j u l h o de 1895.— Aquirio e Cãs-'
tro, P. — Lúcio de Mendonça.— Pereira Franco.— Piza e A l m e i d a . —
Pindahiba de Mattos. — José Hygino. — Macedo Soaros.
Não.
conheci, porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência para homologai' sentenças proferidas por autoridades estrangeiras, e a lei n. 221 de 1894, que lh'a attribue, ó nessa e em outras partes manifestamente inconstitucional. —Américo Lobo, de accordo
com o voto do Sr. Macedo Soares.—H. do Espirito Santo, votei para
que não se conhecesse da homologação, conforme os motivos expressos
no voto supra.— Fernando Osório, concordando com o voto do Sr. ministro Macedo Soares.— U. do Amaral.—Bernardino Ferreira. — Fui
presente, Souza Martins.
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í SMS

. u liomoloiíiiij.-io, por l i ; i \ r / d i v e r j í c m - i a < ' i i ! i v o* nomes dos requerentes <• os dos
suppostos herdeiros e j x n ' íidUi. de d i i r i i i n > > i i l i > 8 necessários.

N . 32. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, accordam negar
a homologação pedida, visto que ha divergência entre os nomes dos requerentes e os das pessoas que se pretendem herdeiros de António Joaquim de
Sampaio e Castro, além de que um dos peticionários não se mostra habilitado com carta de sentença, e dos documentos oíferecidos não consta o
testamento, nem siquer a verba que aproveita aos requerentes. Custas
ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 22 de agosto de 1895. — Aquino e
Castro, P. — U. do Amaral. — Américo Lobo, vencido. —Pereira
Franco. — José Hygino. — Bernardino Ferreira. — Lúcio de Mendonça,
vencido. Homologava a sentença de partilha, e somente recusava a homologação â certidão narrativa referente á 3a requerente. — H. do Espirito Santo, vencido, pelos motivos expendidos em idênticos julgados. —
Pindahiba de Mattos. — F o i voto vencedor o do Sr. ministro Piza e
Almeida ; voto vencido o do Sr. ministro Fernando Osório; o Sr. Américo
Braziliense declarou que não tomava conhecimento da petição.

10 y
Não se toma conhecimento do pedido de homologação, quando 'não está devidamentys
legalisado o documento que o inslrue.

N. 19.— Vistos, relatados e discutidos os autos de homologação de
uma sentença estrangeira de justificação avulsa procedida na comarca da
Feira, reino de Portugal e rjquerida perante este Tribunal pelo Dr. António Leite de Menezes e outros, de conformidade com o disposto no decreto.
n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 12 §4°, resolvem não tomar
conhecimento da dita homologação, em razão de não se achar compctontemente legalizado o documento de fl. 103 de surnma importância para o
caso sujeito.Custas ex-causa.
Supremo Tribunal Federal, 22 de agosto de 18136.— Aquiiio e Castro,
P.— H. do Espirito Santo. Deixei de tomar conhecimento, não pelos .fim- J
damentos do accordão, e sim porque desconheço competência do tribunal l
para originariamente organisar processo e julgar homologações de sentenças
estrangeiras.—José Hygino.— U. do Amaral.— Fernando Osório, vencido,
com o fundamento do voto do Sr. Ministro.. H. do K. Santo.— Piza e
Almeida.— Pindahiba de Mattos.— Bernardino Ferreira.— Lúcio de
Mendonça.— Américo Lobo, vencido, em conformidade dos motivos declarados pelo Sr. Ministro H. do Espirito Santo.— Pereira Franco.— A.
Braziliense. — Fui presente, Souza Martins.

loma conhecimento da j>eli<_';ni por estar ussignada por jiessoa incompetente.

N. 31.— Vistos e relatados os presentes autos de petição de homologação de sentença estrangeira, em que é requerente Francisco José Ferreira Lima, não tomam conhecimento da dita petição a fls. l, por ter sido
esta assignada por pessoa que não foi contemplada na procuração a fl. 4,
pagas pelo requerente as custas.
Supremo Tribuna] Federa], 26 de agosto de!895. — Aquino
e Castro, P. — Fernando Osório.— Pereira Franco.—José Hygino,
— Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo, não tomei conhecimento
por outros motivos que não os do accordão, como hei manifestadoem outros
julgamentos—U. do Amaral, vencido na preliminar que propuz de se converter o julgamento em diligencia para mandar que o requerente offerecesse
instrumento de poderes.—Lúcio de Mendonça.— Pindahiba de Mattos.—
Américo Lobo, não tomei conhecimento principalmente pela inconstitucioJialidade da homologação, e de sua impossibilidade por falta do avaliação
dos bens de raiz aqui sitos, procedida perante a autoridade nacional.
—Macedo Soares, não conheci porque não reconheço no Tribunal a attribuição de dar exoquaíur ás sentenças dos juizes ou tribunaes estrangeiros;
nem ]h'a podia ter conferido a lei ordinária n. 221 de 1894, que, nesta
parte como em outras disposições, ê visivelmente inconstitucional.— Bernar-

DECISÕES
1895

Dentre as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal fixando a intelligencia de algumas disposições da Lei on do Regimento interno, são relacionadas as seguintes, que acompanham o Relatório do presidente do Supremo Tribunal Federal :
l — Apresentação de proposta para a nomeação de magistrados feder a e s ( L e i n . 221, art. 2 7 ) . Incidentes que occorrem ; como devem ser
resolvidos. ( Decis. de 13 e 20 de fevereiro de 4895. )
íí — Recursos eleitoraes, são classificados como eiveis, e processados
nos termos dos recursos criminaes. (Decis. de 13 de fevereiro. )
3t — Officiaes reformados, respondendo por crimes militares, estão
sujeitos à jurisdicção m i l i t a r . ( Accd. de 9 de fevereiro e 14 de agosto;
habeas-corpus ns. 751 e 812. )
^ — Excepção de incompetência de juízo, opposta nas causas de
que trata o art. 87 do Regimento, ó recebida ou rejeitada pelo juiz
relator. (Decis. de 2 de março. )
2> — Nos processos crimes da competência do Tribunal ( queixa ou
denuncia), entre os juizes a que se refere o § 4° do art. 85 do Regimento, inclue-s3 o relator. ( Decis. de 6 de março. )
<> — Nos recursos extraordinários, as razões e documentos produzidos pelas partes não são juntos aos autos, si estes já se acham conclusos
ao juiz relator. ( Decis .de 23 demarco, Rec. extraordinário n. 33.)
T —Perdão não impede o uso de recurso de revisão. (Accd. de
18 de maio e 2 de setembro; Recis. ns. 90 e 33. )
Mas julga-se prejudicado o recurso quando o recorrente não pede
rehabilitaçao e sim novo julgamento e por jurisdicção diversa, o que não é
possível, depois do perdão. (Accd. ds 5 de outubro; Revis. n. 87. )
8 —Prisão administrativa ; applicação do art. 14 da Lei n. 221.
( Accd. de l de junho; habeas-corpus n. 796.), O — Recurso extraordinário não se dá das decisões sobre simples
interpretação ou applicação do direito civil, commercial ou penal e sim
nos casos expressos nos arts. 59, III § 1°, e 61 da Const. e art. 24
da Lei n. 221. (Accd. de 22 de junho e 16 da dezembro; Rés. extra, ns. 24 e 65. )
S..T.

17
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10 — Publicação de sentenças em audiência. Não estando presentes
as partes ou seus procuradores, não produzem effeito as sentenças sem
a intimação. ( Regul. n. 737, art. 235, Doer. n. 848, art. 180, Regim.,
arts. U'? e 94. ) Isto se applica aos Accordãos susceptíveis de embargos
de declaração ou restituição, salvo o caso do art. 722 do Regul.
n. 737. ( Decis. de 24 de julho, com relação aos embargos remattidos,
n. 103, julgados a 17 de julho, j
11 — Código Penal da
de julho, Reris. n. 98.)

Armada. Applicação.| ( Ac<:d. de 10

— Recurso crime só pôde sor interposto estando o recorrente
preso ou afiançado, f Acctl. d" 17 c, 3 í de julho c. 7 de acjosl.o ; Rec.
ns. 33, 34 e 37 .) Salvo si. apresentando-se á prisão, o j u i z não
quizer recebel-o. (Accd. de 17 de agosto ; Rec. n. 3:1. )
— Lei ordinária não pôde augmentar ou d i m i n u i r attribuições
conferidas pela Const. ao Supremo Tribunal Federal. E' inconstitucional a lei n. 85 de 20 de setembro de 1892, na parto em que dá
ao mesmo Tribunal competência para julgar crimes de responsabilidade do Prefeito. (Accd. de 17 de agoslo ; Den. n. 5.)
- Foro competente para o julgamento de crime politico, quando
ha estado de sitio nos Estados mais vizinhos. (Accd. de 14 de agosto;
confl. n. 51.)
1S> — Nullidade de processo criminal: terem sido inquiridas só três
testemunhas, quando deviam ser cinco, no mínimo. O art. 53 d do
Decr. n. 848, marcando o numero máximo de testemunhas— seis —
deixou em vigor o art. 48 da loi do 3 de dezembro de 1841, quanto ao
mínimo, por virtude do art. 83 da Const. (Accd. de 17 de agosto;
Recurso n. 35.)
16 — « A mesma origem », de que trata a 2 a parte do art. 46 da lei
n. 221, dá-se quando ha unidade do titulo ou do contracto d'ondo procede l
a obrigação. (Accd. de 4 de setembro, App. >-om. n. 114.)
17' — Termo. E' complemento essencial do recurso, como meio de se
conhecer si foi interposto legalmente. (Accd. de 11 de setembro, l e.
lide dezembro; habedS-corpus n. 827 ; Rec. eleitoral n. 7 ; Réu.
extraord. n. 67.)
l H — Appellação interposta da sentença quejulga provados os em-<
Largos oppostos á penhora, em acção executiva é recebida, como nos embargos á execução, em ambos osefteitos. (Acod. de 16 de .setembro ; Aggr.
n. 102.)
15> — Decretos offensivos aos direitos garantidos pela Constituição o
pelas leis; são nullos e do nenhum offoito j u r í d i c o . (A<;cd. de 10 de
setembro; App. Cio. n. 112.)
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— Habeas-corpus. Na redacção dos accordãos, deixando de
tomar conhecimento da petição, por ser originaria e tratar-se de crime
comrnum, deve ser expressa a circumstancia de não se verificar qualquer
dos casos legaes de excepção: art. 23 da lei n. 221. (Decis. de 2 de
outubro .)
SI — Custas. São nellas condemnadas as partes vencidas na proporção do pedido e da condemnação. Intolligencia do art. 351 do Decreto
n. 848. (Decis. de 5 de outubro; com referencia d App. Cio. n. 29,
julgada a 14 de setembro.)
SS — Conflictos de jurisdicção . Não ha embargos às decisões sobre
elles proferidas. (Accd. de 9 de outubro; confl. n. 50.)
Sít — Embargos oppostos á decisão sobre aggravo. Não è necessária
audiência das partes e do procurador geral antes do julgamento. (Decis.
de 9 de outubro, por occasião do julgamento do agg. n. 101. Veja
n. 29.)
— Decisão de caracter politico proferida pela camará legislativa
de urn Estado não ó caso de revisão criminal, por se não tratar de sentença' condemnatoria definitiva proferida por juiz ou Tribunal judiciário.
(Accd. deli de outubro; Rec. n. 104.)
S£» — O procurador geral, em appellação em que forem partes a Fazenda Nacional ou a União, embora tenha arrazoado como appellante, deve
ser ouvido de novo depois de arrazoar o appellado. (Decis. de 19 de
outubro .)
da j

bro ; App. Cio. n. 125.)
S7' — Conflicto de jurisdicção, não se dá quando o acto judicial que o
rovocara já está consummado. (Accd. de 23 de outubro, confl. n. 54.)
— Embargos de declaração não são julgados sobre simples petição
doombargante (Decr. n. 8 18, art. 333); teem o mesmo processo dos de
restituição, com contestação do embargado, audiência do procurador geral,
etc., em vista do art. 94 do Regimento. (Decis. de 26 de outubro',
por occasião do julgamento da App. cio. n. 74.)
" SS> — • Não ha embargos à decisão sobre aggravo. (Accd. de 9 de novembro; Agg. n. 101.)
Também não se dá recurso extraordinário do tal decisão. (Accd. de 4
de dezembro ; Rec. extr. n. 58.)
t

«$O — Impedido é o juiz no feito por ter nelle funccionado, em 1a instancia como juiz, um genro seu, embora não tenha este proferido despacho definitivo ou interlocutorio com tal força. (Decis. de 9 de novembro, com relação ao Recurso extraordinário n. 58.)

-260ífcl — Prorogação de jurisdicção não se dá quando a causa por sua
natureza pertence á jurisdicção federal. (Accd. de 9 de novembro; confl
n. 53.)
— Marcas de fabrica ; causas eiveis a ollas referentes pertencem
à jurisdicção federal. (Accd. de í) de novembro f confl. n. r> ,'>'.)
Causas crimes. (Vej . ronfís. na. 17 e 18; Accd. da 7 de agosLo e 9
de outubro.)
— Acção especial para excursão de penhor de navio, è da competência da Justiça Federal. (Accd. de O de novembro; Ag y r. n. 106.)
£ — Menor irregularmente alistado em líscola de Aprendizes Marinheiros é solto por liabeas-corpus. (Acr.d. de 23 de novembro ; habeascurpus n. 832 .)
31» — Não é da competência da Justiça, Federal o conhecimento do
processo por infracção do Dec. n . i .777 A, de 15 de setembro de 1893
(emissão de empréstimos em obrigação ao portador). (Accd. di. 23 de novembro ; Rec. n. 39.)
3C» — Só ao Supremo Tribunal compete conhecer si cabo ou não o
recurso extraordinário interposto pela parte ; depois da audiência do Procurador Geral e revisão do feito. (Accd. de 23, 27 c 30 de novembro,
cari. test. ns. 109, 107 c 112.)
— Discussão oral das partes ou seus advogados, perante o Tribunal, só é admissível nos casos de kabeas-corpus ; em todos os outros è
restrictamento observada a disposição do art. 43 do Reg. (Decis. de 27 de
novembro, no julgamento da App. civ. n. 133.)
— Alçada no juiso federal: applicação. (Accd. de 30 de novembro; Agg. n. 111. (Vej. Aggr. sob ns. 63 c S 2 ; A p p . sob n. 149.)
3S> — Recurso extraordinário, em questão de direito internacional
privado. Applicação. (Accd. de -Ide dezembro ; Rec . ex!r. n. 54.)
— Recurso extraordinário, em regra não tem applicação em materia criminal. (Accd. de l de dezembro ; Rec. extr. n. 60.)
— Conflicto de jurisdicção, em questão de limites entre Estados.
Applicação. (Accd. de 4 de dezembro; con/í. n. 42.)
— Manutenção de posse ; protecção de direitos tendo por objecte
cousas corpóreas^ (Accd. de 11 de dezembro. Aggr. n. 113.)
— Foro competente para conhecer da acção proposta pela Fa- "'
zenda Nacional contra devedor fallido, para cobrança de impostos. (Acc-d.
de 14 de dezembro; App. civ. n. 94.)
— Fretamento de navio. Indemnisação de prejuízos. Questões
connexas. (Accd. de 16 de dezembro ; App. civ. n. í 3 5.)
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— Reducção da pena, na hypothese do art. 3°, § único do Código
Penal, é feita pelo juiz da execução, e não pelo Tribunal, julgando a revisão. (Accd. de 18 de dezembro ; Revis. n. 06.)
46 — Recurso extraordinário interposto da sentença que julgou a
partilha de bens deixados por estrangeiro que não fez declaração de querer
conservar a nacionalidade de origem. Legislação applicavel. Questões
connexas. (Ac:id. de 18 de dezembro; Rec. extr. n. ~)7.)
— Habeas-corpus concedido a pacientes duas vezes absolvidos
pelo Jury, e estando ainda pendente fie julgamento a appellação de novo
interposta. Fundamentos daconcessio. (Accd. de 18 de dezembro; habeascorpus n. 838.)
— Habeas -corpus concedido a pacientes processados por crime de
contrabando, tendo sido por decisão do Ministro da Fazenda com autoridade e força de sentença (Decr. n. 2343 de 20 de janeiro de 1859,
art. 25), declarado que o facto do que se trata não constitue tal crime.
(Accd. d2 18 de dezembro; liabeas-corpus n. 841.)
4Í> — Introduzir na circulação estampilhas falsificadas constitue o
crime classificado no a r t . 250 d o C o d . Penal, e não no art. 338 § 5°.
(Accd. de 19 de dezembro ; Rec. n. 42.)
Í>O — Habsas-corpus concedido a paciente denunciado por crime de
furto e processado pelo de estellionato. Questões connexas: — Si o promotor publico pôde requerer habeas-corpus em favor do réo por elle denunciado ; si o j u i z ao receber a denuncia, tem competência para alterar a
classificação do crime nella apontado. Fundamentos da concessão. (Accd. de
19 de dezembro; Jiabeas-corpus n. 851.)
Muitas outras questões de facto ou de direito foram julgadas pelo
Tribunal nos Accds. juntos por cópia e em outros que, por se referirem
apenas aos fundamentos da decisão recorrida ou appellada, não são transcriptos, porque, por si sós, não dariam idèa da espécie julgada.

ZIsTIDICE
Hfibeaa-corpua

N. l — E' illegal a prisão, e caso de habeax-oorpus, quando o paciente é conservado preso sem processo v sem j u i z que o julgue, por mais tempo do
que marca a lei para a formação da culpa .......... , ...................
E' caso de habeas-corpus por constrangimento ille.gal, ser o paciente
N. 2
obrigado pelo juiz a prestar iianç.a definitiva, podendo pela lei livrar-se
solto.
.......................................
...........................
N. 3 — Aos olticiaes reformados do exercito não se concede ordem de habcasct,rpus, quando sujeitos a processo m i l i t a r
lei a autorisa,
N. 4 — A deportação de estrangeiro, fora doa casos em que
importa
constrangimento
illegal
........................................
N. 5 — E' (Ilegal a prisão preventiva nos crimes inafiançaveis, fora do caso de flagrante delicto. não sendo ellectuada nas condições do art. 13 § "Z" da lei
n.
2.033
de
1871
.......................................................
N. O — Concede-se ordem de habcas-corpws, quando foi expedido mandado de prisão
p r e v e n t i v a , fura dos lermos preseriptos na lei ; e porque, lendo sido eommettido o crime ha mais de um anno, é illegal a prisão preventiva, nSo
estando
o
réo
pronunciado
.............................................
E' illegal a prisão ordenada por juiz ou autoridade do Estado, em razão
de processo por crime político que deu motivo a intervenção armada da
U n i ã o , caso em que a competência é privativa da justiça federal ..........
E' illegal a prisão, ainda por effeito de pronuncia, sendo o indiciado
membro do Congresso, e não liavendo sido observado o disposto no art. 20
ila
Constituição
.........................................................
N. 9 — E' illegai a prisão preventiva ordenada um anno depois de commettido
o
crime,
não estando o réo pronunciado ................................
N. 10 — E' illegal o constrangimento a que estão sujeitos o presidente e vereadores
de uma Camará municipal, processados como incursos no art. 111 do Código
penal, perante o juiz seccional, incompetente para tomar conhecimento do
caso de que se trata
..............
. .....................................
N. 11 — Não se toma conhecimento da petição de habehs-eorpus, quando esla não
se
acha
devidamente
instruída
...........................................
N. 12 — Independente de novos esclarecimentos, bastando os que constam dos
autos, concede-se ordem de Iiabsas-corpiis preventivo em favor de. pacientes
processados perante a justiça federal por crime de responsabilidade da
competência
da justiça estadual
.....
. ...................................
N. 13 — Concede-se ordem de habcas-c,orp>n< a réos pronunciados por juiz estadoal,
incompetente, para tomar conhecimento de um crime sujeito á jurisdicção
federal.
................................................................
N. 14 — Não se considera constrangimento illegal a prisão de um responsável por
(Unheiros públicos, não dando prova de que não está alcançado para com a
Fazenda
Nacional
......................................................
N, 15 — E' illegal a prisão cie um indivíduo não.commerciante, por falta de exhibicão de livros de escripturação mercantil, que não é obrigado a ter ..........
u
N. 16 — Não ha constrangimento illegal, qaando existe despacho de pronuncia
proferido
por
autoridade
competente
....................................
N. 17 — E' illegal o constrangimento a que está sujeito o Governador de um Estado,
por motivo de pronuncia decretada pelo juiz seccional, em processo que
não é de sua competência. Intelligencia do art. 13 § 10 da Lei n. 221- •

10

13

17
19
22
23
23
24

2G4 —
N. 18 — Os officiaes reformados são militares, p como tafis sujeitos ú jurisdiccão
m i l i t a r . Xão ha prisão ou constrangimento illegal quando o crime que lhes
< ; attribuido é militar
N. 19 — Não ha constrangimento illegal na prisão p r e v e n t i v a de uni responsável por (Unheiros públicos, embora mio esteja ainda verilicado ,, quantum
i In alcance pelo ((uai responde
N. 20 — Não é caso de habcas-corpiis a prisão que. soffre um marinheiro nacional.
. que está respondendo a conselho
de guerra por crime militar. Ao mesmo
consallio compete conhecn 1 da culpabilidade da quem tem demorad > a
conclusão do respectivo processo
N. 21 — E' incompetente o juiz seccional para conhecer de crime político que s'>
aílecta os interesses do Estado, sem ter havido intervenção armada da
parte do Governo da União
N. 22 — Fica prejudicado o pedido de habaas-coi-pus pêlo facto do não comparecimentodo pacienta na sessão aprazada, sem motivo justificado
N. 23 — Não é illegal a prisão dó réos pronunciados em crime inafiançavel, desde
que não se prova nem se allega incompetência do j u i z que os processou <~.
pronunciou, ou do jury que os julgou e absolveu, estando a sentença pendente de appellação, quaesquer que sejam as nullidades arguidas por
in.jbservan.cia de leis procesauaes
N. 24 — Não é illegal a prisão ordenada por autoridade policial fora de flagrante
delicto, desde que haja sido regularisada por superveniente mandado da
autoridade competente
N. 25 — Não se toma conhecimento do recurso de liabeas-oorpus por falta do
respectivo termo; e por não estar devidamente i n s t r u í d o
N. 20 — Na duvida acerca da classificação do crime de tentativa de morte ou de
ameaça, á vista das contradicções das testemunhas, concede-se a ordem
de habea$ corpus, para que o paciente se livre solto
N. 27 — E' illegal a prisão quando se contesta e não se prova a identidade da pessoa
processada e condemnada á revelia, contra quem foi expedida a respectiva
ordern
N. 28 — Não é illegal a prisão do indiciado em crime inafiançavel, ordenada por autoridade competente, quando se justifica a demora havida na formação cia
culpa
N. 29 — Constitue constrangimento illegal e é caso de hibias-forpus, o facto de ser
irregularmente alistado um menor em uma escola de aprendizes marinheiros
N. 33 — E' constrangimento illegal a ameaça de prisão por crime de contrabando,
desde que o ministro da Fazenda competenteme.nte decidio que os factos
imputados aos pacientes não constituem tal crime
N. 31 — Não é illegal a prisão do paciente quando a autoridade competente justifica a demora havida na formação da culpa
N. 32 — E' illegal a prisão quando o indiciado se acha preso sem culpa formada
por mais tempo do que marca a lei e não se j u s t i f i c a a causa da demora.
N. 33 — E' illegal o constrangimento que soflrem negociantes processados por crime
de contratando, tendo o M i n i s t r o da Fazenda por decisão, que tem
força de sentença judicial, declarado que os factos que lhes são attriliuidos não constituem tal crime
N. 34 — E' illegal a prisão em que se acham os pacientes, depois de absolvidos
da accusação por crime de" tentativa de homicídio, embora não fosse
unanime a decisão do jury e houvesse appellação do queixoso e do promotor publico, c.v-vi da lei estadoal applicavel ao caso
N. 35 — E' illegal a prisão do paciente denunciado por crime de furto, o processado
pelo de estellionato. Não é licito ao juiz do siimmario variar a qualificação do e r i m e antes da pronuncia, e nem receber a denuncia parcialmente. Não compete aos promotores públicos ou seus adjuntos interpor o
recurso de habeas-corpus em favor de réos por elles denunciados e cujos
processos se acham pendentes
N. 36 — E' illegal a prisão do paciente quando ha demora, não justificada, na
formação da culpa
,
,
,
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N.

N.
31
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31
N.
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36

N.

37
37

N.
N.

39

N.

40

N.
N.

• K' Incompetente o juiz seccional para conhecer de crimes políticos que
só in|.eres=am a economia particular dos Kstados. — Intelligencia do
a r t. f iil, leira i) da ( ' ( i n s t i t u i ç ã o
38 — K' i n c o m p e t e n t e a j u s t i ç a fé lenil para tomar c o n h e c i m e n t o dos crimes
contra a propriedade litteraria, a r t í s t i c a , i ml u ' I r i a ! e r( mi inércia l
3.) — Não é considerado i m - u r s o ivi art'. 221 do Cu ligo Penal o contador do
correio de um Estado que. depois da p u b l i c a ç ã o do novo regulamento dos
correios,
i t i n i i o u a substituir <> administrador, de accordo com o
regulamento a n t e r i o r e com sciencia do administrador geral ; sendo
ma'nil'e.Ua a boa te cnm que procedeu
40 — Não se toma conhecimento de recurso erime interposto sob fornia, de revisão,
porque esl;i só tem l o p i r e m processo l i n d o e com s e n t e n ç a condem na t o r i a
d e f i n i t i v a , : condição que não se v e r i f i c a no caso de termo de bem-viver ou
di'segurança, mormente em sua p r i m e i r a |-has a
41 — A competência da J u s t i ç a Feieral para conhecer dos crimes políticos dos
Governadores de Estados é. l i m i t a d a ás causas de interesse directo, geral e
principal da União
42 — No sunirnario de culpa não se a d m i t t e dofeia e x c l u s i v a m e n t e baseada na
falta de i n t e n ç ã o criminosa, que s > no plenário pód* ser apreciada. O recurso
interposto ÂO despacho de pronuncia em crime i n a f i a n ç a v e l não tem elleito
suspensivo, quanto ã prisão do indiciado. Intelligencia do art. 72'da L"i de
3 de div.nmhiM de 1811. 2'' parte; art. 110 do Regulamento n. 1ÍO, de 31
de janeiro de, 1842 e arts. 63 e 65 do decreto n. 818
43 — Não se toma c o n h e c i m e n t o do recurso de pronuncia ern crime inafiançavel
estando solto o recorrente
44 — Não commette o crime do art. 193 paragrapho único do Código Penal o
empregado do Correio que, á vista dos demais empregados, fez retirar inadvertidamente de envolta com papeis seus cartas e officios que não lhe
pertenciam, rnas se achavam depositados, intactos e com a nota — devolvidos
45 — Não se toma conhecimento do recurso interposto do despacho de pronuncia em
crime inafiançavel não estando o recorrente recolhido á prisão
4(5 — Conhece-se do recurso, embora estejam soltos os recorrentes e seja o crime
inafiançavel, quando o juiz recusa-se a mandar recolher á prisão os indiciado?, que para esse fim se apresentaram. Competência para a pronuncia
em crime político de natureza federal. Nullidade do processo por falta de
inquirição de testemunhas em numero legal
47 — Julgamento convertido em diligencia. A n t e s da decisão do recurso cumpre
que se preencham as formalidades prescriptas no arl. 56 da Lei n. 221, com
referencia aos arts. 73 a 77 da Lei de 3 de dezembro de 1811. q u a n d o dos
autos não conste a sua observância
48 — Não compete á Justiça Federal o processo e j u l g a m e n t o da infracção da Lei
n. 177 A de 15 de setembro de 1S93, sobre emissão de empréstimos em obrigações ao portador
49 — Não commette o crime de estellionato. mas sim o de falsidade, aquello,
q u e usa de estampilhas como verdadeiras, sabendo que são falsas

47
48

48

50
50

51
52

53

Oonflietos de JtirladlecAo
N. 50
N. 51

N. "53
N. 53

E' da competência da Justiça federal o processo e julgamento do crime de
moeda falsa
• Ao juiz estadoal e não ao federal compete conhecer da acção proposta
para pagamento de honorários médicos devidos por uma companhia de
estrada de ferro subvencionada pela União
Ao juiz feder»! compete conhecer do crime de responsabilidade de um
inspector de Alfândega
Ao juiz seccional, e não ao Tribunal Civil e Criminal, compete conhecer do
crime de peculato commettido por empregado federal contra a Fazenda da
União

57
57
58
59

— 267 —
Tags.
N. 5-1 — E' competente a (.'amam do Tribunal C i v i l e C r i m i n a l pura processar c
julgar o crime $8 violação da direitos d> marcas do fabrica. A Lei n. 121,
aii. 12, só dá competência á Justiça Federal para conhecer das causas
tjue versarem sobre marcas de fabricas em processos civis, por i m l e m n i saeão de prejuízos
N. 5 5 — Para o julgamento dos crimes políticos o foro competente é o do Estado
mais visinho que não estiver sob a influencia da commoção intestina que
motivou a declaração do estado de sitio
N. 56 — A" justiça cslaitoal, c nau á federal, compele conhecer, na parlo criminal, das
causas que versarem sobre marcas de fabricas, v i o l a ç ã o de privilégios, elo.
A competência dada á j ustiça federal pelo art. 12 da lei n. 221 só prevalece
na parte civil, no caso de indemnisação
N. 57 — Não é caso de condido de jurisdieção a duvida que occorre c n Ire o
juiz seccional do Dislrido Federal e os tvibuna.es militares
N. 58 — Não são admissíveis embargos ao Accordão que decide couflicto de jurisdicção
'.
N. 59 — Julga-se prejudicado o conflicto, desde que versa sobre ac.lo judicial consummado
N. 60 — E' competente o Juizo Federal para conhecer de questões eiveis sobre
violação de marca de fabrica
N. 01 — Eni conflicto de jurisdicção sobre territórios cujos limites são duvidosos
entre dons Estados, julga-se a favor da competência do juiz que prova estar
de posse da jurisdicção
-

59
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65
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e cartas testemunháveis

N. 62 — Nega-se provimento á carta testemunhavel quando não é admissível o recurso extraordinário que se pretende interpor, sendo este l i m i t a d o aos
casos taxativamente determinados em lei
N. 63
Alçada no juízo federal. Das sentenças que cabem na alçada não se dá
appellação
N. 64
Em aggravo interposto da decisão proferida sobre liquidação de sentença que
se executa, julga-se nullo todo o processo de arbitramento, por não ter sido
feito de conformidade com o accordão exequendo
N. 65 • Não se dá provimento á carta testemunhavel interposta do despacho que
denegou recurso extraordinário, quando das decisões recorridas não cabe tal
recurso, em vista da lei
N. 00
Não compete ao juiz seccional mandar suspendeu' a execução de lei esladoal. sob qualquer fundamento ; podendo apenas julgar, mediante processo
regular, da validade de actos praticados em virtude de lei ou regulamento
arguido de inconstitucional
N. 07
Alçada no juizo federal. Aggravo não se dá. quando o valor da causa
cabe na alçada desse juizo
N. 68
Não faz aggravo o juiz que manda assignar em audiência a dilação probatória ou revoga, a requerimento da parte, despachos intevlocutorios contrários á lei
N. 03
Nega-se provimento ao aggravo interposto do despacho que desprezou
in limine a petição inicial da acção proposta pelos aggravanlos. alim de
ser annullada a portaria da autoridade administrativa, pela qual Ilies foi
prohibida a entrada na Alfândega, porque esse aclo não aulorisa a acção
intentada perante os Tribunaes Judiciários
N. 70 — As medidas administrativas tomadas pela autoridade competente, em virtude da faculdade ou poder discricionário que lhe é conferido pela lei,
não são sujeitas á apreciação do poder judiciário. O despacho do juiz. rejeitando a petição i n i c i a l da acção proposta para a annullacão desse acto,
não faz aggravo ao aggravante
N. 71
Não faz aggra.vo o despacho do juiz que rejeita in limine a petição inicial da acção proposta para a annullacão de um acto da privativa competência da autoridade administrativa
N. 72
Não cabe aggravo, mas sim recurso, do despacho do juiz seccional que,
por se julgar incompetente, não acceita a denuncia que lho é apresentada.

69
09
71

75
75
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7J

73

79
82

Paga.
Devo ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal o aggravo i n t e r p o s t o
N. 73
no Juizo Seccional do Dislrido Federal, e já contraminulado. sem embargo
de falta, de preparo no prazo legal
•
N . 7 4 . Faz aggravo a decisão do juiz que rejeita liminarmente a acção proposta
para o fim de ser annullada a eliminação do nome do aggravante do
alistamento eleitoral
,
Não
faz aggravo o despacho do j u i z federal declarando-se incompetente para
N. 75
a acção proposta por uma companhia com o fim de ser annullado o decreto
da Intendência Municipal permittindo que os fronlõcs só funecionem aos
domingos, mediante licença animal ; sendo, demais, pedida a indemuisação
de prejuízos resultantes desse acto. Não basta ti simples invocação da disposição constitucional para que a acção deva correr no juizo federal
Não
se toma conhecimento de carta testemunhavel quando é preparada
N. 76
fora do prazo legal
Nega-se provimento ao aggravo interposto do despacho que indeferiu a petiN. 77
ção do procurador seccional, para que tosse incorporado o palácio Isabel
aos próprios nacionaes, visto não terem sido observadas as disposições que
regulam taes incorporações.'
Não é caso de aggravo o despacho do juiz ordenando, nos termos da lei,
N . 78 •
a venda publica de um navio arrestado
N. 79 - Não ha aggravo no despacho do juiz recebendo em ambos os edcitos a
appellação interposta, da sentença que julga provados os embargos oppostos
á penhora em acção executiva
N. 80 - Ao j u i z ad quem e não ao j u i z a qno compele conhecer si é ou não cabido
o recurso interposto pela parle. Nem pôde o escrivão, sob qualquer pretexto, recusar a carta testemunhavel que lhe for pedida, por ter sido
negado o mesmo recurso. Tendo-se por supprida a carta teslemunhavel
pelos documentos j u n t o s aos autos, dá-se provimento, para mandar que
seja, tomado por termo o recurso extraordinário interposto, afim de ser
j u l g a d o no Supremo Tribunal como for de direito
N. 81 — Somente ao Supremo Tribunal Federal compele conhecer si é ou não admissível o recurso extraordinário interposto pela parte. Nem obsta o que em
contrario possa estar estabelecido em lei estadoal, neste ponto insubsistente.
Dando-se provimento á caria testemunhavel, manda-se tomar por termo
o recurso interposto, para que suba ao mesmo Tribunal para ser julgado
como for de direito
N. 82 — Alçada no juizo federal. Nega-se provimento á caria teslemunhavel,
porque da sentença que passou em julgado, cabendo, demais, na alçada
do j u i z a qi'0 o valor da causa, não se dá appellação
N, 83 — Não é caso de aggravo o despacho (pie indefere o pedido de proseguimenlo
da obra nova embargada, mediante canção de opere demolienrlo. quando já
ha sentença d e f i n i t i v a mandando demolir a mesma obra
N. 84 — E' provido o aggravo interposto do despacho que recusa ao invenlariante
a entrega i m m e d i a l a d e bens de herança jacente, arrecadados j u d i c i a l m e n t e
e
depositados
no
respectivo Consulado
...................................
N, 85 _ Não pôde a justiça esladoal obstar a interposição de recurso extraordinário,
sul) pretexto de não ser caso delle. Somente ao Supremo Tribunal Federal
compete decidir preliminarmente si o recurso foi bem ou mal interposto.
Dando-se provimento á caria testemunhavel, manda-se tomar por termo o
recurso, para ser julgado no Supremo Tribunal .........................
N. 86 — Dá-se provimento á carta testemunhavel para mandar que seja tomado por
t e r m o o recurso extraordinário — denegado pelo juiz de direito, que em
"•ráo de appellação confirmou a sentença do juiz de paz, em acção executiva
r
para cobrança de imposto municipal — afim de ser julgado como for de
direito
.................................................................
N. 87 — E' negado provimento ao aggravo interposto do despacho do juiz que
indeferiu a petiçio do aggravante, requerendo mandado de manutenção
no exercício de jogos ou divertimentos públicos prohibidos pela autoridade
policial como illicítos ; visto que, a haver no caso offensa de direito, foi
feita, não á posse ou quasi posse de cousa corpórea ou direito real, mas
ao livre emprego da actividade do aggravante, caso em que não é cabida
a manutenção que se requer, , ........ , , . . , , . . . , . . , ...... ,....,. ........
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N. 103 — Não é caso de recurso extraordinário a simples interpretação ou applicac 10 da lei, confirme a entendeu a competente autoridade j u d i c i a r i a estadual, quando a decisão n:u> for contraria á validade nu applicação de
alguma lei federal
N - '04 — E'caso de recurso extraordinário a decisio que julga o poder judiciário
incompetente para conhecer de questões entre particulares e a administ r a r ã o , tratando-Se da infracção de privilegio de 7.0110, de uma companhia
de v i a ç ã o urbana. E' reformada a sentença e manutenida a recorrente
em S.MIS direitos
N. 105 — Não e caso de recurso extraordinário a decisão que. em falta da acrordo
i i i t c r n a c i i i i i l s ,|>re os t > n n o < do i n v e n t a r i o de bens deixados por estrangeiro dentro e tora do t e r r i t ó r i o da Republica j u l g a competente ;, autoridade brasileira par:;, proceder a i n v e n t a r i o e p a r t i l h a de bens deixados pelo inventariado no t e r r i t ó r i o nacional
X. 106 — Não se toma conhecimento do recurso extraordinário quando não houve
sentença d e f i n i t i v a sobre a quest.io da inconstitucionalidade da lei estadual que ci-eoii u i m p o s t o e n n l r a u q u a l se r e e l a m a
N. 107 — Recurso extraordinário e l i m i l a d o aos casos t n x a l i v a m e n l c marcados na
l e i . Não basta para iustilical-0 a allegacão de erro na interpretação da lai
federal, q u a n d o não s.;contesta a sua validade, nem é desrespeitada a sua
execução.
N. 103 - Não é caso de recurso extrftordihMÍO a decisão q u e remetle o recorrente
ao uso da acção rescisória, em questão suscitada por motivo de excesso de
execução
N. 103 - São c o n t r a r i a s á C o n s t i t u i ç ã o as leis estadoaes que autorisam a desapn|iriação de terrenos j ara, aberlura de estradas, mediante a indemnisação
apenas das liem feitorias e n ã o do valor dos mesmos terrenos
N. 110 . - Dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto de decisão proferida
eni processo executivo liscal, attenta a inconstitucionalidade do imposto
sobre que versa
N. 111 - l )á-se provimento ao recurso extraordinário interposto da decisão de um
Tribunal de conflictos, julgando subsistente a penhora eflectuada por parte
da Fazenda Kstadoal, em processo executivo para pagamento de imposto de
estatística, considerado inconstitucional por que recahe sobre géneros de
importação estrangeira
N. 112 — Não é caso de recurso e x t r a o r d i n á r i o a decisão que, em diligencia sobre
impugnação e duvidas l e v a n t a d a s na Keceb -duna. m a n d a que v o l t e m os
auto.? a cartório, até que a parte interessada no andamento <ia causa, selle,
como foi ordenado, o contracto em que ella se funda
N. 113 — E' incompe.leiilr. a j u s t i ç a esladoal para conhecer de questão de direito
i n t e r n a c i o n a l privado, relativa, a contracto a j u s t a d o em pui/, estrangeiro e
i-\c ( u i v e i m lirazil
X . 114 - Não é caso de recurso extraordinário a condemnação do recorrente á pena
de multa e prisão, por contravenção de posturas municipaes
% N . 115 - Dá-se recurso extraordinário da decisão que julga a partilha de bens
dwixndos por estrangeiro que não fez declaração de q u e r e r conservar n
n a c i o n a l i d a d e de origem, mas que estava no l!ra/,il a, serviço de sua nuca o.
guestao de regimen de bens, por contracto antenupcial celebrado em
i''r,-nça. Legislação applicavei
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N. 88 — A m e n o s exacta applicação da lei não i m p o r i a u c r i m i n a l i d a d e do j u i n .
quando não se ] > r i i v ; i i|iic haja procedido com a n i m o deliberado e culposo de
"violar a mesma lei
N. 83 — K' i n a d m i s s í v e l a denuncia quando não satisfaz o i requisitos lei/ues. Ao
Supremo T n b u m , l l-Vdcrnl nau pertence o conhecimento do OftlBS de responsabilidade attrilmido ao Prefeito do IHsIric.to Federal, não obstante o a r l . õ'i
da Lei n. 80 do 2.1 de setembro de 1<02, nesta parte i n c o n s t i t u c i o n a l

X. 90 — O imposto que recahe sobre a importação de marca !ori»s de procedência
estrangeira, quando destinado a fazer parte da receita do Estado, é
inconstitucional e não pôde ser por este cobrado
1
N. 91 — Não pôde sei cobrado, por inconstitucional, o imposto de imporlação de
mercadorias estrangeiras, lançado pelo Estado como fonte de renda
N. 92 — Não é caso de recurso extraordinário a derisáo proferida pela j u s t i ç a e.stadoal. em n u e s t a o sobre marcas cornmffreiaes, qirindo não se pronuncia
contra a validade ou applicação da lei federal
N. 93 — Recurso extraordinário interposto da decisão proferida pelo Tribunal de eouihia. li' inconstitucional o i m p u s l o denominado de
flictos do listado da Bahia.
estatística, porque recaho sobre importação drMiieivadoriasestrangeiras..
N. 94 — Dá-se p r o v i m e n t o no recurso extraordinário i n t e r p o s t o da condemnação a
pagamento de urn imposto inconstitucional
N. 95 — Condições necessárias para que seja admissível o recurso extraordinário.
Nau é caso dei lê :i decisão que deixa de conhecer do rec, urso i n l e r p o s l u
pela parte prejudicada com a cobrança de um imposto, que diz ser de
importação, creado por lei m u n i c i p a l , com o f u n d a m e n t o de ser incompetente a parte que o inierpoz
N. 96 — E' caso de recurso extraordinário, quando as decisões judiciaria», em
questão de desapropriação de terrenos e bemfeitorlas por utilidade publica,
violam disposições constitucionaes concernentes ao direito de propriedade
garantido em toda a sua plenitude
X. 97 - l In despacho indeferindo uma reclamação sobre mero incidente do processo
não cabe recurso e x t r a o r d i n á r i o , que se dá q u a n d o lia sentfuça proferida
em ultima instancia, em processo regular com c i t a ç ã o e contestação da
parlo adversa
• •.
— Não se toma, conhecimento do recurso extraordinário quando, sobre a
N . 93 —
substancia da causa não houve ssnteuça definitiva, limilando-se toda, a
discussão a mero incidente do processo
— Nas questões relativas a espolio de estrangeiro só ha recurso extraordinário
N. 99 —
quando a espécie não está prevista em convenção ou tratado.— A appellação interposta tora do prazo legal não produz efleito algum valido
N. 100 —
- E'competente o Poder Judiciário não só para processar e julgar a acção
de manutenção de posse, em questão de propriedade immovel, como pura
negar execução a qualquer postura ou lei municipal que for contraria a
Constituição
N. 101 — A simples interpretação ou upplicação da lei, em questão de compra e
venda de títulos commerciaes, nau auiorisa o recurso extraordinário, si
não houve -violação de preceito constitucional
N. 102 — Toma-se conhecimento do reeursx a i n d a q u e a p r e - o n l a d o fora do prazo
legal, quando ae prova que a demora foi devida a força maior. Não é
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V 116 — Não compete ao Procurador Seccional appellar da decisão absolutória
proferida pelo jury. por Atender que é contraria, à prova dos autos e e v i dencia resultante dos debales.
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cíveis e eommerciaes
— K" competente a acção executiva para cobrança de estadia e sobre-estadia.
como obrigações accessorias ao contracto de fretamento. Quando o preço
não está mencionado na carta, c cobrado de accordo com os usos do porlo
do carregamento ou descarga. E' indispensável na acção dar prova, da
época sm que começou a, correr e terminou a estadia ou sobre-estadia...
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N. 1Í8 — A proposta de compra de parte de um immovfil para o serviço de uma
estrada de ferro, feita pelo director da estrada, e acceita pelo proprietário,
não constitue um contracto juridicamente valido, por ser. no caso. indispensável a escriptnra publica
jj. 119
Seguro marítimo. Apólice aberta. Responsabilidade da companhia seguradora, no caso de sinistro, não obstante a ánte-dala do conhecimento e o erro
commettido na substituição de um porto de subida por outro
jf _ 120
Não se conhece dos embargos oppostos ao Accordão do Supremo Tribunal
senão quando conteem matéria de simples declaração ou de restituição
\; 121
Manutenção de posse da Igreja do Collegio, da capital de S. Paulo, em favor
do Bispo da diocese. O Bispo, na qualidade da Chefe da Diocese, e em falta
de corporação religiosa legalmente organisada. ó competente para defender
em juízo os direitos da communlião dos catholicos do sua cireumscripçáo
cccícsiastica,, sobre os e d i f í c i o s consagrados ao culto
A's sentenças proferidas em grão de appellação pelo Supremo Tribunal
Federal só podem ser oppostos embargos de declaração ou de restituição
e desta não gosa a Fazenda Nacional, quando foi parte na causa e a acompanhou em todos os seus termos
Transporte de mercadorias por estrada de ferro. Improcedência do pedido
N. 123
de indemnisação por extravios. Insuffieiencia de uma simples declaração
escripta por um agente de estrada de ferro, para fazer prova contra ella. ...
A acção executiva para cobrança de fretes de navios não exclue a deeenN. 124
diaria ou qualquer outra applicavel á natureza da divida. Intelligencia do
ar t. 189 do decreto n. 818
Seguro marítimo. Perda total do carregamento. Abandono. ResponsaN. 125
bilidade, do segurador. Reducção do valor do seguro. Liquidação
Não se toma conhecimento dos embargos de declaração, quando na sentença
N. 126
embargada, explicita em todas as suas partes, não ha ambiguidade, contradicção ou omissão que deva ser declarada
K' incompetente o j u i z o federal para conhecer de uma acção de indemN. 127
nisação movida por um estrangeiro contra o Estado em que é residente.
Intelligencia do a r t . (K), lettras tf e /•/ da Constituição
Questão de seguro e reseguro marítimo. Não é motivo de nullidade do conN. 128
tracto ter sido feito o pagamento do prémio em lettra que não foi acceita em
tempo, desde que foi recebida mais tarde sem reclamação ou protesto. Ressabilidade da companhia reseguradora. A sentença publicada em audiência,
em ausência das partes ou seus procuradores, não produz effeito sem a intimação. A nullidade proveniente dessa falta é supprida pelo comparecimento
da parte para defender o seu direito
N. 129 — Questão de seguro m a r í t i m o . O contracto de seguro ou reseguro liça perfeito e acabado com a entrega da, apólice. Pagamento do prémio por via
de letra, que não foi acceita em tempo. Responsabilidade da Companhia
reseguradora dado o Sinistro
N. 130 — Competência da Justiça Federal para conhecer de l i t í g i o entre um listado
e uma Companhia domiciliada no Dislrict.o Federal. Indemnisação de prejuízos provenientes da rescisão de um contracto que, só podendo sor revogado ou alterado por m u t u o consentimento das partes, o foi por torça
cie uma lei estadoal, que revogou sam justa causa as que haviam a u l o r i s a d o
o mesmo contracto
•
N. 131 — Registro Torrens Urbano. Improcedência da acção proposta pela Companhia ã Fazenda Nacional, pedindo indemnisação de lucros ccssantcs e
clamnos emergentes, por falta de base jurídica
N, 132 — Questão de transporte marítimo. Responsabilidade, por virtude de conhecimento em forma, da c o m p a n h i a encarregada do transporte, pelos da.inuns
causados nas mercadorias abandonadas e não entregues no por Io de descarga convencionado
N. 133 — Questão de fretamento. A prohibição do Governo, por tempo indeterminado,
da sahida de navios dos portos de um listado, em tempo de guerra civil,
equivale a bloqueio e dissolve o contracto de fretamento. A fiança prestada,
por erro evidente e commum a ambas as partes, não subiste, por sua
natureza accessoria, sem obrigação principal e exclue qualquer possibilidade
de novação
N. 134 — Seguro marítimo. Não subsiste a responsabilidade da Companhia seguradora, pela perda ou damno da cousa segurada de.sde que se 11:10 p n u a
que a mudança de derrota, da viagem ou do lui.vin foi obrigada por
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urgente necessidade ou força maior, nos termos do Cod. Comm. arts. 680
e 711 § 1.»
N. 135 — Os casos de suspeição do j u i z são l a sã li vãmente marcados no art. 133 do
dec. n. S4S. Em nenhum delles se r o m p i eheude o de amizade do pai do juiz
com alguma das parl.es ou i n i m i z a d e do j u i z com os advogados da
causa
,
N. 136 — Na prohibição contida no § 1° do art. 00 da Constituição não se comprehendem as vistorias, exames e outras diligencias que forem necessárias
para o serviço da administração da justiça federal. A prohibição se limita
á delegação de jurisdicçào, isto é. do poder de julgar
O art. 46, 2a parte, da lei n. 221 não deve ser entendido de modo que
permitia serem objecto da mesma acção obrigações contrahidas em favor de
pessoas diversas, embora procedão do mesmo facto; pois que podem variar
em sua npplicacão quanto ás pessoas o ás causas; não se podendo, assim,
alfirmar que seja uma e a mesma origem das obrigações, quando estas
correspondem a títulos diversos e a pessoas differentes
N. 133 • Extravio de mercadorias transportadas. Responsabilidade da companhia
por prejuízos resultantes da. f a l i a , de diligencia do capitão (Código Commercial, art. 494)
N. 139.. A transferencia de uma e.--,|,rad:i de ferro pertencente a companhia concessionária está sujeita ao pagamento do imposto de transmissão de propriedade.—Quaes os valores sujeitos ou não ao pagamento do imposto. Condemnação de custas pró rala. Intelligencia do art. 351 do decreto n. 848..
N. 140 - Responsabilidade do conductor pelo damno das fazendas durante o
transporte, não se provando que fosse elle devido a alguma das causas
que excluem aquella responsabilidade (Cod. Comm. arts. 102 e 103)
N. 111 - O executivo fiscal para pagamento de imposto predial deve recahir.
não S"bre o prédio, mas sobre os rendimentos delle, quando e s t i v e r alugado ou arrendado; sendo, p o r t a n t o , nuila a arrematação do prédio,
feita em contravenção ao preceito legal
N. 112 — E' improcedente a acção proposta pela EV/.enda Nacional contra uma Companhia, por ter esta em uma das ruas da Capital assentado trilhos que, a
serem prolongados, iriam prejudicar o serviço publico,visto achar-se provado
que foram assentados em terrenos da propriedade da mesma Companhia,
e sem prejuízo da viação publica a cargo da União
N. 143 - Damno causado por abalroação. Improcedência do pedido de indemnisação
de prejuízos
N. 141 - O empreiteiro de obras publicas que faz trabalhos complementares, não
previstos no contracto, n fio tem d i r e i t o á indemnisação, si não exbibe ordem
escripla para, a alteração e si esta não foi orçada, nos termos do mesmo
contracto
- K' nullo o acto do Poder Executivo que reforma forçadament3 um
ciliciai militar, fora dos casos previstos na lei. A Fazenda Nacional é
obrigada a pagar os vencimentos e vantagens pecuniárias que deixou de
|i.'iv.eber o ciliciai assim reformado e que serão abonados emquanto perd u r a r e m os eileitos d^ssi acto illegal
N. 140 — (Juestão sohre reforço ou s u l i - l i l iiição de. iianca prestada por um responsável por dinheiros públicos, em vista do respectivo termo. Respondem
s o l i d a r i a m e n l e pela fiança OS liadores e seus herdeiros, emquanlo não for
regularmente exlincla a mesma Iianca
,
N. 147 — E' competente a justiça federal para conhecer do litígio entre um Estado e
cidadãos de outro, ainda que as respectivas legislações não diversifiquem.
Intelligencia do art. 00 lettra d da Constituição. Rescisão de contracto celebrado com o Estado por falta de exacta observância de suas condições
N. flS — São n u l l u s . por contrários ;i lei, os actos do Poder Executivo, embora
expedidos d u r a n t e o estado de s i t i o , i l e m i l l i n i l o um l e n t e s u h s l i l u t o do
cargo vitalício que exercia no curso s u p e r i o r da Kscola M i l i t a r da C a p i l a l .
e daudo provimento definitivo a n i n a cadeira de lente da mesma escola,
em p i v j i i i / , 0 dos d i r e i t o s d u q u e l l e s i i l i s l . i l . n l o . K' c o i i d e m n a i l i i a F.v/,eml;i
N a c i o n a l a pagar os veiicimeníos devidos ao lente demittido, desde a dato
da demissão até que cesasm < > s elleilos dos ditos actos illegaeB
N. 149 — Alçada no juízo federal. Não se conhece da appellação quando o valor
da causa, cabe na alçada do juiz seccional
N. 150 — Penhor de navio. Como sn constitue. A entrega do penhor, como a
tradição d.i cousa vendida, pôde ser real, symbolica ou licta.....
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N. iõí — Questão de competência do j u i / , o para cobrança do imposto devido por uma
massa fallida. Pftra o executhro fiscal é necessária que haja divida certa P
liquida
jj, 152 — K' improcedente o pedido de indemnisação de prejuízos provenientes de decretação da caducidade de um contracto para construcção de estrada de
forro, entre outros fundamentos, porque a própria companhia concessionária reconheceu válida a novação < | n o deixou de ser cumprida em tempo,
e contra a qual só reclamou depois do declarada caduca a concessão
N, 153 — O consignatário do navio é parle legitima para ser demandada, na ausência do capitão, por acto deste, em que tomou parte. — IS' improcedente
o pedido de indímnisação de prejuízos resultantes da descarga de mercadorias em porto diverso do convencionado, quando é o capitão pelo conhecimento autorisado a fazel-o i>or conta e risco dos carregadores no caso do
perigo, que se prova ter havido, de entrada no porto do destino
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— Reformada a sentença, visto ter o Jiiry negado a circmnslancia da jnonnridadí do réo, aliás provada pela certidão de baptismo j u n l a aos a u t o s .
E' imposta a pena correspondente ao crime segundo o antigo Código
C r i m i n a l , por ser mais favorável do que a do Código actuul, que l'd
applicada
N, 155 — E' confirmada a sentença eondemnatoria, licando salvo ao recorrente o
direito de requerer á aut n-idade c impotente a conversão da pena mais
grave para a mais leve, de ooaformidale com o art. 3° paragrapho único
do Código Penal. O Supremo Tribunal só exerce tal attrilmição em ultima
instancia, para emendar o erro que a respeito tenha sido commettido
pelos juizes inferiores ou tribunaos dos listados
N. 15'J — Negada a r e v i s a L N ã o | : . i u a s?u favor a eimunstancia justificativa de
legitima defesa da própria, possua ou do sons direitos o marido que commette o crime d«'homicídio, por encontrar flua mulher em flagrante a d u l tério. Não se considera prejudicado o renu-so do revisão polo farto do
havor dororrido mais tempo do que n da pena do prisão ;>. que foi o réo
condemnado.
•
N. 157 — Annullado o processo da appo.Ila''ão em diante, por ler sido interposta e
arrazoada sem sciencia do a])])ellado, por advogado que não tinha poderes
para o acto, julga-se BublistíEte a sentença absolutória da l;l instancia,
que uSMin passou em julgado, proferida o.m favor do peticionário
N. 153 — Negada a revisío. O sur.io de i n l i i s l r i a q i i e o i n detrimento do sócio eap i l a l i s t a se apropriado pró l u.'to dai m •>• 'adoriai ou géneros que recebeu
liara render. rf;ib a falsa alHga.vio di t u 1 s i l o v i c l i m a d e u n i roubo, ó
crlmfcoso. Confeviada a perda t o t u l do p r i l u o t . i da ronda, e nada m a i s
h a v e n d o a li |iiMar. a aivio c r i m i n a l iii Itípsnie da acção civil, e pôde
ser dês lê log i i . i t ' ? n t a l u
N. 159 — Procedente a revisão e nullo o processo, por inobservância de fonnulas
substanciaes, para o ellbito do art. 71 § 6" da Ini n. áil
,
N. itjl) — Confirmada a sentença, porque a poaa do gales perpetuas, imposta do
conformidade com o antigo Gol. Crim., já foi commutada de conformidade
com o Código actual, e não ha circumstancias â favor do réo
N. 101 — Não 85 dá resurs:> de revisão do dasuaclio que obriga a assiguar termo
de bem-viver, visfco não haver uo caso sautença d u l i n i t i v a , mas simplesmente" c o m m i n a l o r i a
N . 102 — Confirmada a soulonça, por só não provar a i n j u s t i ç a da o o i n l o i n n a ç à i i , ser
rogular o processo o legal a pena i m n o s l a
N. l(j;5— Revisão do sentença proferida oní ororesso m i l i t a r . — Reformada a sentença eondemniitoria do Supremo T r i b u n a l Militar, e confirmada a do
conselho de guerra que absolveu o peticionário, accusado de haver capitulado quando commandava uma guarnição militar
N. 164 — Confirmada a s e n t e n ç a , p n r q u o o reoorreota não j u n l o u as novas provas
que diz ter de sua innocencia, e são falsas as àffirmaçòes que faz relativas ao processo, que correu com a devida regularidade
N. 105 — Confirmada a nantenca, por achar-se provado o crime, ter sido imposta a pana devida e haverem sido observa,das no processo as formalidades
legaes
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N. 166 — Confirmada a sentença. Não procede a arguição de nullidade, por
falta de quesito de legitima defesa, que aliás não consta haver sido requerido, porque implicitamente está comprehendido no que foi proposto
sobre a responsabilidade criminal do accusado
N. 167 — Negada a revisão, por se não provar a allegada injustiça da sentença.
Quanto á conversão da pena, compete ao juiz da execução fazei-a ex-officio.
N. 168 — Concedida a revisão e annullado o julgamento para os eITeitos legaes, por
não terem sido devidamente applicadas as penas em que incorreram os
recorrentes, em vista das respostas dadas pelo Jury aos respectivos quesitos ;
e por não ter a Relação tomado conhecimento da appellação interposta
pelo juiz da sentença proferida contra os recorrentes
N. 169 — Confirmada a sentença, por se achar provado o crime, não ter havido preterição de formalidade substancial e já ter sido a pena convertida na men >s
rigorosa, de conformidade com o art. 3" § único do Cod. Penal
N. 170 — Negada a revisão, por ser a sentença conforme a prova dos autos e respostas
do jury
•
N. 171 — Confirmada a sentença, porque não ha no processo preterição de formalidades substanciaes, é legal a pena imposta e não se prova a injustiça da
mesma sentença, que não pôde ser invalidada por justificação produzida
dous ânuos depois de commettido o crime
N. 172 — Prejudicado o recurso de revisão, por já ter sido julgado idêntico recurso,
interposto pelos mesmos recorrentes e pelo mesmo facto de que ora se trata..
N. 173 — Negada a revisão e confirmada a Síntença, por estar plenamente provado
o crime, não haver nullidade no processo e ser legal a pena imposta, que
será convertida no juizo da execução, na forma do art. 3°, paraírapho
único do Cod. Penal
N. 174 — Negada a revisão e confirmada a sentença, por ser improcedente, á vista
dos autos, a allegação de nullidade do processo e injustiça da condemnação.
N. 175 — Negada a revisão e confirmada a sentença condemnatoria, pela improcedência das allegações do impetrante, a quem liça salvo o direito de pedir á
autoridade competente a redueção da pena, na forma do art. 3° § 1° do
Cod. Pen...
•
N. 176 — Negada a revisão e confirmada a sentença condemnatoria, por serem improcedentes, em vista dos autos, as arguições de injustiça e nullidade da mesma
sentença, oppostas pelo recorrente, e já haver sido convertida a pena que
legalmente lhe foi imposta
Concedida a revisão. E' nullo o processo pela incompetência do juizo em
N. Í77
que correu. Tratando-se de crime de calumnia, foi o réo condemnado
pelo de injuria
N. 173
Revisão de sentença proferida em processo militar. Reformada a sentença e
annullado o processo do Conselho de Guerra, por se ter a elle procedido sem
que fossem juntas as fés de oflicio dos recorrentes, peças indispensáveis
do processo; e porque foram julgados e condemnados sem serem admittidos a
dar a sua prova e defesa, como em tempo requereram
N. 179 — Negada a revisão e confirmada a sentença, por não serem procedentes as
nullidades arguidas pelo recorrente
N. 180 • Revisão de sentença proferidi em processo m i l i t a r . Reformada a sentença do Supremo T r i b u n a l M i l i t a r , que condemnou o recorrente a pena
de 25 mezes de prisão, para julgal-o incurso no art. 141 do Codiffo Penal
da Armada, grão mínimo, combinado com o art. 43, por ter feito publicações prohibidas
Concedida a revisão e annullado o processo, pela incompet'ncia da autoN. 181
ridade ostadoal para conhecer do crime de moeda falsa, sujeito á jurisdicção
federal, li' remettido o processo ao juizo competente para os fins legies..
N.«182 • - Concedida a revisão e absolvido o recorrente, já perdoado por acto do Governo Provisório, da pena que lhe foi imposta por q~uebra fraudulenta, visto
ter sido mal qualificada a quebra e injusta a condemnação. A revisão da
sentença conderanatorlft é permittida, quer durante o tempo da execução
da sentença, l l u e r (jej,ojs de cumprida a pena ou perdoado o delinquente....
N. 183 — Revisão de s«ntunça proferida em processo militar. Reformada a sentença
do Supremo t r i b u n a l Militar e a n n u i lado o processo, porquanto, sendo o
recorrente ollu-,i a | da Arruada Nacional não foi o conselho df. guerra
composto da meiaes de marinha ; nelle não funccionou o auditor de marinha, mas i le guerra, sam que consta o motivo da s ibstii uição ; e
estando o reco enta pra8Oi Bem me j os c]e defesa, foi-lhe esta dificultada..
s'. T.
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N. 184 — Revisão de sentença proferida em processo militar. Julga-se prejudicado
o recurso, porquanto, tendo sido o recorrente perdoado pelo Presidente
da Republica, e só havendo requerido a anmillação do processo pela incompetência do juizo, por ser político e não militar o crime de que é
accus ido, não é ocaso de rehabilitação, só concedida quando em revisão
é declarado innocente o condemnado. Nem o perdão obstaria que o Tribunal
conhecesse da revisão, si se tratasse de rehabilitacão
N. 185 — Não cabe o recurso de revisão das decisões condemnatorias proferidas
pelas assemblras legislativas dos listados

275 —
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N. 200 —

l 6 « - v i r - i : > crime

N. 18G — Não se conhece A" recurso de revista apresentado ao Supremo Tribunal
além do prazo legal. Não cabe esse recurso, e nem o de revisão, do accordão que, annullando o primeiro julgamento, manda a causa a novo jury.

Decisões do Tribunal.
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N. 187 — Neg%-se a revista quando não consta dos autos haver nullidade do processo ou da sentença. Dos embargos oppostos ao Accordão revisor não conhece a Relação que julgou a causa em grão de appellação. A própria Relação revisora não pôde conhecer de embargos infringentes visto só serem
cabidos, nesse caso, os de declaração

N. 188 — Ajunta eleitoral não deve tomar conhecimento de recurso para annullação
do alistamento, quando apresentado íóra do prazo legal. Nesse caso liça
subsistindo o mesmo alistamento
N. 189 — Não se conhece do recurso, quando deixa de ser tomado por termo, formalidade essencial para que se possa considerar o recurso como interposto
legalmente
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Homologações <lc sentenças estrangeiras
N. 190 — E' homologada a sentença estrangeira julgando partilhas, quanto aos
bens situados no Brazil. A homologação pôde ser requerida directamente
pela parte ou requisitada por via diplomática. Constitucionalidade do § 4°
do art. 12 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894
N. 191 — E'homologada sentença estrangeira de habilitação de herdeiros, por se
adiar conforme com a lei n. 221 art. 12 § 4"
N. 192 — São homologadas sentenças estrangeiras julgando partilhas, por se acharem
conformes a lei n. 221 art. 12 § 4.°
N. 193 — Não é caso de homologação a escriptura de partilha de bens sitos no território da Republica por não ser carta de sentença proferida por juiz ou tribunal estrangeiro
i
N. 194 — Não é caso de homologação a carta rogatória que não contém sentença
estrangeira, mas somente o relatório dos termos de uma justificação para
habilitação de herdeiros
N. 195 — Não se toma conhecimento do pedido de homologação, quando não está
devidamente legalisado o documento que o instrue
•N. 196 — E' negada a homologação, por haver divergência entre os nomes dos
requerentes e os dos suppostos herdeiros e por falta de documentos necessários
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