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tão ativa a comunicação entre os homens, tão múltiplos os 
interêsses e de extensão tão grande que se torna verdadei-
ramente impossível ao legislador prover a tudo." 

Como o proximo artigo versará exclusivamente (3.‘) 
desta série) sôbre o contrato como "instrumento de equi-
líbrio econômico", valho-me da oportunidade, — já que aos 
Juízes me dirigi, — para divulgar êste trecho de um bri-
lhante acórdão do Supremo Tribunal Federal (1949) : "Se 
a lei não é suficiente para revelar as regras jurídicas tôdas 
e se a analogia, em qualquer de  seus  graus, falha, há que 
procurar a solução em região ainda mais alta e cuja desig-
nação  varia o direito natural, a unidade orgânica do 
direito, a natureza das  coisas,  os princípios gerais — tudo 
sem esquecer o fim social das leis e das instituições. 0 
primeiro dever do Juiz continua a ser a fidelidade â lei. 
Mas, na interpretação desta, seria êrro maior olvidar que o 
direito é uma expressão de justiça, eliminar de entre os 
dados de interpretação, a idéia de causa final, o elemento 
teleológico. Não se pode ver num Código urn todo que se 
basta a si mesmo; uma construção abstrata que nada rece-
be da vida exterior." 

PARECERES 

Renovação de locação — Modifi- ■ 

cação das contEçães ecoanicas do 
lugar —  Revisão  do preço estipu- 
lado:— Data, inicial do triênio a 
qua se refere o art. 31 do Decreto 

n.9 . 24.1ã0 

DARCY BESSONE 
Advogado em Minas Gerais 

1 	Como advogado da "Casa 
Fuchs Lida.", o Dr: João Batista 
de Alvarenga, conceituado causí-
dico do fôro paulistano, fêz-me 
as seguintes exposição' e con-
sulta: 

Findando em 31 de maio de 
1947 o I contrato  de locação da 
mesma "Casa Fuchs Lida." corn 
o seu senhorio, ela,  oportuna-
mente,  intentou  ação renovatória, 
na qual, após perícia realizada 
nm abril de .1949 e por decisão 
do Tribunal de JUstlya paulista, 
proferida em 6 de ' outubro do 
mesmo an() ;  foi o aluguer mensal 
elevado de Cr$ 10.500,00 para 
Cr$ 19700,00. 

Cdntra a decisão, a inquilina 
interpô& recurso de revista, já, 
denegado, e recurso extraordiná-
'rib, ainda pendente. 

Por iniciativa do  proprietário 
processa-se, agora, coro funda-
mento no art. 31, do ,Decreto n.° 

- . 24.150, de 1934, uma .ação de re-
visão do preço estipulado, na 
qual o autor alega que, em vir-
tude de modificação das condi-

' Thes econômicas do lugar, o va-
or locativo sofreu variaçãõ supe-
rior 20 %,  relativamente  ao  

aluguer fixado na ação renova-
tória. Na  perícia  realizada, os 
três peritos, embora atribuindo 
ao imóvel o valor de Cr$ 
11.000.000,00, o mesmo, que se 
adotara na referida renovatória, 
não chegaram a acôrdo so:11)re o 
valor locativo atual, por um ' 
mantido em Cr$ 19.700,00, por 
outro estilado em Cr$ 72.000,00 
e pelo terceiro, nomeado pelo 
Juiz da causa, em Cr$ 60.000,00. 

Dado que a locação anterior 
findou em 31 de maio de 1947, 
mas que a  sentença  final fixa-
dora do aluguer, foi proferida em 
6 de outubro de 1949 e contra 
ela pende ainda recurso extra ,  
ordinário, razão por que a ré, 
ora consulente, opôs  exceção  de 
litispendência, -- solicita-se o 
meu parecer sôbre a questão de 
saber se o triênio a que se refere 
o mesmo art. 31 se conta da pri-
meira ou da segunda data, que 
acabam de ser mencionadas. 

P A,It E CER 

2 — O art. 31, do Decreto 
24.150, tem o seguinte texto 

"Se, em virtude da  modifi-
cação  das condições econô-
micas do lugar, o valor lo-
cativo fixado pelo contrato 
amigável,  ou, em conseqüên-
cia das obrigações estatuídas 
pela presente lei, sofrer va-
riações, além de 20 % das 
estimativas feitas, poderão 
os, contratantes (locador ou 
locatário), fixado o prazo de 
três  Panos  da data do Latch) 
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da prorrogação do contrato, 
promover a revisão do pre-
go estipulado. 

§ 1.° —. 0 processo para 
essa revisão sera o mesmo fi-
xado por esta lei para a 
Prorrogação , do contrato. 

§ 2.° — Este direito de re-
visão poderá ser exercido de 
três em três anos." 

Cumpre verificar o que se deve 
entender, para os efeitos do in-
ciso reproduzido, qual o momen-
to a que corresponde a locução 
— "da data do início da, pror-
rogação do contrato". 

3 — Ao redigir o art: 31, o le-
gislador escreveu também o art. 
19, do  mesmo  Decreto n.° 24.150, 
in verbis 

"Passada em julgado a sen-
tença decretando a renova-
ção , do contrato de arrenda-
mento, sera ela executada 
perante o próprio Juiz da 
ação pela expedição do man-
dado contra o( oficial do Re-
gistro de Titulos e Documen-
tos, para que registre nos 
seus livros a prorrogação de-
cretada, que, assim, se con-
siderará vigente, quer entre 
as próprias partes quer cm 
face de terceiros, a partir da 
data do registro déste man-
dado." 

Clara parecia ser a tetra , da lei 
quanto, ao início do prazo do 
contrato resultante da renovató-
ria. 

alas; a sua atuação concreta foi 
suscitando dúvidas, produzindo 
vacilações, que determinaram 
corifltiências diversas pára as opi-
niões dos doutos, inclusive dos 
Tribunais. 

Por brevidade,  limitar-me-ei  à  
transcrição da notícia que Ma-
chado Guimardes deu da contro-
vérsia : 

"Mandava o aludido art. 19 
que;  passada em julgado a 
sentença decretando a reno- 

vação do contrato de arren-
damento, fõsse ela executa-
da, perante o próprio Juiz 
da ação, pela expedição de 
mandado contra o oficial do 
Registro de  Títulos e Docu-
mentos, para que êste  regis-
trasse  nos seus livros a pror-
rogação decretada, a qual, 
'assim, se consideraria vigen-
te, quer • entre as próprias•
partes, quer em face de ter-
ceiros, a, partir da data do 
registrO dêsse mandadO. 

Ocorrido, entretanto, fre-
qüentemente,  que,  em muitos 
e muitos casos, apesar da im-
posição legal de que 4 pro-
positura da ação deveria an-
teceder pelo menos de 6 me-
ses ao término do contrato; 
a sentença concessiva da re-
novação só vinha a transitar 
em julgado muito após a da-
ta da finalização do contra-
to primitivo. E, como da 
data do registro do manda-
do é que  começava  a correr 
o prazo da renovação, resat-. 
tava daí um maior benefício 
em favor do locatário. Em 
tal  hipótese,  obtinha êle, na 
realidade, duas prorroga-
ções : uma, por tempo cer-
to e determinado, dentro da 
lei — a fixada pelo Juiz e 
cute teria início a partir da 
data do registro; e contra, 
por tempo incerto e indeter-
minado, sem permissão da 
lei, enquanto pendesse lití-
gio em Juízo. Além disso, 
durante êsse lápso de tem-
po ficaria o locatário pagan-
do um aluguer inferior ao' a 
que teria direito o proprie-
tário-locador. 

Reagindo contra essa si-
tuação, que reputavam  ilícita,  
ilegal e contrária ao espíri-
to do próprio Decreto  •n.' 
24.150, que só tivera em 
mira a prorrogação de -  con-
trato a partir do dia imedia-
to à terminação do anterior,  
sucederam-se os julgados, vi- 

sand° demonstrar que a per-
feita exegese do decreto  re-
ferido  exigia não se ativesse 
o intérprete ao texto isolado 
do art. 19. E argumentavam 
ainda que a  interpretação  li-
teral e estrita do  referido  
texto redundaria: 1A) em 
maior restrição ao direito de 
propried_ade que a de que 
cogitara o legislador; 2.°) 
em uma situação dispár en-
tre os que  renovassem  arni-
gavelmente os arrendamen-
tos e os que pleiteassein, o 
mesmo judicialmente : par,a 
aquêles o prazo renovado 
seria contado sempre do dia 
imediato ao, do término do 
anterior; para êstes haveria  
um acréscimo de meses ou 
ate de anos, conforme a ex-
periência já demonstrara; 
3.°) num incitamento a que 
tôdas as renovações fõssem 
promovidas em Juízo deixan-
do a lei de ser norma regula-
dora, para ser fomento de 
litígios, pelas vantagens pro-
porcionadas ao  locatário  com 
',6sse prazo neutro da pen-
dência da lide. 

Apoiados em tais argu-
mentos, e comparando o tex-
to do art. 19 'com o art. 
4.° do Decreto n." 24.150, 
concluiam alguns acórdãos 
mandando considerar vigen-
te a prorrogação a partir da 
terminação do contrato an-
terior, • sem solução de con-
tinuidade entre os dois. Ou-
tros julgados, entretanto, so-
brevinham, defendendo tese 
contraria e reagindo contra 
essa atitude, alegando que ao 
intérprete não era permitido 
desnaturar a letra clara da 
lei a ponto de modificá-la, 
fazendo, assim, as vilzes do 
legislador. 

No Distrito Federal a con-
trovérsia dividiu o Tribunal 
de Apelação em dois campos 
que se equilibravam. Lide-
rados pelo Desembargador 

AFRANIO COSTA, defen-
diam aquêle ponto de vista 
os Desembargadores FLAW-
NM DE RESENDE, DR. AL-
VARO BERFORD, HENRI-
QUE FIALHO, JOSE ANTO-
NIO NOGUEIRA, PONTES 
DE MIRANDA, TO,SCANO 
ESP/NOLA, DUQUE ESTRA-
DA, CARNEIRO DA CUNHA, 
EDGAR COSTA e o Procura-
dor Geral, DR. ROMÃO 
CORTES DE LACERDA. Ten-
do à frente o Desembargador 
CANDIDO LOBO, filiavam-se 

outra corrente os Desem-
bargadores ROCHA LAGOA, 
FREDERICO SUSSEKIND, 
ANDRE DE FARIA PEREI-
RA, GOULART DE OLIVEI-
RA, EDMUNDO DE OLIVEI-
RA FIGUEIREDO, GOMES 
DE PAIVA, MAGARINOS 
TORRES, RAUL CAMARGO e 

JOSE DUARTE"  (Comentá-

rios  ao Código de Processo.  
Civil, ed. "Revista Forense", 

, 	vol. IV, n.° 527). 

As notas de rodapé, indicadas 
no texto, são as seguintes : 

"26 — Ac. da 3.° Camara 
do Trib. de ,Ap. do Dist. 
Fed., na ap. cível n.' 9.921, 
de 25-4-941, in Diário da Jus-
liça de 5-6-941, pág. 718 
(apenso  ao n.° 128); ac. das • 

Câmaras  Reunidas do Trib. 
de Apel. do D. Fed., no 
mc '. de revista n.° 87 (agr. 
de pet. n.° 2.229), de .... 
20-2-941, in Arq. JO.. v. 58, 
pág. 95 e in  Diário  da  Jus-
tiça  de 15-5-41, págs. 425 a 
427 (apenso ao n.. 110); ac. 
das Câmaras Cíveis Reunidas 
do Trib. de Ap. do Distrito 
Federal, no rec. de revista 
n.° 75 (agr. de pet. n.° 
2.911); de 28-3-40, in Arq. 
Jud., v. 56, págs. 99 e segs.; 
ac. das Câmaras de Agravo 
do Trib. de Ap. do Dist. 
Fed., in Rev. de Grit. Judi-
ciária, v. 30, págs. 245 e 
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segs. 	(votos vencidos dos 
Des.AFRANIO COSTA e 
HENRIQUE  FIALHO);  ac. 
da 6.° Câmara do Trib. de 
AP. •do Dist. Federal, • de 
31-8-37, apud JOSE DE SOU-

. ZA LIMA ROCHA e TUDE 
NEIVA DE LIMA ROCHA, 
Memorial dos embargos n.9  
7.359, .p. .10; ac. da 4.9  Câ-
mara do Mesmo Tribunal in 
Memorial cit., págs.  27e  28. 
Ver no mesmo sentido, os 
acórdãos do Supremo Tribu-
nal Federal (resc. extras. 
na .  3.740, 4.272 e 5.002, 
Publicados in Arquivo Judi-
ciário, v. 62, pág. 209; idem, 
idem, pág. 415; idem, v. 
63, pág. 25." 

"27 	Ac. da 5 •
0  Câmara 

do Trib. de Ap. do D. Fe- 
deral, no ag. de pet. 	n.° 
4.312, de 18-7-911. in Diário 

Justiça  de 13-11-941, pág. 
2.715 (apenso ao ri.9  263); 
ac. da mesma Câmara no ag. 
de pet. n.° 4.313, de   
10-7-939, in Arq. Jud., v. 51, 
págs. 293 a 295; ab.  da mas-
ma Câmara no ag. de pet. 
n.° 4.308, de 3-7-939, in Rev. 
de Dir. -  Comercial, v. 10, 
págs.  244'e  245; ac. das 
Câmaras Conjuntas de Agra-
vo do  Trib. de Ap. do D. 
Fed., de 11-7-939, no ag. de 
pet. n.9  3.438, in  Arq. Jud., 
v..53, págs. 142 a 144; ac. 
das mesmas Câmaras no ag. 
de pet. n.9  2.913, de 31-1-939, 
in Ara. Jud., v. 50, págs. 178 
e segs. e in Rev. Forense, 
v. 78, pgs. 506 a -  508; ac. 
das Câmaras Cíveis Reuni-
das do Trib. de Ap. do D. 
Fed., no rec. de revista n.° 
69 (ag. de pet. n.° 2.913), 
de 4-4-940, in. Arq. Jud., v. 
57; págs. 166 a 177.. - Ver 

Arq. Jed., v. 49, pág. 
323; Rev. Forense, v. 80, 
pág. 354; Rev .. de Crit. 
Judicidria, v. 30, pág. 245; 
Arq. fad., v. 62, pág. 115." 

4 — Encontrando a discussão 
nessa posição, o C. P. C. supôs 
dirimi-la através da seguinte 
disposição  : 

"Passada em julgado a sett-. 
tença quiz -  decretar a renova-
ção do pontrato de arrenda-
mento,  executar-se-á  no  pró-
prio juizo da ação,- medran 
te mandado contra • o oficial 
do  Registro  de Títulos e  Do  
curnento• s, que  registrará  a . 
prorrogação,  contando-se  da  
data do registro o prazo de • 
duração do contrato pror-
rogado. 

§ 1.° 	Se a  sentença não 
houver  passado ern julgado 
até .dia do • vencimento da . 
locação, descontar-se-á - da 
prazo renovado o tempo ex-
cedido. 

§ 2.° 	mandado repro- 
duzirá  integralmente a deci-
são exeqüenda • e  a  condi-
ções do  contrato,."  

O dispositivo transcrito  man- 
dou  contar 

"da data 'do registro o . 
praza de duração do contra- - 
to prorrogado." • 

E •acrescentou  que, não • pas-
sando  a  sentenga .  em julgado- até• 
o  vencimento  da locação, 

"descontar-se-á  • do  praza 
renovado o 'tempo' excèclido." • 

Nada diSse'sôbre o aluguer, 
isto é, deixou subsistir ,  a dévida 
sôbre se, durante "o tempo ex-
cedido",  o  aluguer seria o itesmo: 
do contrato anterior ou' Se o fi-
xado- na renovação. • retroagiria 
até  o  momento de 'expiração da-
quele. 	• 

O  citado . Machado Guiraarã es:-  
dá  noticia .da questão, indicando. 
como decisões -favoráveis pri- • 
meira solução proferida pelas 
Câmaras  Civis:  do Tribunal de 
Apelação do Distrito  • 'Federal no  

recurso de revista n.° 87 e, em 
abono da .segunda, os acórdãos 
publicados pela "Revista Foren-
se" 89/755, "Arquivo Judiciário", 
60/350, Jurisprudência (Tribunal 
de  Apelação), .5/26 e 98. 

A jurisprudência , . posto que 
mais inclinada no sentido da re-
troaç.ão do aluguer  no A data 
terminal do contrato anterior 
(Vide. - "Revista dos  Tribunais",  
186/823), não se tornou, no en-
tanto, fria e definitiva, embora 
sejam raros os julgados com ori-
entação oposta. 

5 — Contudo, o que  revela sub-
linhar  é  que a noticia supra tem 
por esc8po,  principalmente,  con-
tribuir para a melhor  compreen-
são  do. tema que agora vai ser 
abordado. Ainda que se afigure 
sritil a discriminação, êsse tema 
não terá, no meu • sentir, rela-
ções diretas, e imediatas corn os 
dots problemas supra, pelo me-
nos quando considerado em face 
do art. 355, do C. P. C. Não 
consiste êle em saber-se se o pra-
zo do novo contrato se inicia no 
Momento de expiração do ante-
rior, ou se o aluguer ,  estipulado 
na renovatória vigora desde o 
mesmo momento ..ou apenas a 
partir da data do registro da  sen-
tença..  

A indagação será, na verdade, 
outra. 0 que  se cogita de apu-
rar, a esta altura, qual a verda-
deira intenção  do  legislador ou 
da lei ao estabelecer que a revi-
são se poderá ter lugar - 

"findo o prazo de três 
anos da data do inicio da 
prorrogarão do contrato," 

Teria o legislador de 1934 que-
rido considerar, para êsse efei-
to, como data do inicio da pror-
rogação do contrato, a que o le-
gislador de 1939 viria a  estabele-
cer  como tal, ou que, em 1934, êle 
havia, .expressamente,, deplarado 
a respeito ? Em outras palavras 
-- para a interpretação do art. 
31, do Decreto n. 9  24.150, deve- 

se recorrer ao art. 19, do mesmo 
decreto, ou  ao  art. 355, do C. 
P. C., elaborado 5 anos mais 
tarde ? 

Eis aí um problema preliminar, 
cuja acertada equação engen-
drará  repercussões  da maior rele-
vância sôbre o tema que acaba 
de ser ,  enunciado. 

6 — 0 elemento sistemático ou 
lógico de interpretação recomen-
dará que se dê o maior aprêço 
a outras disposições  da própria 
lei em que se inseriu o questio7  
nado art. 31. 

Geny expende, com a sua 
imensa autoridade, insuspeita es-
pecialmente por ser o chafe da 
escola da interpretação livre, pre-
cisamente essa  opinião.  Observa 
que a  investigação  da vontade le-
gislativa, segundo o conteúdo 
mesmo do texto, implica uma  ló-
gica  intima, inerente lingua-
gem inteligente, sem a qual as 
palavras seriam, senão vazias de 
sentido, pelo ,  menos desprovidas 
de realidade fecunda. A  lógica  
intervém corno elemento interno, 
associando-se A fórmula e traba-
lhando-a para dela extrair tôda 
a sua substância psicológica, da 
qual é o signo abstrato e sêco. 
Operando sôbre  palavras,  expres-
são de uma vontade inteligente, 
a lógica se torna tanto mais fe-
cunda quando se considera que 
as proposições legais nab são iso-
ladas e integram um todo, toma-
do como unidade e totalidade., 
Quantas vêzes, pergunta, ocorre, 
na interpretação do Código Civil, 
por exemplo, que em tal texto não 
se encontra todo o seu sentido, 
senão em tais outros, e que de 
sua concordância constrói-se uma 
teoria muito mais  completa e fe-
cunda de que a que  sugeririam  
as mesmas disposições conside-
radas isoladamente ? Lembra 
que pode suceder que combina-
ções de preceitos constantes de 
leis  'distintas  poderão ser tam-
bém elucidativas, mas logo adver-
te que essa articulação constitui- 
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ria procedimento menoi rigoroso 
em suas condições, menos seguro 
em seus resultados : 

"Pero en  estas últimas 
aplicaciones, la interpreta-
Ción de una disposición le-
gal, con auxilio de un texto 
distinto, emanado de un le-
gislador diferente, o a lo me-
nos elaborado en un ambi-
ente legislativo distinto, no 
representa un procedimento 
menos rigoroso en sus condi-
clones, menos seguro en sus 
resultados, porque nos colo-
camos fuera del campo cir-
cunscrito por la fórmula del 
texto, y tomamos del exte-
rior los elementos internos 
de interpretación" (Método 
de interpretación y fuentes 
en Derecho Privado Positivo, 
pág. 277 -- edição espa-
nhola). 

Ern nota de rodapé, invocan-
do Savigny e Thézarb, Geny se re-
fere à hipótese — que é a ocor-
rente — (la referencia de uni 
tetto a outro, que depois se mo-
difica : 

"SuScitanse 	difficultades 
especiales frecuentemente en 
la interpretación de los tex-
tos que se refieren explicita 
o implicitamente a otros 
cuando después se modifi-
can estos." 

Idêntico e, no fundo, o pensa-
mento que dimana das seguintes 
palavras, sempre exemplarmente 
translúcidas, de Henri Capitant : 

"C'est  à la formule du texte 
qu'il convient tout d'abord 
de demander sont secret. 
Quelque fois la simple deter-
mination du sens technique 
(les termes employes, le rap-
prochement des divers mem-
bres de la phrase suffiront 
en éclaircir la signification. 
Mais c'est surtout du con- 

tact de la formule don:tense 
avec les autres textes du 
Code que pourra jaillir la 
lumière. Chaque disposition 
spéciale est un element de 
l'oeuvre ,législative. Elle 
est intimement liée à toutes< 
les autres par un rapport 
de dépendance, qui unit les 
règles pour former les insti-
tutions et qui groupe celles-ci 
en divers categories. Le. 
sense d'une disposition obs-
cure ressortira, dans bien 
des cas, de son rapproche-
ment avec d'autres textes. 

"Pour bien fixer le vrai 
sens d'une 16i, ii faut en com-
biner et en réunir toutes dis-
positions", disait l'article 6 
du livre préliminaire du. 
projet de l'an VIII" . (Intro-
duction à l'étude du Droit 
Civil, n.° 68). 

Também Valverde y Valverde, 
que preferem designar como qó-
gico êsse elemento de interpreta-
ção : 

"El lógico, da el conoci-
miento de las relaciones que 
existen entre las diferentes 
cláusulas de la ley, e como 
dice Savignè, la decomposi-
ción del pensamiento o de 
ias relaciones lógicas que 
unem a sus diferentes par-
tes; este elemento va en-
caminado, aún más que el 
primeiro, a descubrir la in-
tención del legislador, por lo 
mismo que la interpretación 
gramatical no hasta para des-
cubrirla" (Tratado de De-
recho Civil Espanhol — To-
mo I, pág. 108). 

Já o Alvará pombalino, de 18 
de fevereiro de 1766, precei-
tuava : 

"Os textos da mesma lei se 
intenderão uns por outros; - 
as palavras antecedentes e-
conseqüentes declaram o. seu  

espirito" (Apud Borges Car- 
neiro 	Direito Civil de  Por- 
lugar,  I vql. , § 12, n.9  24a). 

Cunha  Gonçalves  restringiu o 
elemento sistemático ao que se 
encontra na mesma lei ou nas 
leis anteriores, não mencionan-
do, para esse efeito, as leis pos-
teriores : 

"0 elemento sistemático 
encontra-se, não só na lei de 
lque faz parte a disposição 
em questão, mas  também 
nas leis anteriores, qüe de-
vem ser lidas, ou para se 
achar o sentido das poste-
riores, que delas foram re-
produzidas, ou para se per-
ceber bem os termos e a ex-
tensão em que aquelas foram 
revogadas. Posteriores leges 
ad priores pertinet, nisi con-
trariae sint. Non est novum 
ut priores leges ad posterio-
res trabantur, ensinavam 
os romanos" (Tratado de Di  
reito Civil — vol. I, pág. 
485). 

0 velho civilista Coelho da 
Rocha, também luso, assim pre-
lecionou : 

"As leis devem comparar-
se não só em tôdas as suas 
palavras, mas tarnbém com 
as outras sôbre o mesmo ob-
jeto, porque por umas se 
vem a conhecer o espirito 
das outras." 

Completou O seu pensamento, 
precisando que as outras leis a 
consultar seriam as anteriores : 

• :`Aproveita muito consul-
tar as leis anteriores, ou para 
achar o sentido das poste-
riores, que delas foram ex-
traidas, ou para perceberem 
os têrmos e extensão, em 
que os revogaram" (Direito 
Civil  Português,  § 45,  as. 
7 e 8). 

óbvio, de resto, que, ao for-
mular uma norma cujo conteúdo 
deva ser completado por elemen-
tos constantes de outra dispo-
sição da mesma lei, não poderia 
o seu autor operar com base em 
ulteriores alterações da regra de 
referência, ale desconhecidas ao 
tempo em que a formulou. 

. Eis porque se torna ainda opor-
tuna a apreciação da espécie to-
mando-se, para a análise, o tex-
to do art. 19, do Decreto n.° 
24.150, e não o art. 355, do C. 
Pc C., desconhecido do legisla-
dor de 1934. 

7 — Cumpre assinalar que o § 
1.0, do citado art. 355, do .C. P. 
C., — segundo o qual, se a  sen-
tença não passar em julgado ate 
o dia do vencimento da locação,- 
"descontar-se-á do prazo renova-
do o tempo excedido", — cons-
tituiu direito novó, posterior ao 
Decreto n.° 24.150,e não apenas 
norma interpretativa. O legis-
lador foi atento A. avisada opi-
nião de Andreas von Tuhr : 

"Por cierto que si una ley 
aparece inadecuada en su 
aplicación, el rernedio más 
conveniente es  modificaria; 
la interpretación autentica 
obliga al juez a aplicar la 
ley como si, desde su ori-
gen, tuviese el sentido que la 
ley interpretativa le asigna : 
constituye, pues, una norma 
retroativa" (Derecho Civil 
— Teoria general del dere-
cho civil aleman — trad. de 
Tito Ravá, vol. II, pág. 54). 

Quando o art. 19, do Decreto 
n.° 24.150, dizia que a prorroga-
ção decretada se consideraria vi-
gente, quer entre as próprias 
partes, quer em face de tercei-
ros, a partir da data do registro 
do mandado, nenhuma dialética, 
nem mesmo a que, com tanto 
brilho desenvolveu Romero Côr-
tes de Lacerda (Vide o seu co-
nhecido parecer in Revista Fo-
rense, 82/613), lograria persua- 
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dir de que,- onde está escrito "ir 
partir da data do registro elêste 
mandado", dever-se-ia ler — a 
Partir da - data. final .do .'contrato 
anterior. 

- Os julgados que  perfilharam 
êSse Ousado ponto . de vista .ope-
raram ,  por meio .da  atividade que 
Jean Cruet 'qualifica  de  clandes-
tina, pela • qual  Os Julies •dissimu-
lam em • supostas construções  in-
terpretativas o que : lhes parece 
ser a correção. dos .defeitos da lei 
ou o aprimoramento do direito 
positivo : 

"0 respeito absolute das 
• 

 
regras  do direito consagrado 
é para o  magistrado  a 'pri-
meira • das virtudes Profissio-
nais : por isso é que o tra-
ço: característico  da juris-
prudência, considerada como 
fonte de. direito, é colocar 
quanto possível as mais ar-
rojadas de suas  inovações 
sob o pavilhão regrilar da lei 
ou do costirme. Este respei-
to nominal tem por fim sal-
vaguardar a autoridade mo-
ral do direito consagrado 
sem todavia impedir a adap-
tação pregressiva  das  formu-
las às instantes necessidades 
da evolução 

com efeito  curioso notar, 
assim, a  importância . inegá-
vel dos resultados adquiri-
dos pela jurisprudência,  co-
mo  as vias oblíquas, os ro-
deios engenhosos  pelos  •quais 
eta chegou, senão a  eliminar, 
peld, menos • a  neutralizar 
certas regras do direito con-
sagrado, sem nunca os ata-
car de frente" (A vida do 
direito e a inutilidade das 
lets, pág. 28). 

A essa figura de Juiz é que 
Cruet denomina de magistrado 
legislador, émulo do pretor,  que• 
Criou o,. direito pretoriono,  iludin-
do os • princípios,, dissimulando; 
recorrendo  a ficções. É o• Juiz' 
usurpador • da função legislativa,  

, desatento à. • divisão constitucio- • 
nal dos poderes, mais confiante 
na sua  própria. concepção. de jus-. • 
tiga, on de equidade de que na 
quer  o legislador teria considera-- 
do ao formular a. norma escrita. 
A êsse .magistrado legislador  
dirigiria  a advertência de Coe- • 
lho da Rocha 

"Se a digposição da lei tr 
expressa s  e terminante, ainda 
que  pareça  oposta à equida-
de; ou se o legislador se 
propôs um fim de maior uti-
lidade pública,  que • ficaria 
destruído, se pela equidade 
se the fizessem exceções; 
deve seguir-se à dispOsição, 
ou o rigor da lei" (Institui-
ções do Direito Civil Portu-
guês, tomo I, § 45, n.° /). 

8 — Não  significarão estas con-
siderações uma manifestação de 
preferência pelo chamado método 
exegético (Vide René Savalter .  

"Cours de Droit Civil, vol. I, a.' 
20) ou legalismo, de Bentham; se-
gundo o qual os textos -,eriam va-
lor absoluto — "Les textes avant 
tout", na palavra de Démolombe 

razão que teria levado Buglet 
a proclamar que não conhecia o 
Direito Civil e se contentaria ern 
ensinar o Código  de Napoleão. 

Não é disto que se trata. Qual-
quer que seja o critério de in-
terpretação, o certo 6, data venial. 
que o Decreto n.° 24.150 estabe-
leceu que a prorrogação decreta-
da correria a partir, da data do 
registro do mandado. 

O. legislador terá conSiderado 
que a locação obtida por decreto 
judicial encontra o seu funda-- 
mento na lei, não na vontade das 
partes, desde que, em regra, o se-
nhorio não lhø terá dado- a sua 
aquiescência. A própria reno-
vação Melia tem  sido considerada 
como nova locação (Vide Fob  mi  

El contrato de arrendamiento 
'de casas,  pág. 369, e Josserand 
— "Cours de Droit Civil", n.° 
1.234). Tendo-a como nova,  

vale dizer, independente e dis-
tinta do arrendamento anterior, o 
legislador podia, sera êrro, não, 
estabelecer corto, seta momento 
inicial o da  terminação  do con: 
trato anterior, mas, sim o da data, 
do. régistr  da sentença : que. a 
decretasse. 

Objetou-se a• isto que, nesse 
caso, ficaria o inquilino.com  duas 
prorrogações. urna correspon-
dente  aõ 'tempo consumido , pelo 
processada ação e • outra resulr 
tante do decreto judicial — e, 
sôbre ser assim, ainda pagaria .um. 
aluguer insuficiente', , no período. 
da • primeira .prorrogação, sempre 
que a sentença reconheçegse ser 
o  caso •  de aluguer maior. Repli-
cou-se que, -de outro . lado, ter-
se-ia .de 'considerar  que, retroa-
gindo a nova locação à data final 
da anterior, o inquilino, ficaria 
obrigado a -  pagar, no periodO con-
sumido Pete mesmo processo, um 
aluguer so  conhecido  mais  tarde 
e que poderia ser tão pesado que 
tornasse inconveniente para êle 
a-  permanência da locação. 

Seriam considerações para o 
legislador -- de lege • ferenda, 
mas não para os juízes, simples' 
aplicadores da lei e cuja missão 
se exauriria na s6 verifiéação . de 
seu conteúdo. O legislador rule' 
lhes  foi infenso, de resto. Tanto 
não foi que retificou o texto, ao 
promulgar • o. C. P. C. • A êle, só 
a êle, caberia modifica-lo. 

9 	Tudo quanto foi ,  dito não 
tern outro objetivo senile) o de as- -  
sinalar que, quando  formulou o 
art: 31, do Decreto. n.°.' 24.150, 6 
legislador, .ao falar na ""data do 
início da  prorrogação •  do :  contra-
to", fé-lo de olhos voltndos para 
outra parte da mesma totalidade, 
isto é, para. o. '19 - do: mesmo. pé'- 
creto- n.'. 24.150, onde fixou co-
mo tal a data do  • registro-  do 
mandado. 

10 — Neste  ponto,  surge a in-
dagação fundamental : • se o. le-
gislador houvesse previsto que 
uma lei posterior  viria modifi- 
car o citadõ art. 10, para estabe-. 

leeer que o prazo de duração da 
nova locação se inicia na data 
final da locação resultante do 
contrato extinto, teria êle usado, 
no art. 31, a linguagem que ali 
empregou ? 

11 	Em têrmos, p3de-se in- 
vocar, agora e mais uma vez, a 
eminente lição de Von Tube  : 

"procura precisar el alcan-
ce de los preceptos legates 
de la misma manera en que 
lo  bana  el legislador si le 
fuera posible pereibir, con 
antelacion, los hechos y las 
relaciónes que se nianifestan 
sólo en el momento de apli-
car el derecho" (obr. cit., 
pig. 55). 

Eis aí : se o legislador hou-
vesse previsto a modificação do 
art. 19, considerá-la-ia ao redigir 
o art. 31. 

12 — E no próprio art. 31 se 
encontra- elemento indicativo de 
que teria, nessa  hipótese, altera-
do a sua redação. Ei-lo : 

"Este direito de revisão po-
dera ser exercido de três em 
três anos" (§ 2. 0) . 

Sente-se, de modo absoluta-
mente  inequívoco,  no fragmento 
transcrito que o legislador, clese-
jou que,' fixado o aluguer, a fixa-
ção seria estável durante três 
anos pelo menos, a contar da data 
em que ela se realizasse. Tanto 

assim que cada revisão pode-
ria ser revista três anos depois 
dela própria, sem qualquer cogi-
tação a respeito da data inicial 
do contrato. 

0 que contaria seria, pois, a 
própria revisão, que, no dig de 
sua Conclusão, teria atualizado o 
aluguer para o 'período  dos três 
anos seguintes a ela, pelo menos. 
Não o atualizaria para o período 
de vigência do contrato, caso ern 
que seria de  importância,  capital 
a retroação ir sua data iniCial, 
mas para o triênio seguinte 

232 
	

233 



JURISPRUDÊNCIA ' MINEIRA 
	

JURISPRUDÊNCIA MINEIRA 

revisão. De outro modo, as 
situações poderiam set as mais. 
extravagantes.  Figure-se que •o 
processo da renovatória consu-
misso mais de  três  anos após o 
término da locação • anterior. 

Nessa  hipótese,  no próprio dia 
em que )a  Justiça  estabelecesse 

prego, ,  poderia ser promovida 
a revisão. Se, por exemplo, a 
renovação já estivesse decretada, 
prosseguindo, não obstante a 
discussão  sôbre o prego, Corno 
ocorreu no caso ; • então  — pro-
longando-se o processo por mais 
de três anos 	a  revisão  poderia 
ser iniciada antes mesmo de .... 
ser estipulado o preço, única ma-
neira de faze-la compreender o 
período compreendido entre o 
término do • triênio, contado da 
data final do contrato anterior, e 

da decisão definitiva • da ação 
renovatória. 	. 

.13 — A interpretação teleoló-
.gica, atenta .ao fim pratico da 
norma, evidencia que  tal  não po-
deria  ser  r o' sentido do art. 31. 

Percebe-se que a norma cuidou 
de estabelecer que, apreciadas, 
ern  certo  momento; as condições 
econômicas do lugar, só. três 
anos depois  dessa  apreciação se 
fizesse a sua revisão; ou, em ou-
tras palavras, que a verificação 
de tais condições se considera-
ría válida pata os  três  'anos se-
guintes  a ela, criando-se, assim, 
uni  período  de estabilidade. Mu 
se interessou o legislador  por que 
houvesse apenas um congelamen-
to do preço durante um triênio, 
inas por  que só  se considerassem 
as variações das condições'  eco-
nômicas  que H ocorressem  três 
anos depois. Isto se sente, prin-
cipalmente, • nas palavras "estima-
tivas feitas"; constantes chi in-
ciso.. Essas estiniativas; fá-las o 
Juiz, mediante o exame das con-
dições • econômicas, ao fixar o 
preço. A  sentença  as consigna 
ou reflete; constatando o que, no 
momento, o 'sett prolator recolhe 
do exame dos fatos e.  das provas 
produzidas. O julgamento,  lies- 

sa parte, será eficaz ,para os  três  
anos seguintes. 

Fez o legislador uma aplicação 
da teoria da imprevisão, da cláu-
sula rebus sic stantibus, mas, en-
Lenda-se,  aplicação mitigada ou 
temperada,  já  quando fixou a va-
riação minima de 20 Vo, já quan-'- 
do só admitiu, -para esse efeito, 

que. ocorresse  três  anos depois, 
pelo menos. Sabe-se que a teo-
ria da imprevisão, ou da superve-
niência (Osti), ou a da pressupo-' 
sigdo (Windescheid), sôbre as 
quais  dissertei  em , Aspectos da 
evolução da teoria dos  contra-
tos",  ns. 73 a 81, se. referem as 
alterações do  estado  • de fato .pos-
teriores ao momento em que as  
partes o apreciam, 'para  estabele-
cer as condições do contrato, fun-r 
dando-se, assim, na "falta de cor-
respondência entre o que foi per-
cebido ow era perceptive" ao tem-
po. da formação do vínculo e a 
realidade posterior" (obra  cit.,  
pág. 143) . 0 que importa, pois, 
é o que é  percebido ou é per-
ceptível no momento em que se 
estabelece o dado. No caso do 
contrato, êsse momento seria o 
de sua celebração c, no caso  da 
sentença,  êste será o de sua pro-
lação. A realidade posterior 
sê-lo-á em relação a esse mo-
mento. Então, dele,  é  que se 
contarão os três anos durante os 
quais considerou a lei que de-
vesse permanecer válida a per-
cepção registrada. 

14 — Dir-se-á que torte' êsse 
raciocínio falhará em face do tex-
to do art. 31, que se refere à "data 
do início da prorrogação do contra 
to", que, agora, na vigência do 
art. 355, do C. P. C., é, sem 
dúvida,' coincidente com a do 
término do contrato anterior. 

A objeção se revelará deStituida 
de fundo, como, alias, já esta vis-
to, logo que se atente em que, ao 
dispor assim o Decreto n.° 
24.150, estava em vigor o seu art. 
19, segundo o qual a data do iní-
cio da prorrogação era a do re-
gistro  do  mandado, vale dizer, era 

posterior à  apreciação" das con-
dições econômicas pelo Juiz, As 
"estimativas feitas." 

A letra do art. 31, após a mo-
dificaçãó sofrida pelo art. 19, 
terá se tornado inadequada, in-
suficiente. 

Mas, isto importaria pouco ain-
da na hipótese de ser o defeito 
literal do próprio texto, e não re-
sultante de modificação de 
outro. 

O.  princípio de que a intenção 
prépondera sôbre a letra encon-
trou guarida ate  mesmo  no di-
reito positivo : 

"Nas declarações de vonta-
de se atendera mais ir sua in-
tenção que ao sentido literal 
da linguagem" (art. 85, do 
Código Civil). _ 

A fonte do Preceito terá sido o' 
§ 133; do Código Civil alemão : 

"Para interpretar uma de-
claração de vontade, é ne- 
cessário indagar-se a vonta-
de real e não se limitar ao 
sentido literal da lingua-
gem." 

Ferrara proferiu, ao propósito, 
palavras definitivas : 

"Para apreender o sentido 
da lei, a interpretação socor-
re-se de vários meios. 

Em primeiro lugar busca 
reconstruir o pensamento le-
gislativo através das palavras 
da lei, na sua conexão 
guística  •e estilística, procura 
o sentido literal.- Mas, este 
é o grau mais baixo, a forma 
inicial, da atividade inter-
pretativa. As palavras po-
dem ser vagas, equivocas 
ou deficientes e não ofere-
cem nenhuma garantia de 
espelharem com fidelidade e 
inteiresa o pensamento de 
lei : o sentido literal é ape-
nas o conteúdo  possível  da 
lei : para-se  poder dizer que 

êle corresponde à  mens le-
gis, é preciso sujeitá-lo a crí-
tica e a controlo. 

E deste modo se passa 
bem cedo à  interpretação ló-
gica,  que quere deduzir de 
outras  circunstâncias  .0 pen-
samento legal, isto é, de ele-
mentos racionais, sistemáti-
cos e históricos, que todos 
convergem para iluminar o 
conteúdo do principio" (In-
terpretação e aolicação das 
leis — trad. Manuel An-
drade, pág. 33). 

Carlos lifaximiliarto 'assinala 
que o brocardo in claris cessat 
interpretatio, embora expresso 
latim, não tem origem romana, 
acrescendo que Ulpiano ensinou 
precisamente o contrario, isto 6., 
que, embora çlaríssimo o édito 
do pretor, contudo não se deve 
descurar da interpretação respec-
tiva", ou textualmente, Quamvis 
sit manifestissimum ' edictum 
proetoris, at-/amen non est negli-
genda interprelatio ejus" (Her-
menêutica e Aplicação do Direito, 
n.° 38). 

Em suma, a letra é apenas um 
dos elementos para a revelação 
do pensamento, mas, sendo fre-
qüentemente deficiente ou insu-
ficiente, não será o único e nem 
mesmo o principal. Não foi com 
outro ponto de partida que, já 
antes do C. P. C., uma arrojada 
construção jurisprudencial se 
permitiu eliminar dó art. 19, do 
Decreto n.° 24.150, a parte em 
que preceituava que a nova lo-
cacao se iniciaria na (lata do re-
gistro da sentença. 

16 — Concluo assim que : 
a) ainda que o art. 355, 

do C. P. C., haja estabele-
cido continuidade entre a lo-
cação finda e a resultante da 
renovação, quer para o efei-
to de determinação do mo-
mento inicial desta, quer 
para o de retroação do novo 
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aluguer à data terminal da-
quela, -- outra será a ques-
tão da data inicial do triênio 
a que se refere o art. 31; do 
Decreto n.9  24.150; 

se a nova locação não 
vigorar a Partir da data do 
registro do mandado, como 
está escrito no art. 19, do 
mesmo Decreto n.9  24.150, — 
o triênio terá por inicio a 
data da sentença final  que  
houver, mediante apreciação 
das  condições  econômicas da 
época, estabelecido o respec-
tivo aluguer; 

na espécie, sendo essa 
sentença de 6 de outubro de 
1949, ainda não decorreu o 
aludido triênio; 

foi iniciada, assim, 
prematuramente a ação revi-
sional, da qual, enquanto não 
estiver êle completo, care-
cerá o autor. 

É o meu parecer, 
sub censura. 

Belo Horizonte, junho de 1951. 
— Darcy I3esson.e. 

Crime de responsabilidade de fun- 
cionirio — Justificação — Inqué - 

rito policial 

No crime de responsabilidade 
do  funcionário,  a justificação não 

indispensável, para instruir a de-
núncia, quando há documentos que 
façam  "presumir" a existencia co 
delito. 

O inquérito policial vale no 
caso como principio de prova e 
não como repudiá-lo  como tal, eó 
porque provém da 

(AP. N.° 6.510, DE CARLOS 
CHAGAS — Parecer do Subpro-
curador Geral do Estado, DR. 
JOSE: MANUEL MARQUES LO-
PES). 

O Sargento Getúlio Amorim Fi-
lho, da policia do Estado do Es-
pirito Santo, na "zona-contesta- 

da", a pretexto de uma diligên,-' 
cia, mandou prender Antônio Pi-
nheiro Andrade, espancando-o 
brutalmente e ainda o deixando 
prêso por mais de 24 horas. 

fato chegou ao conhecimento 
da policia que procedeu rninu-
ciosa investigação .e mandou pro-
ceder auto de corpo de delito. 

Os autos foram assim As mãos 
do representante da Justiça Pú-
blica, que instaurou a competente 
ação penal, dando o réu incurso 
nas penas dos arts. 322 e 129, 
§ 1.°, I do Cocligo Penal. 

A denúncia foi recebida.  eA 
instrução se fêz. Na oportuni-
dade da decisão, o Dr. Juiz anu-
lou todo o processo, porque, tra-
tando-se de crime de responsa-. 
bilidade de funcionário, deveria 
a inicial vir acompanhada de 
justificação.'' 

Intimado o Dr. Promotor re-
correu, o que fêz com apoio em 
lei e em tempo oportuno. Fôra 
notificado dia 16-1-, tendo seu 
prazo, por conseguinte, expirado 
a 21, domingo, dai a prorrogação 
para o dia imediato (art. 798, § 
3.9, do C. P. P.). 

Arrazoaram as partes. O Dr. 
Juiz a quo sustentou seu despa-
cho e assim  vieram  os autos a 
esta superior instância. 

Pelo conhecimento do  recurso,  
é assim, de principio, o nosso pa-
recer. 

Não encontramos nulidades 
processuais: 

De  mentis.  
Renova-se, nesta oportunidade, 

antiga questão processual que, 
de tempos a esta parte, se repete 
com relativa  freqüência,  tradu-
zindo talvez a flutuação de opi-
niões em ttirrio da questão. 

Dr. Juiz enfileira-se na.cor-
rente mais formalista;, pareceu-
lhe impossível ser iniciada uma 
ação penal contra funcionário, 
indigitado autor de crime de res-
ponsabilidade, sem precedê-la  jus-
tificação  que, obrigatúriamente, 
deve instruir a denúncia. Nesse 

caso, data  venha,  melhor cami-
nho teria seguido S. Excla., re-
jeitando de inicio a denúncia, ha-
veria , pelo menos economia de 
tempo. Preferiu, entretanto, re-
ceber a denúncia, ordenald o in-
terrogatório, realizar Vida a ins-
trução, aliás trabalhosa, contra 
um réu recalcitrante que tudo 
fêz para embaraçar a ação  da 

• justiça— e, afinal, anular todo 
p procedimento criminal ! 

A questão nã • é nova, coma já 
o dissemos e jurisprudência e 
doutrina se con raclizem a cada 
passo, Esse inespo Augusta Tri-
bunal tem arestas contrários 
teso did Dr. Juiz (Revista Foren-
se •-•-- CXXI, 275): 

Por isso, estamos muito á  von-
tade  ern .escolher  unia  das dou-
trinas. 

é.  assim  que vimos preferin-
do finer-nos aos que pensam que 
a justificação não  é  obrigatoria. 
Parece-nos  uma doutrina Mais 
lógica, mais  consentânea  com o 
espirito da lei. 

Vê-se, de uma leitura atenta do 
art. 513 do C. P. P., que a in-
tenção do, legislador foi: evitar 
surpreender os servidores do  Es-
tado  com ações penais Precipita-
das, sem o menor apilio em pro-
vas, com grave dano para os fun-
cionários e ate mesmo . para o 
serviço. público. 

legislador quer algum aptdo, 
algum indicio de um crime. Não 
quer  prova  provada, tanto assim 
que estabelece uma alternativa de 
docurnentos  ou justificação. Ora, 
documento  é  qualquer declaração 
escrita para servir de prova ou 
titulo, 	definem os. dicionários 
(Enciclopédia e Dic. Internacio-
nal). 

justificação é de valor mui 
precário, basta atender-se do seu 
conceito — "a justificação é ape-
nas julgada por sentença, o que 
significa na linguagem forense, 
que o juiza processante se limita 
a dar  caráter  judicial aos depoi-
mentos prestados, sem os exami-
nar  no mérito." (Costa Manso,  

citado por Espínola Filho -- vol. 
V, pág. 19). 

Quer dizer -- a justificação 
não se distancia de léguas cio 
qualquer documento gracioso. 

Então porque essa ogeriza ao 
inquérito policial ? Não é feito 

, êle sob a presidência de uma au-
' toridade investida de função pú-
blica, não há escrivão, intima-
ções, peritos, testemunhas e tudo 
mais que dá caráter de veraci-
dade ,às pegas judicais 7! 

HA uma grande sabedoria na 
lei quando estabelece a maneira 
de oferecer tais denúncias, que 
devem ser acompanhadas 

de documentos, ou de 
justificação -- que façam 
presumir a existência do 
delito. 

Ate mesmo  numa  interpretação. 
estritamente gramatical, levare-. 
mosh melhor, A lei usa a dis-
juntiva OU!. 

HA ainda tuna hipótese : ou 
declaraçãO fundamentada 'da.ini-' 
possibilidade de  apresentação  de  
qualquer  dessas provas  (art. 513, 
in fine). 

Nesse tópico, quem vai fundo 
na questão  é  BENTO DE FARIA 
— mostra que, se a simples -de-
claração  da própria parte, de ha-
possibilidade de  apresentar  ou-
tras provas, permite o ofereci-
mento da denúncia desacompa-
nhada de justificação ou docu-
mento, por que não admitir que 
isso ocorra indo a inicial com 
um inquérito policial ? 

Vale, nesse caso, o  inquérito  
como principio de prova. 

O legislador admite a ausência 
.de 'qualquer elemento de prova 
que  faça  suspeitar a existência 
do delito. • O legislador aceita 
documentos; sem exigir mais de 
que valor de presunção de cri-
me. 0 legislador conforma-se 
com  uma justificação, feita pe-
rante o juizo  cível  . e cujo mérito 
so . pode ser  examinado  no juizo. 
criminal — seria muito estrava- 
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