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5.° Em  conclusão: O pessoal 
das Emprêsas Incorporadas foi 
submetido disciplina prescrita 
para os extranumerúrios da Unido 
e vem colhendo os frutos desta 
equiparação: deve, portanto, su-
portar, também os onus.. 

Entre êstes avulta o da'acumu-

lação de cargos ou funções pú-
blicas de qualquer natureza, ve-
dada no artigo 185 da  Constitui-

ção.  Para a solução dos casos 
concretos deverão ser observadas 
as normas e a jurisprudência fir-
madas pelos órgãos e autoridades 
federais de maior hierarquia. 

o que me parece. S.M.J. 
Rio de Janeiro, 14 de setembro 

de 1951. — Carlos Medeiros 

Silva, Consultor Geral da Repú- 
blica. 

Emprêsas Incorporadas ao Patri-
mônio Nacional sugeriu a audiên-
cia desta Consultoria Geral: 

"Sôbre se consiste ou não 
acumulação  proibida o exer-
cício simultâneo das funções 
de extranumerário das em-
prêsas incorporadas à Supe-
rintendência  •ou desta mes-
ma, com o de qualquer outro 
cargo público, seja êle fede-
ral, estadual ou municipal." 

2.° Havendo S. Excia acolhido a 
sugestão, em despacho, passo a 
examinar a matéria, reportando-
me, inicialmente, ao parecer que 
emiti, quando no  exercício  do 
cargo de Consultor Jurídico do 
Departamento Administrativo do 
Serviço Público. Em verdade, no 
processo 9.662-48, assim opinei: 

"0 Decreto-lei n.° 8.249, de 29 
de novembro de 1945, cuja emen-
ta : 

"Dispõe sôbre a situação 
jurídica dos empregados das 
emprésas incorporadas ao 
patrimônio da Unido" no 
art. 1 . ° determina : 

"Aos empregados das em-
prêsas incorporadas ao pa-
trimônio da União ou por 
esta administradas, serão 
aplicadas as normas da le-
gislação trabalhista, uando 
admitidos antes da incorpo-
ração ou administração, e os 
da legislação sôbre extrann-
merário da União, se nomea-
dos posteriormente, com os 
mesmos direitos e vantagens, 
inclusive aquêles já consa-
grados sôhre Previdência So-
cial". 

Este diploma resultou de um 
projeto elaborado pelo Consultor 
Geral da Republica, Dr. Temís-
tocles Brandão Cavalcanti, após 
exame das várias controvérsias 
suscitadas em tôrno do assunto 
(Pareceres do Con. Geral da Re-
publica, 194-66, vol. único, págs. 
13-20). 

Pelo Dec. executivo n.° 22.852, 
de 31-3-47, foram aprovadas as  

tabelas numéricas do pessoal das 
Emprêsas em causa. 

Propugnando pela aplicação do 
art. 23 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ao 
pessoal das ditas Emprêsas, o Dr. 
Cesar C. L. Vasconcelos, digno 
e ilustrado Consultor Jurídico 
das mesmas, sustentou com apôio 
no aludido Decreto-lei: 

"...quer sejam as Emprê-
sas órgãos da administração 
pública federal, ou um esta-
belecimento público, ou, 
ainda, uma autarquia, qual-
quer que tenha sido a forma 
de investidura do seu fun-
cionalismo, através do pre-
posto do Estado, recebam ou 
não os estipêndios direta-
mente dos cofres públicos, 
os seus servidores que, na 
função,  contavam em 18 de 
setembro de 1948, cincos 
anos, são extranumerários 
estáveis, garantidos pelo art. 
23 do Ato das  Disposições 
Constitucionais Transitórias" 
(César C.L. de Vasconce-
los). 0 art. 23 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias e os empregados 
das Emprêsas Incorporadas 
ao  Patrimônio  Nacional, 
Rio, 147, página 28). 

Equiparados como o foram, 
por texto de lei, aos extranume-
rários da União, os servidores 
admitidos nas Emprêsas após a 
incorporação ou administração, 
não podem acumular os salários 
delas percebidos com as vanta-
gens de cargos ou funções públi-
cas,  civis ou militares, ainda 
quando posto na inatividade os 
seus titulares. Sôbre o assunto 
opinou, recentemente, o Consul-
tor Geral da Republica, Dr. Ha-
roldo Valadão (Parecer de 17-2- 
48, in Revista do Serviço Públi-
co, fasc. de maio e junho de 
1948, págs. 9.099 — 17) . 

Em face do exposto, e ante os 
pronunciamentos legais e inter-
pretativos tão  qualificados, não  

vejo como deixar de aplicar-se 
ao pessoal civil ou militar, ativo 
ou inativo, que serve nas Emprê-
sas, como extranumerarios sujei-
tos ao regime do Decreto-lei n.° 
8.249, de 1945. as regras contidas 
na Circular Presidencial 4-48, 
como . concluiu a D. P. do D. A. 
S. P. (Revista de Direito Admi-
nistrativo, vol. 21, págs. 291-92) . 

3 • 9 Cumpre-me 	acrescentar, 

que, posteriormente, o Tribunal 
Federal de Recursos ao julgar em 
4-5-50, o Mandado de  Segurança 
n.° 512 (Embargos), sendo impe-
trante Haroldo Campelo Machado 
decidiu que o pessoal das Emprê-
sas Incorporadas está sujeito 
legislação dos extranumerários 
da União  (Diário Oficial de 29- 

i- 50, pág. 3.856). 

4.° Como servidores sujeitos 
legislação própria dos extranu-
merários da União tiveram em 
seu benefiCio a aplicação do 
art. 23 do ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitó-
rias e da Lei 525-A, de 7-12- 
1948. E, colocadas no mesmo 
plano dos extranumerários para 
todos os efeitos, inclusive a 
percepção de vantagens, é  evi-
dente que também devem ficar 
sujeitos as mesmas restrições le-
gais, quando à acumulação de 
cargos ou funções públicas, nos 
têrmos em que se encontram 
aquêles. 

Como acentuou Temistocles 
Brandão Cavalcanti, no parecer 
citado e emitido no exercício 
desta Consultoria Geral, o pesso-
al admitido nas Emprêsas, após 
a incorporação, o foi por um pre-
posto do Estado, como auxiliar da 
administração estatal; a relação, 
de emprêgo, daí decorrente de 
direito público. 

No Tribunal de Contas, se-
gundo o Ministro Ruben Rosa, 
vigora o mesmo entendimento, 
contrário à vumulação («Da Fis-
calização Financeira, 1949, pág. 
137).  

Impôsto de transmissão causa mor-

tis — 
Honorários do advogado do 

inventariante — Dividendos decla-
rados após a abertura da suceissio 

ONOERE MENDES 'JUNIOR. 

Procurador Geral do Estado 

1. 0  — 
Opino pelo conheci-

mento, mas pelo desprovimento 
do recurso, a fim de ser mantida 
a ven,  decisão  agravada, que se 
me afigura incensurável. 

2. 0  — Por diversas vezes já 
me tenho manifestado acérca da 
equiparação dos honorários de 
advogado as custas judiciais, em 
face da lei vigente, segundo a 
qual a parte só pode residir em 
Juízo por intermédio de profis-
sional inscrito na Ordem. 

Diante disso, a despesa com 
honorários é, hoje, tão forçada 
quando as outras despesas judi-
ciais e não há motivo para ex-
cluí-la do ról destas. Em rigôr, 
mesmo em relação a cada her-
deiro que constitúa patrOno para 
defender os seus interesses no 
inventario, seria de se descontar 
a quantia destinada a honorários, 
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pois tal despesa desnatura a li-
quidei da herança, sôbre que 
deve recair o impôsto causa mor-
tis. 

E quando se trate de advogado 
constituido pelo inventariante• e 
todos os herdeiros, não Pode pai-
rar dúvida ern que se impõe o 
desconto dessa quantia do monte 
bruto, porque representa despe-
sa compulsória para a adminis-
tração dos negócios do espólio. 

3.° — No que toca aos divi-
dendos de ações, também, me pa-
rece que a yen, decisão está cer-
ta, afinando, além disso, corn 
caso idêntico, resolvido recente-
mente pelo Tribunal. 

que a abertura da sucessão 
se verificou em janeiro de 1949 
e só em março e abril daquele 
ano foram declarados os divi-
dendos das ações do espólio, re-
lativos Aquele exercício finan-
ceiro. 

A declaração de dividendo 
um ato da Assembléia Geral de 
acionistas mediante proposta da 
diretoria, baseado nos lucros ve-
rificados no balanço anual. 'Fl-
ea, assim na 	dependência da 
aprovação do balanço. 

0 direito do acionista à per-
cepção é potencial, até o momen-
to dessa declaração. Pode resul-
tar que, com a desaprovação da 
proposta da diretoria, nenhum  

dividendo venha a ser distribui-
do. Pode haver lucro e a assem-
bléia resolver a aplicá-lo em ob-
jetivos diferentes da distribuição 
de dividendos, destinando-o, por 
exemplo, ao aperfeiçoamento do 
material, it expansão da emprêsa 
em outros negócios, etc., caso 
em que o dividendo não sera 
recebido pelo acionista e ficara 
incluido no red de outras verbas, 
submetidas aos riscos  da explo-
ração do negócio. Conseqüente-
mente, enquanto não deliberada 
pela assembléia a distribuição de 
dividendos, não se pole dizer 
que o acionista tenha o direito 
de reclamá-los, para o fim de 
receber o seu importe em di-
nheiro. 

Além disso, como acentúa o " 
espólio agravado, em sua con- , 
traminuta de fls., a eventuali-
dade do dividendo já foi previs: 
ta na avaliação das ações, segun-
do a lotação da Bolsa. E a  co-
brança  do impôsto sôbre êles 
daria como resultado submeter-
se o espólio a urna dupla, satis-
fação dêsse onus. 

por êsses motivos que, sem 
embargo do brilho com que 
ilustre patrono 	Agente defen- 

o seu ponto de vista, opino 
peia confirmação da yen, decisão 
agravada. 

Belo Horizonte, 3 de junho de 
1950. — O Procurador Geral, 
Onoire Mendes Junior.  

(I Município e o regime federativo 
Conceito de peculiar interisse — 

Incorporação, subdivisão e do,  
membramento de 'municípios 

Competência 

0 Município não participa dos 
traços fundamentais do regime fe-
derativo. 

Constitui peculiar interésse do 
Municipio, não o que é exclusiva-
mente do seu interêsse, mas ,  as  atri-
buições  que entendem principal e 
imediatamente com ,„o interêsse local, 
ou, corno 'escreve –Posada, aquelas 
atividades, interesses e serviços que 
se estimam, circunstancial ou essen-
cialmente, corno noteriamente locais, 
é de unia forma ou de ciiitra, se de-
finam corno funções próprias da 
cidade. 

A competência pára incorpora-
ção, subdivisão ou desmembramento 
de  Municípios,' considerados, não em 
face do Estado — criação de novos 
Municipios 	mas na esfera munici- 
pal — desanexação para incorpora-
ção outros Municípios 	neces- 
sáriamente do Município, pois, na  es-
pécie, o interêsse destes é que é o 
principal, imediato, e, pois, peculiar. 

REPRESENTAÇÃO 'N.° 130 — 
Relator: Ministro RIBEIRO DA 
COSTA. 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados êstes autos 
de representação n.° 130 do Dis-
trito Federal, requerente o Exmo. 
Sr. Dr. Procurador Geral da -Re-
pública, acorda o Supremo Tri-
bunal Federal, em sessão plena-
ria, acolher a representação, 
unânimemente a fink de declar„ar 
a inconstitucionalidade dos, dis-
positivos em causa nos termos  

dos votos constantes das notas 
taquigráficas anexas. 

Rio 4 de janeiro de 1950. -- 
Laudo  de.  Camargo, presidente -- 
Ribeiro da Costa, relator. ' 

RELATÕRIO 

0 Sr. Ministro4Ribeiro da Cos-
ta — Promulgou a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, em 15 de julho 
do corrente ano, o Decreto legis-
lativo n.Q 45, que determina se-
ja realizada consulta plebiscitária 

população do Distrito de Cria-
va, a fim de ser apurada a von-
tade da maoria de seus habitan-
tes, para o efeito de desanexá-lo 
do  Município  de São Francisco 
de Paula e incorporá-lo ,/ao de 
Caxias 'do Sul. - 

No uso das prerrogativas le-
gais, oferece, ao propósito, o 
Exmo. Sr. Dr. Procurador Ge-
ral d'a Republica a seguinte 
apresentação. 

"Exmo. Sr. Ministro Preen-
te  do Supremo Tribunal FedéPal. 

• • 0 Procurador Geral da Repu-
blica com fundamento no dispôs-
to no parágrafo único do art. 

.8.° da Constituição Federal, vem 
submeter a êste Egrégio Tribu-
nal, com o seu Orecer, a inclu-
sa representação feita pelo Muni-
cipio de São Francisco de Paula, 
Estado do Rio Grande do Sul, por 
seus representantes legais: — 
os respectivos Prefeito e Presi-
dente da Camara de Vereadores, 
em a qual argiiem a inconstitu-
cionalidade dos arts. 7, 17 e 29 
da lei estadual n. 9  534, de 
31-12-1948, que estabeleceu nor- 
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