-198 to 'Ultra petita. Os autores pleitearam,
na inicial, o pagamento de várias verbas, que especificaram, nenhuma referência fazendo à conservação de cêrcas.
Embora os laudos periciais aludam às
despesas dos mesmos autores, para
aquêle fim, num montante de ..... .
Cr$ 32.550,00, não podia o magistrado
computar também essa verba na indenização (fls.) As custas teriam, igualmente, de ser pagas, em proporção porque, no pedido, foi pleiteada maior indenização e não houve sujeição a arbitramento.
Quanto à apelação dos autores, merece ela acolhimento. Em se tratando
de desapropriação indireta, os expropriados têm direito aos juros compensatórios, a partir da ocupação da coisa,
e não do trânsito em julgado da decisão. A jurisprudência é quase pacífica
a respeito da matéria (Revista dos TrilnMZaM, vols. 302/227; 301/240; 300/323;
297/383 e 558). Não haveria, na verdade, justa indenização se a parte não
fôsse compensada também com juros,
pelo apossamento administrativo, que
a privou de usufruir o imóvel.
Dá-se, em conseqüência, provimento,
parcial, ao recurso, de oficio, e ao apêlo
do réu, para cancelar a verba referente
à conservação das cêrcas e serem as
custas pagas, em proporção. Com referência à apelação dos autores, esta é
provida, tn t:otwn para o efeito de se

contarem os juros compensatórios, a
partir da ocupação da coisa.
O Exmo. Desembargador Silvio Barbosa provia apenas o recurso dos autores, negando provimento aos demais.
Custas na forma da lei.
São Paulo, 14 de julho de 1961 Euler Bue-no, Presidente. Gam/p08
Gouvêa, Relator - Síwio Barbosa, vencido em parte - Paulo Otaviano, vencido, em parte. Dei provimento parcial
ao apêlo dos autores, tão-sômente para
mandar calcular os juros compensatórios a partir de 4 de maio de 1960, data
da apresentação do último laudo da
a vali:ição ( fls. ). A peri cia atualizou o
valor da área ocupada pelo réu, cobrindo os juros decorridos desde a data
da ocupação de outubro de 1949
(fls.) - até a avaliação efetuada em
1960. Acresce ainda que a área ocupada
pelo réu, em 1949, só foi adquirida pelos
autores em 25 de junho de 1957 (cf.
Os.).

Nas desapropriações indiretas e quando a pericia atualizou o valor indenizável, os juros compensatórios devidos
pelo expropriante fluem a partir da
data da avaliação (1Wvi.sta dos TribuM/i.s, vols. 304/333, 303/198 a 283/293).
No sentido exposto já decidiram as
Egrégias Câmaras Civis Reunidas; em
recente julgamento de recurso de revista (Revista dos TribtmaioS, voI. 304/
431 ).

TRIBUNAL DE CONTAS - SISTEMA FAZEND ...fRIO
- O Tribunal de Contas não integra o sistema fazendário da
União.
Interpretação da Lei n.O 3.756, de 1960.
SUPREMO TRmUNAL FEDERAL

Impetrante: Paulo de Avila e Silva e outros
Mandado de segurança n.o 8.212 - Relator: Sr. Ministro
HAHNEMANN GUIMARÃES
ACÓRDÃO

Vistos êstes autos n Q 8.212, nega-se
o mandado de segurança requerido por
Paulo de Ávila e Silva e outros conforme as notas juntas.
Brasília. 12 de julho de 1961. - Presidência do Senhor Ministro Barros

Barreto. -

Hiah//l.e:man-n Guimarães, Re-

lator.
RELATÓRIO

O Sr. Mimistro Hahm.emanIn Guima-

rães - Paulo de Á vila e Silva e outros
funcionários do Quadro dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas da

-199 União pedem mandado de segurança,
porque o Senhor Presidente da República violou, no Decreto nO 48.656, de
3 de agôsto de 1960, art. 2', o direito
conferido pela Lei nO 3.756, de 20 de
abril de 1960, que, no art. 8°, atribuiu
aos servidores lotados nas Recebedorias e Coletorias Federais e nas repartições de contabilização junto a êsse
órgão, além dos vencimentos ou salários
mensais, e em cotas proporcionais a
êstes, uma percentagem calculada sôbre
a arrecadação dos tributos no mês anterior; e, no art. 9', dispôs que o Poder Executivo regulasse, em noventa
dias, a extensão das medidas consubstanciadas no art. 8· aos servidores dos
demais órgãos que integram o sistema fazendário. O Decreto n' 48.656 art.
2' estendeu a percentagem aos servidores dos demais órgãos do Ministério
da Fa.z.enda.
A autoridade informou (fls. 40) que
o Tribunal de Contas é órgão auxiliar
do Poder Legislativo (Lei n' 830, de 23
de setembro de 1949, art. 1°); seus servidores foram extremados dos que pertenciam ao Ministério da Fazenda (Lei
n" 886, de outubro de 1949, arts. 20 e
3"), e inclui dos ao regime de vantagens
e direitos correspondentes aos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (Lei nO 1.820, de 9 de março de
março de 1953, art. 1°).
O Senhor Procurador-Geral da Repú-

blica opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 45) .
Em 10 de janeiro último, outros funcionários do Tribunal de Contas aderiram ao pedido dos autores (fls. 47).
VOTO

O ST. Ministro Hahlnemanr.n Guima-

rães (Relator) Nego o pedido. O
chamado sistema fazendário constituise dos órgãos que integram o Ministério da Fazenda como entendeu o Decreto no 48.656, art. 20. Não é órgão
dêsse sistema o Tribunal de Contas, nos
têr.mos da Constituição, arts. 76 e 77.
DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a
seguinte: Negaram o pedido, por decisão unânime.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro
Barros Barreto. Relator o Exmo. Sr.
Ministro Hahnemann Guimarães.
Ausente, justificadamente, o ExcelentíS'Simo Senhor Ministro Afrânio Costa
(substituindo o Exmo. Senhor Ministro
Lafayette de Andrada, que se a.cha licenciado) .
Tomaram parte no julgamento os
Exmos. Srs. Ministros Pedro Chaves,
Vitor Nunes, Gonçalves de Oliveira.
Vilas-Boas, Cândido Mota, Ari Franco.
Hahnemann Guimarães e Ribeiro da
Costa.
Impedido o Exmo. Sr. Ministro LuIs
Gallotti.

CONTRATO ADMINISTRATIVO - OBRA PÚBLICA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS - TEORIA DA IMPREVISÃO
- Em nosso direito administrativo, o Executivo não polie,
para aumentar as obrigações da Fazenda Pública, rever contratos
feitos mediante concorrência e registrados no Tribunal de Contas.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
Emprêsa Técnica de Engenharia S. Alvares versus Prefeitura do Distrito Federal
Apelação civel n.o 19.037 - Relator: Sr. Desembargador
RololÃo CÔRTES DE LACERDA
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes
autos de apelação civel no 19.037, I'
apelante - Emprêsa Técnica de Engenharia S. Alvares, 2' - Prefeitura do

Distrito Federal, apeladas as mesmas,
acordam em l' Câmara Cível dar em
parte, provimento à apelação da 2' apelante para excluir da condenação a parcela de dezenove mil quatrocentos e cin-

