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RECURSO EXTRAORDINARIO N' 51.290 ~ GO 

(Segunda 'Turma) 

Relator: O Sr. Ministro Evanrlro Lins e Silva. 

Recorrente: Estado de Goiás. RecOrridos: Sociedade Imo,biliária Goiana 
Ltda. e outros . 

• 
Ação Discriminatória. Deslinde de domínios da União, dos Es

tados e Munici'pios. A L. 3.881, de 22.12.56, obriga à exibição 
d,:s títulos de propriedade na primeira fase e finaliza com o juI~ 
gamento do domínio e a demarcatória. Graves fraudes documen~ 
tais reconhecidas pela decisão recorrida. O domínio deve ser jul
gado. Recurso extraordinário conhecido e provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, reLatados e discutidos os au
tos acima identificados, acordam os 
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, em Segunda Turma, na COnfOT

midade da ata do julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade 
de votos, conhecer e dar provimento 
ao recurso. 

Brasília, 24 de setembro de 1968. 
- Evandro Lins e Silva, Presidente 
e Relator. 

RELATóRIO 

o Sr. Ministro Evandro Lins (Pres\
dente): - O Estado de Goiás, dese
jando pro.ceder ao deslinde das terras 
de seu d{)m~nio, conhecidas par "Fa~ 
zenda São Lourenço do Pe.raiw", pro~ 
pôs a competente ação discriminató~ 
ria, na forma da L. 3.081, de 
22.12.56. Considera devolutas eSs'as 
terras, por fôrça do art. 64 da Cons_ 
tituiçã,Q de 1891 e leis pertinentes, não 
obstante se acharem divididas, sendo 
duas glebas através do Registro Tor~ 

rens, uma delas por processo nulo, ora 
em fase de recurso. Segundo os que 
alegam pcssuh domínios nessa Fa
zenda, cuja área soma 320.0:)0 hec
tares, sua propriedade está repartida 
entre a Sociedade Imobiliária Goiana 
Limitada, COm 30%, e !'leis outros do
nos, com o restante (320.000 hectares 

3.200.000.00Om2, área de km2, 
dá 3.2UO m2). 

Sim1l1tâneamente, historiQln li sua 
procedência, remontando além do 

ano de 1937, até às Sesmarias denO
minadas "Sante. Cruz do Canabrava" e 
"São Lourenço do Patt:lÍso". Ao ver 
do discriminante, a perfeição do en
cadeamento das transmissões foi adre
de preparElda, u!eJtdo-se para isso 
meios escusos e criminosos, como pas
sa a demonstrar e promete provar no 
curl!JO da demanda. 

A Sesmaria "Sanm Cruz do Can~
brava", concedida a Caet.mo Pereira 
Cortez, conforme a certidão de f. lI, 
sôbre não t:orrespollder às dimensões 
exigidas nas Cartas Régias e Pr~'~i
sões, e e outros r~uísitos, 'não tem 
demarcação nem confirmação régia, 
não h~ inscrição dela no Registro Pa
roquial e caiu em comisso. Certifica 
o dOcumento de f, 12 que <OI Ses
maria de "São Lomepço do PQra~so'~ 
nunca existiu. A escritura de f. 13 
foi forj,ada. Outra escritura, lavrada 
em 23.6.1837, denota igualmente vi
cins e falsificações (documento de 
f. 13), estranhando o recorrente que 
"mesmo dentro do Arquivo Público do 
Estado, haJa possibilidade da prática 
de atos de falsifiooç~s contra inte
rêsse do próprio Estado" (f. S, item 
d). As certidões de f. 13-14 e 17 pro~ 
vam que não existe no Cartório res
pectivo o livro da escritura de 
29.10.1860, e, hem .. assim, a fraude 
no recibo de pagamento da sisa. O 
inventário dos bens de Ana de São 
JC'aquim Cardoso "foi adulterado em. 
sues páginas, para inclusão nêle das 
terras em questãCJ" indispen"'"ável a 
que não houvesse sOlu~ão de continui
dade na c:adeia dom.inial. A e~cl'itura 
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de 18.7.1879, euj() livro teve as suas 
fOlhas substituídas, para nêle ser in
cluída. A prática da mesma falSida
de no inventário dos bens de Justi
na Pires Maciel, 'S. fim de inserir ter
ras questionadas, adquiridas antes de 
1887, e visando por êsse meio sub
trair ao Estado o direito de reclamá-
1Gs. E, por derradeiro, a escritura de 
doação de 1917, parcialm~llte falsi
ficada . A prescrição aquisitiva não 
ocorre,. inclusive pot'que os antecesso
res não l'esidiam nO!l im6veis. O Es
tado, dentre outros motivos,_ propõe 
a discriminatória para atender a re
clamos de verdadeiros laVf'adores, que 
desejam adquirir terras onde possam 
trabalhar' e produzir. A descrição do 
imóvel discrimioondo é acompanhada 
do mapa. requerido no art. 2.°, letra 
" da L. 3.081 (f. 19). 

Nomeados 14 réus, o autor pede 
que uma vez discriminadas a~ terra~ 
sejam elas' reconheCida.s COmo do do
m~nio público do Estado de Goiás, e, 
conseqüentemente; declarados de ne~ 
nhum efeito jurídico os títulos inqU1~ 
nados, &l1uhmdo·se 05 registro!S Í1nobl
liários acaso existentes. 

Feitas as citações (f. 21-99v.) e 
decorrido o prazo legal sem que os 
interessados exibissem os títulos de 
propriedade (f. 110v.), foi encerrada 
G fase preliminar do feito (f. 101). 

Aberto o térmo. de contrariedade, 
nenhum dos citados contestou. No
meou-se curador à tide (f. 110v.). 

A sentença julgou "o autor care
cente da ação proposta, por impró
pria", visto c-m-o a divisão das ter
ras, os inventário!! pl'úcessad1)s e um 
registro Torrens lhes tif\3riam a qua
lidade de devolutas, desde que há~ 
bei~ os documentos. 

Embora reconhecendo que os crimes 
alegados na inicial "existem e estão 
patentead-os nos documentos de fa.· 
lhas 11-16 dos autos, o que é cor
roborado pelo mutismo dos interessa
dos". e a despeito "da origem crimi
nosa < dos documentos de propriedade" 
(f. 115), a anulação dêsses atos e o 
oance!lamentd dos registros é maté .... 
ria que uescapa à finalidade da discri-

minatória e deve ser pedid.l via de 
ação ou ações próprias". 

Houve apelação pe of cio . 

O Estado recJrreu, argumentando 
que a propriedade da ação resulta dos 
têrmos da própria L. 3. 081, quando, 
no art. 1.0, dividindo o processo e:p 
três fases, determina o chamamento à 
instância e a exibição dos títulos de 
propriedade, na primeira, passand·o à 
contenciosa e à demarcatória. O Es
tado de Goiás jamais reconheceu o 
domínio particular sôbre o imóvel 
discriminando/ e os documentos jun
tos com a inicial, provando as aquisi
ções fraudulentas, evidenciam a ne~ 
cessidade de deslindar as terras dem~n~ 
dadas (1.123). 

A Procuradoria-Geral do Estado, em 
proficiente parecer, opinou pela pro
priedade e procedência da ação. 

O ego Tribunal de Justiça conhe
ceu da apelação ex o/lido e neg:õu
lhe provimento, nesta síntese: 

"Decide nos têrmos da própria sen
tença apelada, cujos fundamentos são 
jurídicos e passam a constituir os do 
presente acórdão". 

Salientou ainda que a discriminató
ria não tem efeito de ação rescisó~ 
ria, devendo o autor providenciar a 
abertura de inquéritos que apurem as 
ações delituosas e instruam a via ju
dicial. 

O recurw extraordinário baseia~se 
no art. 101, 111._ a, da C.F. de 1946, 
eleg-ando que a decisão foi contrária 
às disposições do art. 1.0, pará"'Taf) 
único, dos arts. 5.0 e 6.° da L 3.081, 
de 22.12.56, e também dos arts. 218 
e 219 do C. Pro Civ., os quais não 
foram aplicados à espécie decidida. O 
art. 1.0. porque eliminou a f'lse con~ 
tencim:Q; emitindo o despacho sanea~ 

d-or e o rito ordinário_ ie;norou o pre
ceituado no parágrafo único do art. 5°.~ 
e a conformidade com a revelia dos 
interessados nf;!. exibição dos títulos e 
documentos, menosprezou o art. 6.°, 
bem como as medidas coatoras e S'3.n

ções dos arts. 218 e 219, do C. Pro 
Civ., aos quais êle remete. 

A Sociedade Imobiliária Goiana Li
mitad.a e dois outr::-s impugnaram o 
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epêlo, robustecelndo os fundamentos 
das decisões de ambas as Instâncias 
inferiores, e ajuntando que transcor
reram de maneira clandestina Os pra
zos das fases subseqüentes à citoação, 
irregularidade motivada pela pressa 
com que o autor de prop6sito movi
tpentou o processo" a ponto de não 
der ao magistrado a oportunidade do 
saneador. 

Deferido o recurso e contra~arrazoa
do f. 158-167v.), falou a douta Pro
curadoria~Geral da República, opinan
do pelo seu conhecimento, com su
porte no art. 114, lIl, letra a, da 
Constituição, e provimento, para que, 
reconhecida a propriedade da ação l 

seja ela novamente julgada na lns
tância primitiva. 

Ê o relatório. 

VOTO 
o Sr. Ministro Evandro Lins (Re

lator): _ A ação de discriminação de 
terras públicas tem na L. 3.081, de 
22.12.56, um rito claramente demar
cado, que não p"de sofrer supressões 
sem gerar a nulidade pr-ocessual. O 
art. 1.0 estabelece, com perfeita niti
dez, que: 

"O processo constará de três fases: 
a preliminar, de chamamento à tns
tância e exibição dos títulos de pro
priedade; a contenciosa, que finaliza 
pelo julgamento do demínio e a de
marcatória" . 

As duas primeiras fases são ainda 
condicionadas ao disposto no art. 6.°, 
que obriga à exibição dDS t' tulos e 
documentos, para prova da prC'prieda
de particular, prescrevendo as comina6 

ções dDS arts. 218 e 219 do C. Pro 
Civ. se .os citados descumprem a 
obligatio exhibendi. No caso, sucedeu 
que os interessados foram revéis até 
a audiêncil3. de instrução e julgamen6 
to, incluída esta, enquanto o art. 5.° 
preceitua que deverão êles "tevar a 
juízo os títulos em que fundarem as 
suas alegações devidamente filil3.dos". 
Havendo, portanto, a obrigação legal 
de exibir, prevista no art. 218. I, nao 
foram tomadas medidas processuais, de 

iniciativa do Juízo, que compehssem 
à exibição ou, recusada esta, facultas
sem ao juiz considera-r provadas as 
alegações do requerente, nas condi
ções do art. 219. Ccmentando o pre
ceito, diz Pontes de Miranda: 

"Obrigação legal" de exibir ê a que 
corre~ponde ao direito à exibição con
cedida. pela lei a certas pessoas em 
casos expressos (Comentários 
ao Código de Processo Civil, tomo 
III, 2.a ed' J p. 321, item 2). 

O silêncio e a inércia dos inte!'es
sado!J teriem que sel" vencidos Ou com
pensados pelos meios legais postos à 
disposição do magistrado, de modo a 
obstar que pudessem. impedir indire
tamente a presteção jurisdicional es
perada pelo autor. Transcorreu de
pois a fase contenciosa, sem que fôs. 
se o prOcesso saneado, e, desconhe6 
cendo o grau de idoneidade dos tí
tulos de domínio, que a amplitude 
do processo ordinário proporcionari.<I, 
esclarecer, o julgador declarou impró. 
pria a ação, quando a lei prevê de 
modo expresso que o feito ingresse na 
fase demarcatória. logo que transite 
em julgado a decisão (art. 1.°). 

A matéria é da maior relevância e 
foi julgada como se não vigesse, em 
sua letra e sobretudo em seu espí
rito, a L. 3.081, que vis~u apare
lhar o Estado contra "grilos" da es
pécie do que está relatado nestes au
tos. 

A justificação do projeto de que 
resultou a L. 3.081 explica A. sua 
razão de ser e os seus objetivos. Aí 
~e diz: 

"Pode ocorrer que as terras do 
domínio da UniãD, dos Estados ou dos 
Municípios (como acontece com as 
devolutas) se a c h e m confundidas, 
ocupadas indevidamente como parti
culares, usurpadas, e até transcritas 
como particulares, ou devastadas cri~ 
minosamente. 

Isto tem ocorrido até cem <lpr6-
prlos", ou seja com imóveis adquiri6 
dos a título singular pelas entidades 
de Direito Público interno". 
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"Verifica-se; no ent.anto, que a prá
tiCa de abusos de teda o g~nero con
tinua, e os infratores, sem título, ou 
com f.alsa documentação, permanece-tn 
usufruindo ilegalmente as terras de) 
patrimônio público, vendendo-as, 10-
cando-as, etc., e arrazando as reser
vas florestais, em detriment·o da Na
ção e do bem-estar social. 

Todos êsses fatôres. de o-rdem ms.
terial e de com:equencias jurídicas, 
c-oco-rrem para a Í'ndole da ação dis
criminatória. E é pnr isso que as ter
ras públicas, em geral, se apuram por 
exclusão das que devam ser conside
radas particulares; e não se pode exi
gir "documento" ao Poder Público 
para prova de seu domíniQ, e sim 
apurar êste domfnio por exclusão das 
áreas cobertas, juridic·amente. por ti
tulo hábil, devidamente filiado, nos 
têrmos do direito vigente. 

E não se perca de vista que a trans
crição não expunge de vicios o domi
nio nem a posse e pode-se objetivar 
sôbre coisa fora do comércio, portan
to, sôbre bens legalmente inalienáveis 
e insu"cet~veis de apropriação única, 
formando ela só um Capítul':>. Tais 
bens só perdem. a inalienabilid03de, que 
lhes é peculiar, nos casos e forma 
que a lei prescrever (C. Civ., arts. 65 
e 68)". 

Note-se: - a transcrição não ex
punge de vicios o domin;o nem a pos~ 
se pode se obietivar sôbre coisa f~ra. 

do comércio. O dom~nio há de ser 
examinado e julgado na segunda fase 
(contenciosa) da ação. 

Trata-se de extensíssima área ter~ 
ritnrial, 3.200 km2, que comporta 
duas vêzes e mais de um têrço a su
perfície do Estado da Guanabara (o 
Estado da Guanabara tem 1.356 
km2). A divisão de 3.203 km2 por 
1.356 km2, dá de quociente 2,358. 
Portanto, duas vêzes e mais de um 
têrço. 

O autor tem o direito de obter o 
discrime de suas terras das que fo
ram de demínio particular. Com es
sa finalidade Elnexou à inicial ... ~odos os 

elementos de instrução que a lei re
quer, para deslindar a situação, de fato 
e de direito, em que elas se ellcon
tram, inclusive adiélntando provas de 
fraudes documentais, de tal forma elo
qüentes, que de plano cC'nvenceram o 
ilustre prolator da sentença. ES<'a evi
dência, longe de induzir ao carecimen
to da ação) pelo contrário. instiga no 
sentido de se apurar a verdade, uma 
vez que a discriminatória, em sua se~ 
gunda fase, confonne expressão tex~ 
tueI do art. 1.0 da lei, "finaIiz,g", pre
cisamente, "pelo julgamento do domí
nio", para em seguida possibilitar a 
demarcação. Conseqüentemente, não 
podem servir de motivo ao Juiz para 
se recu"ar à cognição do procp.'lSO às 
prováveis atividades delituosas infe
ridas dêste ou daquele título dominial, 
quanto mais que, no parágiafQ único 
do art. 8.0 , a lei teve o cuidado de 
abranger na cC'mpetência do juízo dis
criminatéTio as questões po!'sessórias 
e incidentes, objetivando as terras 
em lide. 

O caso é da maior relevância, como 
já assinalei. 

'O Juiz de Direito principia a sua 
sentença, com estas palavras canden
tes: 

"Não consta dos Gutos haja sido 
cumprida 8 gritante neces"idade da 
instauração de qualquer inquérito, seja 
administrativ{l, seja de que natureza 
fôr, paro. apuração de re"ponsahHiila_ 
de contra os banda lhos autores de tan
tos delitos cometidos contrq a fé e 
a Administração Pública limitando-se 
o autor a lamentar que em uma :>ua 
própria repartição se pratiquem f.Rl:>i~ 
ficações contra seus interêsses. 

De qualquer maneira: entretanto, 
os crimes existem e estão patenteados 
nos documentos de f. 11 a 16 dos GU" 

tos, o que é corroborado pelo mu
tismo dos interessados. 

Assim. evidenciado está que a do
cumentação comprobatória do domínio 
dos atuai'! proprietário'! do imóvel em 
questão foi obtida por meios fraudu
lentos. Chamados, para exibirem cs 

• 
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seus títulos, nenhum dêles atendeu. 
Na fase contenciosa do processo, nin
guém apregeIltou nenhuma contesta
ção" . 

Apesar disso, entendeu que tais do
cumentos obtidos por meios crimino
sos não podiam ser declarados sem 
efeito através de ação discriminató
ria, pois as terras eram de domínio 
particular. Penso que a L. 3.081 au
toriza a discussão do domínio, obri~ 
gando o suposto dono ou possUldor 
ao chamamento da instância e "exiw 
bição de títulos de propriedade'\ cC'm 
o com:eqüente "julgamento do méri
to", após Q fa~e contenciosa. 

A L. 3.081 foge dos cânones co
muns exatamente COm a finalidade de 
oferecer ao Estado meios eficazes 
para impedir a repetição de Ugrilos" 
que SI::! tornaram famosos em nosso 
pe~s. 

Reconhecendo, também, a fraude 
dos documento"! apresentados com a 
inicial, o acórdão recorrido mandou 
remeter cÓpia dos mesmos à Procura~ 

daria da Justiça para os fins de di
reito. Entendeu, porém, confirmando 
a sentenca. que não era possível l'pas_ 
sar por cima da lama e prejudicar ter
ceiro, talvez de boa-fé. considerando 
que a açã .... discriminatória tem <40 fim 
específico de declarar um direito pre
exi~,tente" e não os 14efeitos de uma 
rescisória" . 

As razões do rec~rrente mostmm 
quê o Estado de Goiá.;, não pretendeu 
atrihllir efeitos rescisórios à acão dis
criminatória. Os registros Torrens, 
cujos julgamentos teriam efeito er~a 
omne<;, sé. a hranl!eriam uma pequena 
parte do imóvel di~~riminando. AinJ 
da Que definitivamente decididas as 
m"!tr' cuIa.;, não haveria óbice ao julJ 
gamento do mérito, exc1uindo-~e as 
6.reas definitivamente matriculadas. 

Por estas razões, de acôrdo com o 
parecer da douta Prrocur.adona-Geral 
da República, conheç.... do recurso e 
lhe dou provimento para. reconhecen
do a propriedade da acão ajuizada, 
cori:to digcriminatóri,.,. voltpm os autos 
à instância originária. a fim de ser 
nela processada e julgada a causa 11as 

três fases, e demais prevI soes, est.a
belecidas na L. 3.081, de 22.12.56. 

VOTO 

o Sr. Ministro Aliomar Baleeiro: 
- As terras do Brasil foram objeto 
de conquista e posse, por Pedro Al
vares Cabral para o Rei de Portu
g.al. Ela passou a ser urna fazenda 
do Rei, ficando no domÍflio real até 
a Independência, quando foi transfe
rida para o Patrimônio Nacional, lá 
permanecendo todo o tempo do Im
pério, até que o art. 64 da Constitui
ção de 1891 a distribuiu aos Estados 
em cujos lt"mites se encontrava. En~ 
tão, os Estados, como sucessores da 
Nação brasileira, e a Nação br.::tsileira, 
como suceSlS{)re do patrimônio pessoal 
do Rei de Portugal, não necessitam 
trazer nenhum título. O título é a 
posse histórica, o fato daquela con~ 
quista da terra. A terra, no Brasil, 
originàriamente era pública. O Rei 
desmembrou pedaços, areas enorm&,;, 
as chamadas sesmarias, e doou-as. 
Houve êsse processo até quase a In
dependência. Depois da Independência, 
estabeleceu-se que não poderiam ser 
mais objeto de doações ou concessões. 
Deveriam ser vendidas. Ora, o Rei 
de Portugal não dava terras. ~le fa
zia UlIl9 espécie de concessão a.ns ses
meiros, para sua efetiva utilização eco
nômica. O que queria era fund.a,r um 
império. Queria que q sujeito trou
xesse dinheiro, homens, ferramentas, 
animais, lavrasse a terra, valorizasse-a, 
com o que o Rei receberia seus im
postos, tanto que re~ervava certos di~ 

reitos regaleanos. Basta o fato de 
não terem cumprido suas obri~ações 

como, geralmente, não cumpriam 
- para com a Coroa Portuguêsa, para 
que caíssem em comiss'), por diferen~ 
tes maneiras. 

O Estado de Goiás não precisa pro
var nada. A presunção é que a ter
ra é dêle. O particul.ar é que tem de 
provar, por uma cadeia suce~sória, 

que as terras foram desmembradas do 
patrimônio público. Não há nenhuma 
dúvida a respeito disso. 

Sr. Presidente, acompanho o voto 
de V. Excia. 
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EXTRATO DA ATA 

RE 51.290 - GO - ReI., Minis
tro Ewndro Lins. Recte., Estado de 
Goiás (Adv., Joaquim Marcos de Ar
ruda). Recdos., Sociedade Imobiliá
ria Goiana Ltda. e outros (Adv ., 
João Afonso Borges). 

Decisão: Conhecido e provido, unâ
nimemente .. 

Presidência do Sr. Ministro Evan .. 
dro Lins e Silva. Presentes à sessão 
os Srs. Ministros Adar'cio Nogueira, 
Aliomar Baleeiro, Themístoc1es Ca
valcanti e o Dr. Décio Miranda, Pro
curador-Geral da República. Licen .. 
dado, o Sr. Ministro Adaucto Lúcio 
Cardoso. 

Brasília, 24 de setembro de 1968. 
- Guy Milton LanA, Secretário. 

---. ...... --
RECURSO EXTRAORDINARIO N' 62.151 - tSP 

(Terceira Turma) 

Relator: O Sr. Ministro Thompson Flores. 

Recorrente: Fazend,3, do Estado. Recorrido: Expresso Brasileiro Viação 
Sociedade An8nima. 

Recuno extraordinário. Imp8sto de vendas e consignações. 
Não incide sabre venda de veí'Culos usados por empre.sa de trans
porte. 

Recurso c-:nhecido e improvido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos ~stes 
autos, acordam os Ministros da Ter
ceira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, na conformidade d.a ata do 
julgamento e das notas taquigráficas, 
por unanimidade de votos, conhecer 
do recurso e negar-lhe provimento. 

Bras:lia, 23 de agôstb de 1968. 
Gonçalves de Oliveira, Presidentp. 
Thompson Fbres, Rel,ator. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Thompson Flores: 
-- Contra o recorrido Expresso Bra

sileiro Viação S. A., moveu a recor
rente, Fazenda do Estado de São 
Paulo, executivos fiscais, que se reu ... 
niu com o fim de se fazer cobrar 
da importância de (NCr$ 1.458,10) 
hum mil quatrocentos e cinqüenta e 
oito cruzeiros novos e dez centavos, 
proveniente do impôsto de vendas e 
consignações, multa e acréscimos, pela 
venda de veiculos usados. 

Citado, não tendo pago. sujeitou-se 
à penhc.ra" oferecendo embargos. 

Sustenta não estar a operação sujei
ta ao tributo por destituída de cunho 
eomercial. 

Recebidos os embargos (f. 59-60), 
recorreu a exeqüente. Não teve êxi
to, ~ mesmo perante o 2.0 Grupo 
de Câmaras Civis do Tribunal de 
Justiça, através de embargos infrin
gentes que interpôs, f. 87, do ac6r ... 
dão que, por maioria de votes, man
tivera a sentença, f. 76. 

2 . Irresignada, recorreu extraordi
nàriamente. Fê-Io, embasada nos per ... 
missivos das letras a e d do art. 101, 
111, da C. Federal, então vigente, 
194'6. 

Aponta como violado o art. 19, IV, 
da C:Jnstituiçã<n em aprêço, e diver
gência de julgados q1.!e invoca. 

Admitido co.m fulcro no dissídio l 

(f. 94), teve o recurso regular trami
tação. O pareeer da Procuradoria-Ge
ral da República é pelo conhecimen
to e desprovimento. 

11; o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Thompgon Flores 
(Relator): - Conheço do recurso pelo 
manifesto diss~ dia jurisprudencial, mas 
lhe nego provimento. 

2. Tenho que a venda de &nibus 
usado por Empr~sa de Transporte com 
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