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PRIMEIRAS LINHAS 

SOBRE 

OAPI"l.'ULO XXVIII 

DOS RECURSOS 

§ CCCIV 

Recursos (§ VIII n. 19), no Juizo Civil, são 
os actos tendentes' á reforma de suas Decisões (611): 

(611) As palavras do têxto - no Juizo Civil - limit.ão o sen
tido lato da palavra - Recursos -, que é a generica de tOdos os 
Juizos possiveis; entre n6s Ilctualmente, - os Recursos Adminis
tratzvos, na esphéra do Podêr Executivo; e, na esphéra do Podêr 
Judiciario, - os do Juizo Ecclesz'astico, - os do Juizo Criminál,
os do Juizo Cllmmerciál. 

Ant,igamente a plllavra - Recurso - tinha o sentido restricto, 
que modernamente damos ao - Recul'so á Corda -"; interpôsto ou
tr'ora, em fórma de Aggravo de Petição, para o Juizo da CorOa contra 
os abusos das Autoridades Eccle:';Ínsticas; rlepôis interpôsto para 
as Relllções do Districto, nos têrmos do Regul. de U de Feve- , 
rêiro de 1838; e agora interpôsto, por via das Presidencias de 
Provincias, e do Minister:o dus Negocios da Justiça, para o Con
sêlho d'Eshdo, como tem regulado o Decr. n, 1911 de 28 de 
Março de 1~57, explicado por outras disposições posteriOres: Das 
Petições dêstes Recursos á CorOa não bma c,mhecirnento o Conselho 
d'Estado, sem que sêjão assign<trla~ por Advogados do mêsmo 
Consêlho (Av. n. I de 2 de Jnnêiro de l8(jü, e a Consulta d" 23 
de Maio de 18'13 citada no Repert da Legislo Ecdes. de Campos 
POrto peg. 525). • 
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Estes Recursos podem sêr, ordinarios, ou elÚrtJ
ordinarios. 

§.ccuv 

Os Recursos civis ordinarios são: 
1 Os Embargos: 
2 A Appellação: 
3 O Aggravo: . 
E só ha um Recurso civil extraordinario: 
4 A Revista (612). 

Ag6ra porém a palavra - Recurso - tem o sentido restricto 
dos Arts. 69 á 77 da Lêi de 3 de Dezembro de 1841, e do seu 
Regul. de 31 de Janêiro de 1842 Arts. 438 á 447. 

Não é admissivel a divisão de recursos necessarios e recurso I 
'DoZuntarios, sendo êstes os interpostos pêlas Partes, e aquêlles 
os interpostos e:c-officio por determinação da Lêi; porquanto 
Embargos, e Aggravos, são recursos, e não oa-ha e:c-officio. Essa 
divisão s6 compreende as Appellaçaes, e as Revistas, que podem 
sêr e:c·officio; pôis que, no interesse da Lêi, a de 18 de Setembro 
de 1828 permitte intentar Revista ao Procuradôr da Corôa e So
berllnia Nacionál com o effêito exarado no 'seu Art. 18. Sôbre 8 

Appellaçl.lo, como recurso voluntario e necessario (ou e:c-officio) , vê
.la-se infra o § CCCXVI e suas Notas. 

(612) A Praxe For. de Mor. Carv. Nota 411 não quér, qne Olit 

- Embargos - sêjão recurso, tendo em seu favôr Lobão Sego Linh. 
Nota 591, e a classificação dos Arts. 13 e ::\3 do ReguI. de 15 
de M1UÇO de 1812; mas é um êrro tão illus6rio, como o da sup
posição de um mundo sem arrependimento, e portanto sem mi!<eri
cordia,. Ao contrario, o primêiro dos Recursos é o de Emba,.gos, 
exprimindo que o homem pode, e deve, por si mêsmo remediar 
o mal de seu primêiro êrro.· A Appellação, exprimindo uma Ins
tancia Superiôr, que se-prov6ca" é s6 ,.ecurso e:ctremo, quando o 
de Emba,.gos não pode remediar o mal. A Revista é recurSQ 
para o mêsmo Juizo de 2.- Instancia, representado em duas Re-

, . 
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ARTIGO I 

Dos Embargos 

§ CCCVI 

Embargos (§ CCCV n. 1)', como Recursos, são 

lações; e no mêsmo caso está o recurso d'Embargos, á decidir 
por sua vêz pêlo mêsmo' Juizo de 1.' Instancill, ainda que exer
cido por um ~uccessôr. 

A Revista não é Recurso Ordinario (outro êrro da Praxe For. 
de Mor. Carv. Nota 412). Continúa á sê r, como antigamente, um 
Recurso E$traordinario, embóra cessasse, por consequencia da se
paraç:io dos Podêres Politicos, o outro . Recurso E$traordinario de 
- Quêixa immediata ao Principe -. E' Recu,'so E$traordinario, 
porque só concede-se nos dôis casos extraordinarios de ~ mani
festa nullidade -, ou - injustiça notória -, como résa o Art. 6." 
da Lêi de 18 de Setembro de 1828 Nãp exccptúa-se (cit. Mor. 
Carv. Nota 412) o caso de revista por grHça. especialissima - sôbre 
Sentenças de prêsas no Consêlho Suprêmo do Almirantado, etc., 
nos têrmos dos De.cretos de 18 de Setembro e de 11 de Outubro 
de 1827. A Lêi de 18 de Setembro de 1828 vêio depôis, firmllndo 
o sapientissimo pensamento do Art. 16.1-1 da Consto do Imp., 
segundo o .qual as lJecis{Jes do Pdddr Judiciario, depóis de pas
sadas em julgado, são as verdades provisórias do mundo, que 
nenhum dos outros PoJêres Politicos pode revogar ou modificar. 
Tal é a independencia d'esse Podêr Politico Especiál, se os Arts. 
151 e 179 - XII da Consto do Imp. exprimem alguma idéa. Nada 
exprimem, responde a imbecillidade (estamos em Junho qe '18'79~ 
de um seculo de luzes! 

D'êstes quatro Recursos, que hôje conta nosso DirêitiJ Civil; 
o de - Appellacão - tem uso em tôdos os Juizos: o de-Revista
tem uso no Juizo Civil, no Juizo. Commerciál. e no Juizo Cri- . 
minál ; e os de Aggravo, e de Embargos, só pertencem (não fallando 
no Juizo Ecclesiastico) ao Juizo Civil, e ao Juizo Commerciál. 

Os Recursos são remedias entre si incompativeis, como em
bargar, e ao mêsmo tempo appellar. Para embargar, é necessArio 
desistir da Appellação já interposta; e assim, ao contrario. Dentro 
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os interpostos para o mêsmo Juizo, que pl'oferio as 
Decisões (613). 

porém do tempo legál, é licito á mêRffia Parte variár de um Re
curso para outro; assim como é licito á ambas as Partes em
bargar. cada uma nos pontos, em que as DeciRões lhe-forem 
desf'lvoraveis; e também é licito, á uma d'ellas embargar, e á 
outra, appellar. 

(613) São os Embargo.f, como Recursos, um remedio ord;na
rio contra as Sentençll!l, quaes o da Appellllção, e o do Aggravo 
(Ord. Liv. 1.0 Tit. 30 § 1.0, e Liv. 3.° Tit. 66 § 6.°). 

O Decr. de 19 (não de 14) de Novembro de 1784, citado na 
Consolido de Ribas Art. 1513, não mllnda, que os Embargos sê
jão arti ullldos, e não p~SSãO sêr oppostos senão por Petições 
ou Cutas - embargantes -; isto é, offerecidas por Embarcos, 

. e dependendo Rua materia de sêr articulada. Não havf~ndo 

Lêi sôbre a fôrma externa dos Embargo,f, é livre ás Partes 
fazêl-os, como Ihes-parecêr mais conveniente, articulados ou 
não articullldos; posto que quasi sempre, ou E>empre, sêjão 

articulados; e com todas as formnhs, e clausulas salutares, indi
clldas supra nas Not'ls 2 5 e 297; tendo o nome de Embargante 
quem recorreu, e de Erttbal"f!ado a Parte vencedora. 

Os Embargos não são mêios de pedir, senão só de impedir. 
D'ahi vem, que, ainda quando se-desprezem por não provados, 
não fica inhibido o Emhllrg~nte de litigar sobre a mêsma 
materia por via de Arção. E sêja qual for essa materia, mê!!mo 
a de nullidadfl; porqu~nto a nullidade discute-se por Acção, 
por Excepção (3 ex LVIII n. 3 supra), por Embargos, e por Ap
l'ellaç6,o. 

A~ palavras do têxto - como Rrc'Ul'sos - inrlicão havêrem Em
bargos, que não são recurso!', e de que não trato agora á bem 
da claJ"êza d'e!'ta materia. Exrlúo portanto: 

I - Os Embargo!', que naR Causas summaria~ servem de con
teRtllção de Acção, resalvllds n1 Alt. 14 da Disp. Prov., e no 
Art. 33 do Hegul. de 15 de Mllrço de 1842; qUlles os oppostos 
á primêira nas AcçUes Corttmz'natóri's, e os oppostos nas AcçUcs 
Executi'IJas: 

.II - Os que são Nunciaç{Jes de Obra NO'IJa : 
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§ CCCVII 

Na primêira Instancia, são unicamente embarga-· 
veis as Decisões definitivas, e as interlocutórias com 
iguál fôrça (614) 

!II - Os que são Arrestos, sempre designados pêlo singulár 
- Embargo - ; e nunca pêlo plurál- Embargos -, como qaando 
são - Recursos - : 

IV - Os oppostos ás Cartas Precatórias (Nota 250 supra), que 
a Praxc do Fóro com razão não tem compreendido na prohibição 
do Ari. 14 da Disp. Prov., e do Art. 33 do Regul. de 15 de 
Março de ]842, segundo reconhece (pósto que de pensar contrario) 
a Praxe For. de Mor. Carv. Nota 398. Corno em taes Embargos 
á Cartas Precatórias vêr os prohibidos antes da Sentença fiuál 
pêlo Art. 14 da Disp. Prov., e Art. 33 do Re!!,ul. de 15 de 
Março de 1842; se êlles "ão oppostos em Juizo divérso, qual o 
Deprecado, onde a Acção Dão fôi intentaria? 

V- Os de tercêiros, ou de 3.° SenMr e P08suidór, ou de 3· 
Prejudicado: 

VI - E até mêsmo os Embargos das ExecuçiJes, com os quaes 
se-tem principalmente perturbado tanto esta materia; citando-se 
indistinctamente a legislação d'êlles, a dos oppostos á Sentenças 
não ainda e'I:Ccutadas; e a dos oppostos no transito da Chancel
Mia, felizmente abolido pêlo Decr. n. 1730 de 5 de Outubro de 
18fl9. Baralhava-se tôda essa legislação, á sombra do § 4.° da 
Ord. Liv. 3.° Tit. 87, e á pretêxto de não se-podêr oppór na 
Execução Embargos, que na Chancellaria não podião sêr op
postos; e na Chancellaria (onde a-havia) transitavão antes de 
executadas tôdas as Sentenças embargaveis da L; e da 2." Ins
tancia. Ora póis, se a Chancellaria não existe mais, não ha mais 
razão para argilme.qtar-se, nem da phancellaria para a Execução, 
nem da Execução para a Chancellaria, nem da Chancellaria para 
logares sem Chancellaria_ 

(614) Cito Disp. Provo Art. 11, Av. de 8 de Feverêiro de 
18"37, e cito Regul. de 15 de· Março de ]842 Art. :U: 

O Art. H da Disp. Pruv., revogando as Lêis, que permittião 
ás Partes Embargos antes da Sentença finál: 

-
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Na segundl Instancia, são unicamente embal"
gaveis os Acordãos das Relações proferidos em grão 
de Appellação (615). 

§ CCCVIII 

Os Embargos são offensivos, modificalilJos, ou de-

E o Art. 33 do Regul. de 15 de Março de ]842, di~pondo : 
.« Não se-admittiráõ Embar.qos alltes da Sentença finál, de 

quaesquér Despachos, ou Sentenças interlocutórias, comprehen
didos os lançamentos; e os julgamentos sObre Agogravos, quér 
proferidos pelas Relações, quér pelos Juizes dI' Dirêito. » 

Disposição um pouco larga, se de não solicita redacção, já 
que justamente a Pratica do, FOro, como já se-disse na pre
cedente Nota 613, vai continuando á oppOr Embargos ás Cartas 
Precatórias, para impedir frequentes abusos. Vêja-se a Nota 250 
swpra pago 103 e 104. 

(615) Regu). n. 5618 (o aetuál das Relações) de 2 de Maio 
de 1874 Art. 156. Este Art. ]56 também contell!pla nas Causas 
Civeis os Embargos em grdo de execução, dc que não trato agora 
por não sêrem Recursos, como prevenio a Nota 613 swpra. Esses 
-Embargos em grdo de execução-vem á sêr os que a Ord. Liv. 
3.° Tit. 81 § 12 manda nas Execuções remettêr p'ara os Juizes 
da 2." °Instancia, que derão as Sentenças exequendas. 

A segunda Instancia hOje não está só nas Relações, senão tam
bém nos Juizes de Direito, para os qUlles appella-se das Decisões 
do~ Juizes de Paz, e dos Jllizes Municipáes. nos têrmos do 
ReguI. n. 482t de 22 de Novembro de 1811 Arts. 63, 64 n. 2.°, 
66 n. 1.0, e 67 n~ 1; e do Regul. n. 5167 de ]2 de Novembro de 1873, 
em varioso Artigos; mas, tendo sido omissos nas disposiçõos sObre 
o-direito de embargar Sentenças-, minha interpretação é ne
gativa, embóra grasse ainda o proverbio,-de que a vista para 
Embargos á ninguem se-néga- (Nota 592 do AutOr). Esse pro
verbio ficou sem razão de sêr depOis da prohibição dos citados 
Arts., 14 da Disp. Prov., e 33 do Regu!. de 15 de Março de 1812. 
Além de que, minha interpretação negativa autorisa-se com ~ 
naturêza Rummaria, e privativa, dos Processos com 2.- Inst&ncia 
n'êsses Juizos singulares. o' 
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claratórios; e tôdos, segundo as Cil'cllfistancias,. podem 
sêr oppostos, não havendo Lêi expressa em contra
flO (616). 

(6lü) Embargos o/fensi'Dos (os mesmissimos infringentes em grão 
de Execução) são os que combatem directamente a Decisão, quan
to ao ponto principál, para que sêja reformada: 

Embargos modificati'Dos são os que não combatem directa
mente a Decisão, mas s6 tendem á modificaI-a: 

Embargos declaratórios são os que tendem á fazêr declarar as De
cisões, quando estas omittirão algum ponto; ou são escuras, e 
duvidosas. 

Não sendo os Embargos declaratório. (Embargos de declaração), 
nem o/fensi'Dos, nem módificati'D()s; não havia. motivo (praxe For. 
Nota 394) para não incluil-os na classificação, e não fazêr d'êlleR 
uma tercêira espécie. 

Digo no têxto-não havendo Lêi expressa em contrario-·, por
que, já na primêira Instancia temos uma no Art. 29 do Decr. 
n. 5467 de 12 de Novembro de, 1873, que nas Causas da 'com
petencia do Juizo de Paz declara iD!\dmiRsivel o Recurso fi: Emha,.
gos á Sentença, o que não escapou á Consolid de Ribas Arts. 991 
e 1500. Não se-trata de Embargos em 2." Instancia, á que refe
.rio-se a Nota 615. 

Quanto á 2.- Instancia, temos a legislação dM - Alçada:s -, 
da qual resulta não se-podê r argumentar das ])ecis(Jes appella'Deis 
para as ])ecis(Jes embarga'Deis. As appella-oeis s6 são taes, quando 
excedentes da Alçada, ainda que definitivas,ou com iguál fôrça. 
As embàrgaveis compreendem tôdas as definitivaR, e as interlocu
t6rias com iguál fôrça, ainda que não excedentes da. Alçada. 

Nada mais exceptúo,- nem o caso singulár do Art. 1260 da 
Consolido de Ribas sôbre não sêrem embargaveis as Senten
ças de liquidação, fundado em um Assento da Relação do 
POrto de 2-1 de Março de 1753, como informa o Autôr em sua 
Nota 878; - nem a doutrina geralmente invocada, e nunca ob
servada, sôbre não sêrem admissiveis Embargos o/fensi-oos, e so
mente Embargos modificativos, f6ra dos casos de restituição, 
ou dos apontados pêlo Autõr em sua Nota 5:}4. Eis minhas 
razões contra esse êrrocommum, agora favoneádas pêla abolição 

-
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§ CCCIX 

Na primêira Instancia, não havendo Lêi ex-

do tran"ito da Chancellaria no Decr. n. 1'mO de 5 de Outubro 
de 1869: 

1.' Se o Autôr informa em sua Nota 594 sêrem desconheci
dos ao principio da Monarchia Portuguêza os Embargos olfensi-
1JOS das Sentencas, mas que depóis admittirão-se por uso do Fôro; 
venceu a Praxe, e nas Codificações posteriôres devia provavelmen
te introduzir-se e legitimar·se: 

2.' Effectivamente, sôbre-Embargos de Sentencas não ainda t:cc
cutadas-, legislão separadamente a Ord. Liv. 3.' Tit. 66 § 6.', 
e Tit. 81 § 8.', onde nada distingue-se entre Embargos olfensifJos 
e Embargos modificati1Jos : 

3." A errone't doutrina, geralmente acreditada, e tão repetida, 
tem apõio na Orlo Llv. 3.' Tit. 8i; e ahi trata-se de - Embar

gos ás EilJecu~íJes-, não de - Embargos á Sentenca -: Não tem 
paridade Sentencas por e:cecutar, Sentenças appella1Jeis; com Sen
tencas exequendas, já. exgotados quasi sempre os Recursos de Em
bargos e de Appellação: 

4.' E' manifé~ta incoherencia, sem pos,\Ívcl justificação, ad
mittir o Recurso d'Embargos, no l'.resup:·ôsto de podêrem os Juizes 
errar; de podêrem por nóvo estudo, ou por influxo de melhóres 
intençõ·es, emendar seus êrros; e ao mêRmo tempo reputal-os 
infalliveis, embaraçando a correcção, quando os êrros são mais 
graves; quando os casos· não são de simples modificação de. 
julgamentos, mas de mudança totál. A Consolido de Ribas, pêla 
redacção de seu Art. 1500, parece inclinar-se á. verdade do nos
so têxto; mas, decisivamente, a-vemos reconhecida no Proc. Civ. 
de Paula Bap. § 201. Tenha-se pôis intêira liberdade na inter
posição. dos- Embm'gos ás Sentcnças-, ainda que sêjão redonda
mente olfensi1J()s ou infringentes. Os Juizes aquilatem-n'os, como 
fór de Justiça, e cumprão seu devêr. 

As palavras sup1'a- Decisõe'l appellaveis - não podem auto
risar á entendêr.se, que são embargaveis as Decisões appellaveis 
sôbre Embargos, porquanto segundos Embargos são inadmissiveis. 
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pressa em contrario, as Decisões devem sêr embar
gadas dentro de diz d'ias, ou contados da hóra da 
publicação d'ellas em presença das Partes, ou de 
sêus Pl'ocuradôres; ou contados da hóra, em que 
lhes-fôrem intimadas, no caso de ausencia (617): 

(617) A Ord. Liv. 3.· Tit. 65 § 2.· assim marca os tU. 
"'ias para embargar Sentenças interlocutórias, e estas são appel" 
laveis actualmente, quando com fôrça de definitivas: 

A Ord. Liv. 3.· Tit. 69 § 4.· marca os mêsmos déz dias 
para appellar de Sentenças interlocutórias, bem entendido, 
quando com fôrça de definitivas: 

E as Ords. Liv. 3.· Tit. 70 princ., Tit. 78 § 2.·, e Tit. 79 
§ 1.', marcão os mêsmos déz dias, do mês mo modo contados, 
para appellar de sentenças definitivas; e tanto bastaria para 
generalisarmos o precêito, porquanto, sendo embargaveis as Decisões 
appellaveis por Ri, os déz dias para appellar são déz dias para embar" 
gar. Esses déz dias correm de momento á momento, como vê-se na 
ultima. d'essas Ords., a do Liv. 3.· Tit. 79 § 1.', dizendo -
contados ia kóra e momento -. 

Para que prejudique ao Constituinte (Praxe For. de Vor. 
Carvalho Nota 403) a publicação em presença dos ProcuradOres, 
ou a intim<tção á êstes; é llecessario, que taes sêjão, tratando 
privativamente da Causa; e não qualquér dos SolicitadOres n~ 
meados nas Procurações, e apenas para fazêrem requerimentos de 
Audiencia. PrnCU1·addres de fóra não são Solicitaddres Judiciáu,. 
como já distinguio a Nota 121 supra pago 59, e tcm reconhecido 
a Ordem de 9 de Novembro de 1840. Em duvida, não pod e 
salvar n'esta matéria o juramento de 1toticia, de que tanto se
falla; uma vêz que, não tendo sido publicadas as Decisões em 
presençll. das Partes, ou de seus ProcUl'adôres, os déz dias 
córrem dêsde a intimação. Haja, pOis, cautéla n'êste particu" 
lár, e bem sabem tOdos da indifferença dos SolicitadOres em 
seus requerimentos de Audiencla. 

Esse têrmo de déz dias para embargar, antes do Decr. 1730 
de 5 de Outubro de 1869, que abolio o transito pêla ChanceUa
ria, era somente para os logáres sem Chancellaria; visto que 
nos logares com Chap.cellaria erão embargaveis as Decisões em 

21 

-
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Na segunda Inslancia, devem sêr embargadas 
pêla Parte no têrmo de cinco dias, contados da data 
da intimação (618). 

qualquér tempo do transito; salvo aos vencidos o dirêito de fa
zêr citar aos vencedôres para em cinco dias extrahirem suas 
Sentenças, e levaI-as á Chancellaria, pena de sêrem embargadas 
nos proprios Autos. 

Diz o têxto - não havendo Lêi expressa em contrario -, por
que as Sentenças de Partilha (Formdes de Partilha), em casos de le
são na sêxta parte dos quinhões hereditarios, são embargaveis 
dentro de um anno, á contar do finál julgamento da mêsma Partilha. 
(Ord. Liv. 4.° Tit. 96 § 19, e Consolido das Lêis Civis Art. ll83). 

Eis a pratica do Recurso u: Embargos na primêira Instancia: 
Pede-se vista dos Autos para embargar, ou em Audiencia, 

ou em Requerimento de f6ra; e, sem dependencia de assigna"r
ae algum têrmo, como nas Appellações, os Autos são continua
dos ao· Advogado do Embargante, para em tempo apresentar os 
Embargos: 

Os Embargos podem, e devem, sêr apresentados dentro dos 
déz dias, em t.Mo o decurso d'êlles; mas, sendo apresentados 
depôis, não são recebidos: 

Está pôis sem vigôr a Lêi de 6 ·de Dezembro de 1612 § 17, 
citada pêlo Autôr em sua Nota 595, que s6 concedia o· têrmo 
de vinte e quatro horas para embargar-se qualquér Decisão in
terlocutória ou definitiva:. 

E também não vig6ra a doutrina do Autôr na mêsma sua 
Nota 595 sôbre bastar pedir vista dentro dos déz diast, ainda que 
n'êsse prazo não se-apresentassem os Embargos, para que a De
ei!!ão fique embargada; reputando-se principio .d'Embargos o Re
querimento, em que pedio-se vista. 

(618) Regul. n. 5618 (o vigente das Relações) de 2 de Maio 
de 1814 Art. 158, mandando contar da data da intimação os 
cinco dic.s; e substituindo os Arts. 56 6 57 do primitivo Ragu!. 
de 3 de Janeiro de 1833 com os seus Embargos á Chancellaria 
em cinco dias improrogaveis, ou nos proprios Autos por demóra de 
mais de quinze dias sem extracção de Sentença. 

)l"o Juizo Commerciál os Acordãos erão embargaveis dentro 
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§ cccx 
Na primêira Instancia, não são admissiveis se

gundos Embargos (619), exceptuando-se: 
1 Os de suspeição (620): 

de ,UI: dias, contados de sua publicação, ou da intimação; o que 
porém cessou pêlo citado Art. 158 do dito Regu!. de 1874, que 
~ commum ao Juizo Civil e ao Juizo Commerciál. 

Eis a pratica .do Rccurso rC Embargos na segunda Instancia :. 
Pede-se vista em Requerimento de f6ra ao Juiz do Fêito, 

ou Relator (Av. de 17 de Setembro de 1814, quanto á La du
"fida)~ que logo a-concede, precedendo ou não informação do 
Escrivão, e sem dependencia de assignar-se algum têrmo de 
interposição : 

Segue-se a continuação dos Autos ao Advogado n'êlles cons
~ituido, para em tempo apresentar os Embargos no Cart6rio; 
isto é, dentro de cinco dias. 

N. B. Trato aqui somente de Embargos oppostos á Acor
dãos, isto é, na 2.& Instancia collectiva das Relações. Na 2.& Ins
tancia singulár dos Juizes de Dirêito, entendo, se não é dnvi
dôso, não sêr cabivel o Recurso de Embargos. 

(619) Ord. Liv. 3.° Tit. 88 princ;, que pêla sua redacção re
fere-se unicamente á - Embargos de Decisões por executar-, e 
não á - Embargos em Execuções -; pôsto que seu § 1.0 com
preende á uns, e á outros, pêla tangente dos - Embargos á 
Chancellaria -. Para cohibir scgundos Embargos nas E:cccuçíJes, 16 
está semelhante providencia na Ord. Liv. 3.° Tit. 87 §§ 5.° e 7.". 

Não existindo mais os da C4ancellaria, e distinguindo os dift'e
rentes casos de Embargos, que não são Recursos (Nota 610); impossi
bilita-se a confusão, que o Autôr prevenio em sua Nota 596. Não se
computão no duál dos segundos Embargos os primêiros, que nl[o 
são Recursos, e que tem o mês mo nome; por exemplo, é licitO 
recorrêr por Embargos nas Acções Comminat6rias, cuja discussão 
versou sôbre os Embargos oppostos pêlo Notificado. 

(620) Ord .• Liv. 3.° Tit. 21 § 6.", e Tit. 88 princ. Não descubro 
realidade para. o caso de sobrevinda incompetencia, que vêjo 
addicionado no Art. 1503 § 1.' da Consolido de Ribas . 

.. 

-
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2 Os de restituiçãO (621): 
3 Os de declaração (622): 

(621) Ord. Liv. 3.· Tit. 88 pl'inc. A restituição, por via de 
regra, tem logár em todas as Causas, assim ordinarias, como 
summarias, e procede até contra iguál privilegiado (Ass. de 30 
de Agosto de 1779). Deve porém verificar-se a lezão (Ord. Liv. 
3.. Tit. 41 princ. e § L·, Tit. 86 § 6.·, e cito Ass. de 30 de 
Agosto de 1779). Não se-concede a restituição mais de uma vêz 
(Ord. Liv. 3.· Tit. 41 § 7.·) • Nem se-admittem segundos Em
bargos, mêsmo á titulo de restituição, e nas Execuções Fiscáes. 

Compete a restituição: 1- ao men6r de vinte e um annos 
(Ord. Llv. 3.·Tit.41princ.e § l.·,e Lêi de31 de Outubro de 1831), 
excépto com Provisão de tlupplemento de idade, ou sendo casado com 
vinte annos de idade; porque em um, e outro caso, reputa-se mai6r 
(Ord. Liv. 1.. Tit. 88 §, 2 .• e 8.·, Liv. 3. u Tit. 9.· § 3.·, Tit. 41 § 8.·, 
e Tit. (2): Pode corntudo, no seglmdo caso, pedir restituição por ca
bêça da molhér, se esta for medór de vinte annos (Ord. Liv. 3.· Tit. 
42 § 4.·): Il- ao fnrioso, prodigo, ou mentecapto (Ord. Liv. 
3.· Tit. 41 § 4. 0): Entende-se isto do furioso perpetuo, e do pro
digo á quem fói tirada a administracção de seU3 bens: IU
ao mudo e surdo: IV - á Igrêja (Ass. de 20 de Agosto de 1779): 
V- aos Hospitács, e Misericordias: VI-aos prêsos (Ord. Liv.3.· 
Tit. 9.· § 12); não assim ás viúvas, depoifl da Sentença. Permit
tindo-se Embargos 3egundos por via 'de restituição, aos Juizes, 
que d'êlles houvérem do conhecêr, pertence averiguar, se o Em
bargante está léso na Sentença, ou se a restituição foi pedida 
indevidamente, ou maliciosamente (cit. Ass. de 30 de Agosto 
de 1779). 

(622) Ord. Liv. 3. o Tit. 66' § 6 ••. Estes Embargos s6 tem 
logár, quando nas decisões omittio-se algum ponto, sobre que 
devia havêr condemnação, ou declara~ão. Commummente se-pede 
isto por. Petição offerecida como Embargos. Nilo se-pode porém 
pedir correcçllo, ou mudança. 

« Consistem- os Embargos declaratórios (Paul. Bap. Proc. Civ • 
Nota ao § 201) em expor a Parte no seu Requerimento, com 
o nome de- Petição Embargante-, os pontos, em que a Sentença 
lhe-parece obscura, cóntradictória, ou omissa; pedindo quesêja 
explicada, ou que se-expresse o pontO omittido.~ ; 

.. 
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4 Quando na ultima Decisão innovou-se a ante
cedente (623). 

§ CCCXI 

Na segunda Instancia, não são admissiveis segundos 
Embargos, exceptuando-se: 

1 Os de declaração: 
2 Os de restituiçãO (624). 

§ CCCXIl -

Na primêira Instancia, pertence o conhecimento 
'dos Embargos ao Juiz, que proferio a Decisão, ou á 
seu Successôr (625): 

Na segunda Instancia, os Embargos serão julgados 
pêlos mêsmos Juizes, que proferirão o Acordão em
bargado (626). 

(6'23) Porque, n'êste caso, não se-dá uniformidade nas Senten
ças; e o que na ultima se-innova, vem á ser uma primêira de
cislio, e porisso embargavel. Assim pOis, na mêsma Causa é pos
sivel deduzir Embargos duas e mais vêzes, sem que sêjão segun
dos; contanto que nas sucessivas Decisões apparêção innovações, 
e não hajão duas inteiramente conformes. Está visto, que pontos 
já decididos por dôis julgamentos não admittem mais Embargos. 

(624) Regul. n. 5618 (das Relações) de 2 de Maio de 18'74 

Art. 157. 

(625) O Juiz, que profere a Sentença, fica comjurisdicção 
firmada para decidir á filial os Embargos á elIa OPPO!\tos (Ord. 
'Liv. 1.0 Tit. 1.0 § 10 e 24, Liv. 2.° Tit. 63 § 4.°, Liv 3.· Tit. 65 
§ 6.°, Tit. 87 §§ 7, 12, e 14; e Assentos de 1 de Feverêiro de 1658, 
e de 16 do Junho de 1812). 

(626) Cit.' Regul. n .. 5618 Art. 160. - Pêlos mêsmos Juizes-
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§ CCCXIII 

Na primêira Instancia, sendo relevantes os Em
bargos, recebem-se para se-contrariarem ou confessa
rem, ü se-processão summariamente (627): 

Na segunda Instancia, seguem o processo deter
minado nos Arts. 159 e 162 do Regul. n. 5618 de 2 
de Maio de 1874 (628). 

deve-se entendê r também, ou os proprios que derão o antece
dente Acordão, ou seus SuccessOres. 

(627) Ord. Liv. 3.' Tit. 20 § 39. Com os Embargos, apre
sentados em tempo, sobem os Autos á conclusão, e o Juiz qUlUjli 
sempre, senão sempre, dá o despacho de - Vista ás Partes - ; 
para q~e primêiro os-impugne o Embargado, e depOis os-sustente 
o Embargante; em forma de Arrasoados, no prazo de uma Au
diencia cada um. O Juiz não é obrigad~ á dar essa vista, e pode 
desde logo recebêr, ou desprezar, os Embargos, segundo as cir
cumstancias da espécie. Ha êrro na pratica de mandar respondêr 
ao Embargado, e não admittir a Sustentação de quem embargou. 

Quando o caso fOr de dóis Embargantes, quem primêiro 
embargar, AutOr ou Réo, primêiro impugnará, e sustentará; e, 
depOis, fará o mêsmo o Embargante em s<Jgundo logár (cit. Ord. 
Liv. 3.° Tit. 20 § 39). 

Quando o caso fOr de um Embargante, e de um Appellante, 
'& melhór pratica é a de primêiro decidirem-se os Embargos; 
1Jeguindo ulteriormente a Appellação, para a qual não corre tempo 
pêlo impedimento legitimo da discussão dos Embargos. Algum 
fundamento acha·~se para essa pratica na Ord. Liv. 3.' Tit. 84 
J ~'. . , 

(628) Com a Impugnação, e a Sustentação, ou sem ellas, ou 
·sem alguma d'ellas, sobem os Autos á conclusão; e, conforme 
o merecimento da espécie, trêz Decisões podem regularme!lte 
·sobrevir: 

Ou o Juiz despreza logo os Embargos: 
Ou os-recebe, e os-julga provados: 
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Ou s6 recebe-os, mandando ao Embargado contrariaI-os, ou 
confessaI-os querendo, o que raras vêzes acontece. 

La Hypothese 

Os Embargos não devem sêr logo desprezados (in limi'IU), 
senão. quando sua materia fôr tal, que, ainda mêsmo provada, 
não concluiria a reforma da Decisão embargada. 

Abandone-se pôis o costume, tão fastidiosamente repetido 
em quasi tôdos os Processos, de pedir-se a rejeição, - porque 06 

Bmbargos são de materia 'Delha, já discutida, e desprezada -, ao que 
sempre se-responde-não é materia 'Delha a consistente em lJirUto-! 
Hverá mai6r contradicção, que arguir - mate"'ia já desprezad4-, 
tendo-se facultado embargar as Decisões '1 Esse vicio, tão mco- _ 
herente, é o mêsmo, já censurado supra na Nota 616, de nilo 
admittir-se- embargos o/fensi'Dos- contra- Sentenças por ea;ecutar-. 
Taes epithetos - materia 'Délha; já tratada, e desprezada -, moti-
vando ~ por si regeições d'Embargos, não se-apadrinhão com 
a Ord., Liv. 3.· Tit. 87, porque - Bmbargos antes da Ba;ecuçlo-
não são - Embargos na Ba;ecação -, bastando para convencêl-o 
estas palavras do § 10 da cito Ord. Liv. 3.· Tit. 87: 

« E porque os Advogados algumas vêzes vem com Bmbargol 
« de materia velha (note-se bem), - e que jâ {di tratada no Feito 
« prittcipál, etc.-: » 

2.- Hypothese 

Os Embargos não devem sêr recebidos, e logo julgados pro
vados, senão quando conclúem pêlos mês mos Autos a reforma 
da Decisão embargada, sem alguma dependencia de outras provas: 

" 3. _ Hypothese 

Devem porém sêr s6 recebidos para se-discutirem, quando 
relevantes, pôsto que não venhão logo provados, e mêsmo em 
caso de duvida. A' respêito d'êlles o Embargante faz as vêzes 
de Autôr, á quem incumbe o onus da prova; e fôra também 
incoherencia privai-o de produzil-a, depôis de sua admissão á 
embargar. E qual o procésso á seguir-se"! O summario, sem IM
plica nem Tréplica, ou a Causa sêja ordinaria ou summaria, na 
opinião do Autôr em seu § CCXCVII e Nota 603, de Paula 
Bapt. Proc. Civ. Nota ao § 202, e de Ribas Consolido Art. 1510; 
não na da Praxe For. de Mor" Carv. § 705, e de Ram. Praxe 
Brazil. § 321. 
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§ CCCXIV 

Na prImeIra Instancia, o effêito do Recurso d'Em
bargos, em regra, é suspensivo (629): 

Recursos 
Na La Hypothese, a de rejeição liminár dos Embargos, cabe 

appellação (Art. 15 da Disp. Prov., e Mor. Carv. Praxe For. 
§ 698) . 

Na 2.a Hypothese, a de liminár julgamento favoravel aos Em
bargos, também cabe appellação, pOis as Decisões são definitivas 
(cit. Praxe For. § 698) ; 

Na 3.- Hypothese, a de simples recebimento dos Embargos, só 
cabe Aggravo no Auto do Processo (cit. Praxc For. § 697). 

(628) Eis a disposição do Art. 159 do cito Regu]. 1)6]8: -
O Juiz RelatOr mandará dar vista ás Partes, por déz dias á cada 
uma, quér singulár quér collectiva, para impugnar e sustentar 
os Embargos - . 

Eis a disposição do seu Art. 162;- Quanto aos' demais têrmos 
do processo dos Embargos, seguir-se-ha o que fOr applicavel, e 
se-dispõe,. no Art.- 128 acêrca das Appellações; e nos Arts. 663, 
e 664, do Regul. n. '73'7 de 25 de Novembro de 1850. 

Eis a integra d'êsses Arts. do Regul. n. '731 relativos &OI!! 

Embargos: 
« Art. 663. Estes Embargos podem sêr m(ldificativos ou infrin

gentes do julgado, n'êlles pode-se allegar qualquér nullidade; e, 
quanto á materia de facto, só podem sêr offerecidos, quando 
acompanhados de prova literál em continente: Além dos refe
ridos Embargos, serão outrosim admissiveis os de restituição:» 

« Art. 664. Os mêsmos Juizes, que assignarão o Acordão em
bargado, conheceráõ d'êstes Embargos, e dos de declaração, ou de 
restituição de men6res, seguindo-se no julgamento de todos êIles 
a forma determinada para o dos Embargos nas Causas Civeis no 
Regul. de 3 Janêiro de 1833. » 

(629) S6 temos uma excepção, que é a d'Embargos contra. 
Sentenças de Partilha (Ord. Liv. 4.° Tit. 96 § 22), á menos que 
os Interessados já estêjão na posse de seus quinhões hereditarios, 
ou para isso' já tenhão tirado seus Formáes de Partilha, evitan
do-se um traslado inutil. 
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Na segunda Instancia, seu effêito é sempre sus
pensivo (630). 

ARTIGO II 

Da A ppellação 

§ CCCXV 

Appellação (§ CCCV n. 2) é o recurso inter
pOsto da primêira Instancia para a segunda e ultima 
Instaneia, quando as Decisões são appellaveis (631). 

Exceptuar aqui também outros casos de Embargos suspensifJos, 
que não são Recursos, como vê-se na Nota 604 do Autôr, e nos 
mais Praxistas, é misturar espécies diversas em damno da cla
rêza do assumpto. 

(630) Sempre assim fôi, antes e depóis do. Regul. das Rela
ções de 3 de Janeiro de 18l3; e, ag6ra, continúa á sêl-o em 
face do actuál Regul. n. 5618 de 2 de Maio de 1874. 

(6:JI) Ord. Liv. 3.° Tit. 68. A Appellação fói introduzida para . 
emendar· se a injustiça das Decisões .dos Juizos inferiôres, pôsto 
que ás vezes, bem proferidas, se-reformem para pei6r. Tal é a 
condiç[o das cousas humanas, em que os bens segueJIl de 
tão perto os males. A Appellação, de origem mnito antiga, contém 
defêsa natural, de onde segue-se: 1- que, na duvida, sempre 
se· deve coneec!êr: II - que s6 n[o tem logár por expressa Lêi 
prohibitiva: IH - que, sem nullidade, não podtlm as Partes 
antecipadamente renuncilll-a; salvo nos Compromissos Arbitráes, 
em que podem convencionHr, que as Sentenças dos Arbitros sêjão 
executadas sem recurso algum (Const. do Imp. Art. 160, ao 
contrario da Ord. Liv. 3.° Tit. 16 princ.): E o mêsmo no Juizo 
Commercial (Art. 430 § 2.° do Regulamento n. 737), sem que 
porém a cl ausula do Compromisso - ~em recurso - torne irrecor
rivel a Sentenca ArMtrál· no caso de nullidade proveniente de 
havêrem os Arbitros excedido nu julgamento os podêres do Com
promisso: O que fôi confirmado pêlo Art. 10 § 2.° do Decr. 

-
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§ CCCXVI 

A Appellação é voluntaria, ou ex-af1icio (632): 

n. 3900 de 26 de Junho de 1867· (regulamentár da Lêi 1350 de 
14 de Setembro de 1866. que derogou o Juizo Arbitrál Necessario); 
acrescentando êsse Regulamento, no Art. 65, que a dita clausula 
- sem recurso - não obsta A. Appellação: 

§ 1.0 -Sendo nullo, ou extincto, o Compromisso: 
§ 2.° - Excedendo os Arbitros os podêres conferidos no Com

promisso . 
§ 3.° - Preterindo os Arbitros as formas essenciáes do processo. 
O AutOr em seu § CCXÇIX define a Appellad/'o -:- provocaçoo 

interposta pêla Parte vencida, do Juiz inferiOr de menór grallva-
ção, para o superiOr legitimo -; definição vélha, e imitada pêlo 
Art. 15 da Disp. Prov., mas com esta mudança - extinctas para 
êsse fim as distincções entre Juizes de maiór OV. menór grfl
tlvação -. 

A Appellação abre uma nova Instancia (Ord. Liv. 3.° Tit. 21 
princ.), é para nós o méIO da Segunda e Ultima Instancia do 
Art. 158 da Co·nst. ·do Imp. (§ CXXIlI n 2 .nqwa, e sua 
Nota 2'72). 

Em gráo de Appellação é tão inutil recommendar, que nlto 
tem logár --Recon'Denção,- nem Réplica,- nem Tréplica; como 
dar por admissivel a - Opposição - em auto apartado, á sombra 
da Ord. Liv. 3.° Tit. 20 § 31: Véja-se o Man. de Appel. de 
Trigo de Lour. §§ 5,° e 6.°. Os. Processos de Appellação actu
almente não podem afastar-se de sua marcha legál, e nenhum 
embaraço lhes~virá de - OpposiçtJes - em separado: Nos proprios 
Autos só é admissivel êsse méio naprimêira Instancia, e até 
somente a Dilação probatória (Nota 381 mpra). 

(632) Em seu § CCC o Autor dividio a Appellação em j1J
tliciál, e elJJtrajudiciál; definindo esta ultima a que se-interpGe 
de actos praticados fóra do Juizo,. com referencia á Ord. Liv. 3.
Tit. 78, e indicando varios' casos d'ella. Já declarêi (Nota 561 
supra) achar-se prejudicada esta Ord., e basta a razão gerál de 
que fóra do Juizo não temos Autoridades, de que se-possa appel14". 
se êste verbo exprime um acto judiciál. O proprio Autôr em 
sua Nota 606 assim reconheceu esta verdade: 
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Appellação voluntaria ê a interposta pêlas Partes 
á seu mero arbitrio (633) : 

« A chamada - Appellação e{1}trajudiciál- impropriamente se
« diz tal, porque é uma imploração do omcio do Juiz. » 

Impropriamente den,ominava-se Appellação (Mor. Carv. Praxe 
For. Nota 446), e hOje não pode têr cabimento, attento o dis
pOsto no Art. 15 da Disp. Prov., e no Art. 47 do Regul. de 
3 de Janêiro de 1833. (~A Appellação, diz êlle no § 771, é 
sempre judiciál, e divide-se em 'Doluntaria e o(ficiósa.» No mêsmo 
sentido o Man. de Appel. de Trigo de Lour. § 3.° e Nota 2, e 
a Praxe Brasil. de Ramalho Nota ao § 326; mas esta ultima sem 
provêito, e contradictoriamente, porque indica muitos caws da 
chamada Appellação e{1}trajudiciál, e com fundamento na Ord. 
Liv. 3.° Tit. 78. 

A Consolid. de Ribas não deixou de rendêr homenagem á 
esta antiguidade, dizendo em seu Art. 1518: 

« Também se-poderá recorrOr para o Juiz competente da pri
mOira Instancia: 

§ 1.0 Da Transacção fêita pêlos litigantes em fraude de ter
cêiro, ~tc. : 

§ 2.° De qualquér Partilha, ou A'Daliaçao, extrajudiciál. » 
Ora, - recorrOr (e no sentido latissimo) não é appellar, - só 

Appellação ha de primêira para segunda Instancia, e ninguém 
sabe o que sêja appellar para Juizo de primêira Instancia; - a 
Transacção, quando fraudulenta, annulla-se por Acção; - a 'Par
tilha, quando extrajudiciál, julga-se por Sentença, e de tal ho
mologação é que se-appella; - a A'Daliação, quando lesiva, re
pete-se, nos têrmos da Nota 651 supra. 

Em ultima analyse, se não é possivel appellar sem duas Ins
tancias, a primêira de que se-appella, e a segunda para a qual 
se-appella, são impossiveis as chamadas AppellaçlJes e{1}trajudicíáel. 

(633) A liberdade na intEV'posição dos Recursos já consta da 
Nota supra 612. Pode outrosim o Appellante desistir da Appel
lação, ou renuncial-a, não s6 no Juizo inferiOr, antes da remessa dos 
Autos; como no superiOr, antes do julgamento (Ord. Liv. 3.° Tit. '72 
§ 1.0). E pode desistir da Appellação com o protesto de usar do mêio 

. d'Embargos. Tudo isso, sem dependencia de consentimento da outra 

-
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Appellação ex-oflicio é a interposta pêlos pl'oprios. 
Juizes, que proferirão as Decisões (634). 

Parte, pagando o Desistente as custas até então; mas sendo praxe 
mandar-se respondêr a outra Parte sObre a desistencia requerida, 
e julgar-se esta por Sentença. 

(634) Sito' obrigatórios para o Juiz os casos de Appellaçilo e:e
officio, e a collocação do § ti. o da Consolid. de R, bH s no Art. 1526 
sObre os que - podem appellar - indúz á crêr, que são facultativos. 

Deve o Juiz appellar e:e-officio: . 
I - Nas Sentenças proferiJas pelo Juizo de Defunto!! e Au

sentes (o de Orphãos) em favOr de Habilitante!>, e de CredOres: 
quando o valOr da heranç!\, ou da divida, excêda de 2:000$000 
(Consolid. das Lêis Civ. Art. 1254 e sua Nota) :' 

11 - Nas proferidas contra a Fazenda Nacionál, que exee
dêrem a alçada do Juiz. (Lêi de 4 de Outubro de lhal Art. 90, 
e Lêi n. 242 de 29 de Novembro de 1841 Art. 13): 

III - Nas proferidas em Justificllções, para tenç'\s. ou pensões, 
passarem de pessOa á pessOa. (Ordem n. 102 de 2:3 de Abril de 18!9): 

IV - Nas de habilihções de herdêiros, successOres, e ces
sionarios, de CredOres do Estado, quando á êstes fOrem favoraveis 
(Prov. de 8 de Maio de 1838, e cito Lêi de 29 de Novembro de 
1841 Art. 13): 

V - Nas Causas da liberdade, quando as Decisões fOrem á 
elIa contrarias (Lêi n. 2040 de:28 de Setembro de 1871 Art. 7.° 
§ 2.0 , e Regu!. n. 5135 de 13 de Novembro de l8~2 Art. bO § 2.° : 

VI - Nas Causas de nullidade de casamentOl:! de pessOas, que 
profesflarern Religião differente da do E"tado, quando aI! Sentenças 
os-annullarem (Art. 12 do Decr. n. 3069 de 17 de Abril de ]86.1). 

A Appellação ea;·officio (que tarnbém se-diz -necessaria, - offi
ciósa-officiál), interpõe·se por simples declaraçito dos Juizes no finá! 
de suas Sentenças. EUa nlio é Ilrbitrarh (Mor. Cllrv. PrflXe For. 
Nota 44i) , e portanto, nem os Juizes devem appellar noa casos, em 
. que a Lêi não lhes· ordena; nem deixar de appellar nos CIlSOS, em que 
lhes-ordena. Quando se-omitte a Appellação ea;-officio, as Sentenças 
não produzem effêito, não devem sêr executadas; o os Autos en
trel?ão-se ás Partes para cumprir-se a Lêi, promovendo eIlHs ê .. ses 
ltecursoli (Circ. de 28 de Feverêiro de 1835, e Av. de 7 de Fe
verêiro de 18:37). 
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§ CCCXVII 

Unicamente são por si appellaveis 
1 As Decisões defilli:ivas (635) 
2 As Decisões interlocutórias com iguál fôrça 

(636) . 

(635) Ord. Liv. 3.° Tit. '70, Art. ]5 da. DISp. Prov annexa 
ao Cod. do Proc. Crim., e Art. 30 do Regul. de 15 de Março 
de 1842. 

SObre o que sêjão - D !cisões definitivas (Sentencas defini
tiflas) , vêja-!\e a Nota ~82 supra; nada havendo presentemente á 
distinguir ent:e a Appellação d'ellas e a das interlocutórias, 
quanto fi podêrem, ou não, o AutOr e o Réo allp,gar de nOvo 
factos d'antes não allegados ou não provados. Em qualquér dos 
casos, é livre aos Appellantes e AppeUados lI11egar, e provar do
cumentalmente (não por Testemunhas), quanto lhes-parêça con
veniente á bem de seus dirêitos. 

O Av. de 10 de Feverêiro de 1837 decidio bem não sêr Sen
sença definitiva o Despacho. de - Cumpra-se e regi~tre-se - , 
lançado em Testamento3 cerrados por occasião de sua abertura; 
á menos que tenha precedido disputa sObre o cumprimento do 
Testamento, promovida por alguma Parte interessada, ou pêlo 
PromotOr de ResidllOs. 

(636) Ord.Liv. 3.° Tit. 69 princ., Art. 15 da cito Disp. 
Prov., e Art. 30 do oito Regul. de 15 de Março de 18-12. 

SObre o que sêjão - Decisões interlocutórias - (Sentenças in
terlocutórias), vêja-se a Nota 583 sltpra, de que esta se-deve re
putar continuação. 

Eis como até agora se-tem colligido os casos de - DecislJcl 
iuterlocutó1'ias com fdrca de defintti-oas -, assi.m : 

I - A que determina,que alguém não sêja citado (Ord. 
Liv. 3.° Tit. 69 princ.): 

11 - A que julga sêr nulla a citação fêita (cit. Ord.): 
III - Ou que o demandado não é obrigado á respondêr 

(cit. Ord.) : 
IV - 'Ou que o AutOr não é pessõa legitima para deman

dár (cit. Ord., e Tit. 65 § 1.0): . 

-
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§ CCCXVIII 

Sendo por si appellaveis as Decisões (~ CCCXVIl), 

v - Ou que o petit6rio da Acção não procede (cit. Ord., 
e Tit. 65 § 1.0) : 

VI - A que tohlmente absolve o Réo, assim da Instancia, 
como da Acção (Ord. Liv. 3. 0 Tit. 14 princ., Tit. 20 §§ 17 e 
22, Tit. 65 § 1. 0, e Nota 279 supra); não assim, a que s6 
absolve da Instancia por alguma omissão da outra Parte no pro
cessado (ci t. Ord. Liv. 3. ° Tit. 14 princ., e § CXXIII n. 4 supra): 

VlI - A que julga provada a. Excepção perempt6ria defi
. nitivamente quanto á esta,. interlocut6riamente quanto á Acção 

(Nota 353 supra) . 
VIII - A proferida na Causa de Embargos á primêira, 

quando logo os-despreza, e julga procedente o precêito commi
nat6rio: 

IX - A que annulla o Processo por falta de alguma solem
llidade (Ord. Liv. 3. ° Tit. 20 § 36): 

X - A proferida sóbré reforma de Autos perdidos, ou 
queimados, que já estavão á finál julgados (Ass. de 23 de 
Maio de 1758, que distinguio entre a reforma depOis e antes do 
julgamento finál; sendo o recurso n'êste ultimo caso o de Ag
gra'Do de Peticão; ou Instrumento, com a confirmação do Art. 15 
do :Regu1. de 15 de Março de 1842) : 

XI - A proferida em Acção de assignação de déz dias, 
quando não se-vem com Embargos, ou êstes não são recebidos 
(Ord. Liv. 3.° Tit. 2.'5 § 1.0): 

XII - A declarada, ou interpretada, se ainda, fôr duvidosa 
(Ord. Liv. 3.° Tit. 66 § 6. 0 ). 

Estes casos de - ])ecisOes interlocutórias com fOrça de defini
ti'Das - não são taxativos, visto como a Ord. Liv. 3.° Tit. 65 § 1.. 
diz- ou outro caso semelhante, porque em cada um ã'Astes casos o 
Juiz deu fim á seu Juizo -, e coherentemente a do Tit. 69 princ. 
- em tddos os outros casos semelhantes, porque n{to podem tMoi sAr 
declarados n' esta Ui, mas procederáO OI JulgadOres de semelhante ti 
semelhante -. . 

A cito Ord. Liv. 3.° Tit. 65 também contempla o caso de 
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recebimento de Appellação de Sentença definitiva, que agora é 
caso de Aggravo de .Petição ou Instrumento (Art. 15 - IX do 
Regul. de 15 de Março de 1842); e ainda mais o caso de julga
mento de deserção da AppelIação, que igualmente agora é outro 
caso de Aggravo (Art. 6.° do Decr. n. 5461 de 12 de Novembro 
de 1873). 

Nossos modernos Praxistas (Souza Pinto Primo Linh., e Trigo 
de' Lour. Man. de Appel.), seguindo os antigos, e principalmente 
o conhecido Man. de Appel. de Gouv. Pinto, contemplão outros 
casos como sendo de - Decisões interlocútórias com fd'l"ça de defi
nitivas -; mas não os-vêj o abonados com as Ords., que êlles 
apontão; o das Sentenças condicionáes, por exemplo, da Ord. 
Liv. 3.° Tit. 66 § 4.° e Tit. 77 (Nota 585 supra), á respêito dos 
quaes permitte-se appelIar regularmente, quando o caso fõr de 
AppelIação. 

A Consolido de Ribas Arts. 502 § 4.° e 503 também contem
pla como - Sentença com fdrça de definiti1Ja - a que - contém damno 
irrepara1Jel- (caso á parte igualmente mencionado por· aquêlles 
outros Praxistas. e Mor. Carv. § 665), entretanto que está pa
tentemente como caso á parte no § 1.0 da Ord. Liv. 3.° Tit. 69, 
e assim prejudicado pêla nova providencia do Art. 15 da Disp. 
Prov., que de tal não falIa, e manda admittir somente por Sen
tenças appellaveis as definitivas ou .intellocut6rias com iguál 
fôrça. E todavia, imitando costume velho, não falta qU,em ainda 
pretenda appelIar por - damno irrepara'Del-, pretexto vago á 
cobrir tôda a casta de prejuizos! 

Sou porém obrigado á contemplar eomo casos de - Decisões 
interlocutórias com fdrça de definitivas - (que põem têrmo ao Fêito 
em primêira Inst.ancia) os enumerados no Art. 4.° do Decr. n. 
5467 de 12' de Novembro, que dou transcriptos infra, q.uando 
trato do Aggravo. de Petição. 

A Sentença, pêla qual o Juiz se-decla.ra incompetente, é in
terlocutória simples (Ord. Liv. Lo Tit. 6.° § 9.°, Tit. 58 § 25, 
e Liv. 3;0 Tit. 20 § 9.°), de que s6 cabe Aggravo de Petição ou 
Instrume~to (Art. 15 § 1.0 do Regulo de 15 de Março de 
1842). 

•• 
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admissiveis são as Appellações (637), á não cabêrem 
as Causas na Alçada (638). 

(637) Antes da Consto do Imp., a nossa Organisaçiio Judiciaria, 
regularmente com duas Instancias, podia têr trêz Instancias (Ord. 
Liv. 3.° Tit. 95 §§ 8 e 12). 

Sobrevindo a Consto do Imp., seu Art. 158 as-fixou em duas, 
send<>· a primêira de Juizes de Dirêito e Jurados, e a segunda 
só exercida pêlas RelaçtJes. 

Actualmente vai tudo transtornado, e complicadissimo;. porque 
temos no Civel (e fóra d'êlle) duas espécies de sell'undl\ Instltncia, 
- uma de Juizos Collectl"os,-outra de Juizos Singulares. ARsim 
dispõe (sem fallar nas disposiçõea anteriOres), o Art. 1.0 da Lêi n. 
2033 de 1871, e o Art. 1.0 de seu Regul. n. 4824 de 22 de 
Novembro do mêsmo anno : 

« Nas Capitães, que fOrem sédes de Relações, e nlts Comarcas 
de um só Têrmo ã ellas lizadas por tão facil communicllção 
que no mês mo dia se-possa ir e voltar, 11. jurisdicção de prirnêira 
Instancia sarlÍ. exclusivamente exercida pêlos Juizcs de Dirêito, 
e a da segunda Instancia pêlas Rfllações. I) 

E mais o Art. 22 da mêsma Lêi, e o Art. 63 de seu Regul.: 
« Aos Juizes de Paz compete o julgamento das Causas Ci

veis até o valõr de 10J8000, - com Appellaç40 para os Juizes de 
Dirêito. » 

E mais o Art. 23 § 2.· da mêsma Lêi, e o Art. 69 n. 2 
de seu Regul.: 

« Aos Juizes Municipães compete o julgamento das 'Causas 
Civeis de valOr de mais de 1008000 até 5008000,- ~om Appellação 
para os Juizes de Dirêito. » 

E mais o Art. 2-1 § 1.0 da mêsma Lêi : 
« Aoa Juizes de Dirêito compete o jnlgamento em primêira 

Instancia de tOdas as Causas Civeis llas respectivas COI;narcas : 
Inclúe-se n'esta competencia o julgamento de Partilhas, e Contas 
de TutOres; bem como qualquér outra Decisão definitiva, que 
ponha têrmo ã Causa em primêira Instancia. » 

E mais o Ar'. 66 ns. 1 e 2 do cito Regul. n. 4821.: 
« Aos Jnizes de Dirêito das Comarcas Goráes compete: 1.° 

- O julgamento em segunda Instancia de tOdas as Causas Civeis 
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de valôr até 5008000;' 2.· - O julgamento em primêira Instancia 
das de valôr superiôr á 5008000. » 

E mais o Art. 67 ns. 1 e 2 do mêsmo Regul. n. 48"24: 
« Aos Juizes de Direito das Comarcas Especiáes compete: 

}.O - O julgamento em segunda Instancia das Causas Civeis de 
valôr até 1008000; 2.° - O julgamento em primêira e ultima 

A Instancia das de valôr de mais de 1008000 até 500$000: 3.°- O 
julgamento em primêira Instancia das de valôr superiôr á 5006000.» 

Dispõem outrosim os Arts. 1.. e 2.° do Regul n. 5467 de 12 
de Novembro de 1873: i , 

« Aos Tribunáes da Relação compete conhecêr das Appel!4-
çiJes interpostas das Sentenças dos Juizes de Dirêito; - e aos 
Juizes de Dirêito compete conhecêr das Appellações interpostaa 
das Sentenças dos Juizes inferiôres. II 

E mais esse mêsmo Regnl. n. 5467 no Art. 8.°: 
c( Interpõe-se a Appellação: 
C( § I. o-Para a Relação do DiRtricto, das Rentenças proferidas 

pêlos Juizes de Direito de quaesquér Comarcas nas Causas de 
valôr excedente á 5008000 rs. I) 

« § 2 o-Para o Juiz de Dirêito de Comarca Especiál, das Sen
tenças dos Juizes de Paz no julgamento finál das Causas de 
valôr até 1006000, ou sôbre locação de serviços de Colonos: » 

« § 3. 0 -Para o Juiz de Dirêito de Comarca Gerál, das Sen
tenças de Juizes de Paz no julgamento das Causas menciona
das no § antecedente; e dos Juizes Municipáes e de Orphãos, 
nas. Causas de mais de 1008000 até 5006000. » , 

E dispõe finalmente o Art. 10 § 1.0 ns. 1.0 e 2.° do ultimo 
Regul. das Relações n. 5618 de 2 de Maio de 1874: 

« Compete ás Relações Julgar,-como Tribunáes de segunda 
e ultima Instancia-: 1. ° - As AppellaçiJes Civeis interpostas dos 
Juizes de Dirêito, nos têrmos da Legislação em vigôr: 2.·
As AppeltaçiJes interpostas das Sentenças homologadas dos Jui
zes Arbitros (disposição escusada, porq'1e taes homologações são 
Sentenças de Juizes de Dirêito), nas Causas de valOr excedente 
á 500$000.» , . 

Resulta pôis de toda' essa Legislação novissima para o Civel: 
Que as Relações são unicamente, e sempre, nossos Juizos 

Collectivos de segunda Instancia, em accOrdo com o Art. 158 da 
Consto do Imp.; emb6ra. sem necessidade, o Art. 10 § 2.° DS. 

22 

-
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3.·, 4 .• , e 5.·, do cito Regul. das Relações n. 5618 tenha qua
lificado as Relações- Tribunáes de primUra e unica Instancia- em 
julgamentos incidentes,-de reforma de Autos perdidos,-de ha
bilitações,-e de suspeições postas á Desem bargadóres I 

Que os Juizes de Dirêito, ou das Comarcas Geráes, ou das 
Comarcas Especiáes, são, ora Juizes de segunda Instancia, ora 
Juizes de primêira Instancia! 

E que 013 Juizes Municipáes, e os Juizes de Paz, são sempre 
Juizes de primêira Instancia. 

'Está claro, que das Relaçõés não se-pode appellar, e nem 
de Juizes de Dirêito como Juizes de segunda Instancia. Por 
outra, não se-pode da mêsm a Decisão appellar' duas vê
zes; por outra, não se-poGe appeliar de Juizos ad quem, e so
mente de Juizos a quo. 

(638) Ord. Liv. 3.· Tit. '10 § 6.·, Tit. '19 princ., e Art. 32 do 
Regul. de 15 de Março de 1842. Alçada é a qua~tia,- além da qual 
não se-pode julgar,-ou dentro da qual não se-admittem Recursos; 
e d'ahi dóis sentidos, que muito confundem, e muito importa rlistin
guir no dedalo da Lêi da Reforma Judiciaria de 20 de Setembro 
de 1871, e dos emmaranhados Regulamentos ns. 2824 e 5467 : 

No primêiro d'ês;;es dóis sentidos, temos actualmente: I
A Alçada dos Juizes de Paz, até a quantia de 1008000, além da 
qual não podem julgar (Art. 63 da cito Lêi da Reforma Judi
ciaria de 1811) : IJ - A dos Juizes Municipáes, até a quantia 
de 5008000, além da qual também não podem julgar (Art. 64 
n. 2 da cito Lêi): 

No segundo d'êsses' dóis sentidos, temos actualmente: I -
A Alçada dos Juizes de Dirêito das Comarcas Geráes, na quantia 
de 5005000 (Art. 66 n. 2 da cito Ui), dentro da qual nunca 
se-poderia appellar para as Relações, se não o-permittisse em 
qualquér quantia a disposição anomala do Art. 9.· do Regul. 
n. 5467 de 12 de Novembro de 1873: II - A dos Juizes de Di
rêito das Comarcas Especiáes, na mêsma quantia de 5008006 
(Art. 6'7 n. 3 da cito Lêi) , dentro da qual não se-pode ap
pellar para as Relações: III - E a das Relações, na quantia 
de 2:0008000 para as Causas Civeis, e de 5:0005000 para as 
Causas Commerciáes, dentro das· quaes não se-pode manifestar o 
Recurso de Rcvista (Art. 11 do Regul. das Relações n. 5618 
de 2 de Maio de 1874). 
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N'êstes dOis sentidos, ant.es da Reforma. Judiciaria de 1871, 
as Alçadas no Cível erão de mais baixos valOres (menos a dali 
Relações), e regulll.vão-se pêlos Arts. 7.° e 8.° do Decr. n. ,1285 
de 30 de Novembro de 1853, sem revogar ,as do Juizo Com
merciál; e, antes d'éssa Legislação intermedia, regulavão-se pêlos 
Arts. 114 § 1.0 e 117 da Lêi de 3 de Dezembro de 18H, e 
Arts. 34 e 35 do Regu!. de 15 de Março de 1842. 

Um exemplo da mistura d'êstes dOis sentidos temos no 
Man. de Appell. de Trigo de Lour. § 18 - XV, onde appa
recem d'envOlta citadas as disposições legáes concernentes ás 
duas espécies de Alçada; sem que a primêira d'ellas servisse _ 
para justificar a excepção de não podêr-se appellar em Causas, 
cujo valOr não excede a Alçada. 

Se não fOi possivel dizêr, por motivo das Alçadas no segundo 
de taes sentidos, que s6 erão embargaveis as Causas appellaveis 
(Nota 616 supra); ~gora não podemos dizêr também pêlo mêsmo 
motivo das Alçadas, que são appellaveis tOdas as Dec'isões de
finitivas, ou interlocut6rias com iguál fOrça (§ CCCXVII); e 
mais não podemos dizêr, que não são appellaveis t~das as 
Causas inferiOres á Alçada. O embaraço está no Art. 9.° do 
cito Decr. n. 5467, assim dispondo: 

« Nas Causas, que aos Juizes de Paz, Municipáes ou' de 
Orphãos, e aos Juizes de Dirêito das Comarcas Geráes, compete 
julgar,- admitte-se Appcllaçlio, por men6r que sêja o valõr da 
demanda. " 

Que imp6rta pOis sêr· Alçada, em seu segundo sentido, a 
quantia, dentro da qual não se-faculta appellar, se essa dis
p«?sição ultimamente transcripta, não obstante o modico valOr, 
manda admittil-a das Sentenças proferidas por Juizes de Dirêito 
de Comarcas Geráes't Tal não era de esperar em vista do Art. 32 
tio Regul. de 15 de Março de 1842, e do Art. 27 § 7.° da Ui 
matriz de 20 de Setembro de 18"11, onde, sem distincção entre 
Comarcas Geráes e Especiáes, lê-se: 

« Das Sentenças dos Juizes de Dirêito em Causas de valôr 
até 5008000, -nlio haverá Appellaçlio -. li 

E como e!'seperturbadOr Art. 9.° do cito Decr. n. 5461 am
plia o dírêíto de appellar na regra do UlJJto, e restringe a ea;. 
cepçlio das Alçadas; vem á sêr elCcepçlio de elCcepçlio, e. portanto 
não altéra a f'egf'4. 
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§ CCCXIX 

A Appellação deve sêr interposta: 
1 Em forma legál (639) : 

o outro perturbadOr Art. 4.° do mêsmo Decr. n. 546'1 tam
bém ampliaria a regra do U:cto, acodiria em seu beneficio,' se 
ó' seu effêito não parecêsse privativamente destinado á regular 
nos Aggravos a competencia dos Juizes de Dirêito de Comarcas 
Geraes quanto á Decisões, que põem têrmo ás Causas na pri
mêira Instancia. 

Salva-se pOis a regra do nosso § CCCXVII : - Unicamente 
são por si appellaveis as Decisões definitivas, e as interlocut6rias , 
com igual fOrça - : 

Vem depOis a excepção do nosso actual § CCCXVIII: - á 
não cabêrem as Causas na Alçada-. 

E nenhuma excepção mais existe, nenhuma se-pode intro
duzir; pOis as Alçadas limitão, não s6 o appellavel das Decisões 
definitivas, como o das interlocutórias equivalentes. 

Quaes são pOis os casos, em que as nossas Lêis exclúem 
expressamente a Appella..:ão? Fujão da babél do Man. de Appel. 
de Trigo de Lour., onde sem provêito anda-se, e desanda~se, 

"- de casos em que admitte-se a Appellação, - de casos em 
que as nossas Lêis a-admittem expressamente,- e de casos em 
que a-excluem expressamente! • 

(639) Forma legál da Appellação é a de sua interposição. 
Quanto á interposição das AppellaçlJes para Relações, nada sa

tendo inovado no ligente Regu!. das Relações n. 5618 de 2 de 
Maio da 1874, nem no Decr. n.5161 de 12 de Novembro de 1873, 
nem no Regul. n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, nem na 
Lêi n. 2033 de 20 de Setembro do mêsmo anno; rege o dispOsto 
'tio Art. 47 do precedente Regul. das Relações de 3 da Janêiro 
de 1833, ibi: 

« As AppeUaçlJes das Causas Civeis serão interpostas por al
gum dos mêios declarados no Art. 15 da Disp Prov. etc. » 

E o Art. 15 da Disp., Provo assim dispõe: 
« Esta t'nterposição pode sêr fêita na Audiencia, ou por Des-

.1 
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pacho do Juiz e Têrmo nos Autos, como conviér ao Appellante: 
jntimando-se a outra parte, ou seu Procuradôr. » 

Quando fêita a it.terposição em Audiencia, entende·se na em 
que publicar-se a Decisão appellavel, assim mencionando o Escri,. 
vão no respectivo Têrrno de publicaç'ão. E ainda será necessario 
ao Appellante, n'esse caso, assignar Têrmo ulteriôr nos Autos 1 
Absolutamente não, pOl:que o Art. 47 do ReguI. das Relações 
de 3 de Janêiro de 1833, diz - por algum dos mUos declarados 
no Art. ]5 da ])isp. prov.-\ e portanto os dôis mêios de 
interposição são independentes entre si, não carecem de com
plemento reciproco. 

Quando fêita por Despacho do Juiz e T/lrmo nos Autes, a 
interposição da Appellação não tem dependencia de alguma rati
tificação em Audiencia, e assim r0centemente declarou o Art. 12 
do CI.t. Decr. n. 5467; cessando portanto n'êsse ponto a diver
gencia entre o § 1645 de Souz. Pinto, e a Nota '75 de Trigo de 
Lour.; quanto mais que o Art. 15 ria Disp. Provo não eXlglO 
tal ratificação, e a 0xigencia da Ord. Liv. 3.° Tit: 70 § 1.0 era 
só para casos extraordinarios de não havêr Audiencia ou de 
ausencia da Appellante. O Têrmo dc Appellação lavra-se, e assi
gna-se, no verso ou em seguimento da Petição, onde o Appellav1:e 
ou seu Procuradôr o-requér; e na qual basta declarar a Decisão, de 
que se-appelia, e não os motivos do Recurso. Não constando dos 
Autos o Têrmo 'de Appellação, não se-toma conhecimento d'ella, 
embóra se-apresente o Requerimento de sua interposição. 

Estas regras nada tem com as Appellações ea;-officio, aR quaes 
ficão interpostas por declaração dos Juizes no finál de suas Deci
sões (Nota 634 supra), escrevendo simplesmente: - E appello,
appello ea;-officio -. 

A intimação da outra Parte, ou de seu Procuradôr, que. o 
Art. 15 da Disp. Provo exige, refere-se aos dÔis mêios de inter
posição? Pêla affirmativa."7'" Da falta d'ella resulta nullidade, 
como se a Appellação não fÔsse interposta? Pêla negativa, se
gundo a pratica do Fôro, póis que s6 prej udical- a p6de o lapso 
do tempo. 

Perguntamos agora. Antes d'essa disposição, a Ord. Liv. 3.
.Tit. 70 § Lo s6 falIa da interposição da Appellação em Áudien
cia; e, conservada essa forma, conservados estaráõ igualmente 
êstes dóis casos ~ccurrentes? I - Quando Audiencia não 

-
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houvér no tempo legál da interposiçlio. caso em que ratid
cava-se a Appellaç40 na primêira Audiencia seguinte: n
Quando a Parte vencida estivér ausente (Ribas Consolido Arts. 1521 
e \?25) do logár da prolação da Sentença, e fOr appellar. na Au
diencia do Juizo do logár, em que se-achar, jurando sObre o 
tempo da noticia, e apresentand) em prazo ráso4vel CertidãG 
da interposiçlio no Juizo da Sentença '1 Respondemos negativamente, 
porque: - Na L" hypothese, a de nito havêr Audiencia no 
tempo legál dá interposiçito, é pOilsivel appellar por Despacho 
do Juiz e Têrmo nos Autos: Na 2. hypothese, a de ausencia 
do Appellante, impute êlle á !!i um eft'êito de sua contumacia, 
ou negligencia, deixando de juntar procuração aos Autos. Esque
çllo, pôis, os Praticos o costumado remedio de - juramento de 
noticia~ • 

Nilo se-p6de appellar (em contrario á. Consolido de Ribas 
Art. 1523) com o protesto de conhtlcêr-sc do caso por Aggravo, 
quando nllo sêja por Appellação; assim porque os Recursos das 
Sentenças sito remedios entre si incompativeis, como porque 
os dôis accumulados Recursos teriam diversos procedimentos. 
Taes protestos vice·versa, de Aggravos para Appellações, o 
Art. 27 do Regu!. de 15 de iMarço de 1842 prohihe, e decla"4 
",u/los. Os recursos não podem sêr condiclonaes. Vide infra o 
Artig III d'êste Cap. XXVIII. 

Quanto li interposição das AppellaçlJes de Juizes Municipáes' 
para os de Dirêito, mauda o Art. 65 do Regu!. n. 482! de 22 
de Novembro de 1871 (nlio tratando-se de bens de raiz) seguir o 
processo dos Arts. 237 á 244 do Reglll. Com. n. 731; mas ahi 
nada se· dispondo privativamente sôbre interposição de AppellaçlJel, 

. torna-se applicavel a regra do Art. 647 do mêsmo Regu!. Com. 
n. 731, onde lê-se: 

«A Appellação pode sêr interposta, ou na Audiencia, 011 

por Despacho do Juiz e Têrmo nos Autos; intimando-se a 
outra Parte, ou seu Procuradôr. » . 

Tratando-se de bens de raiz, e nlio havendo alguma. dispo
sição peculiár, procede a regra do Art. 15 da Disp. Prov. 

Quanto á interposiç40 das AppellaçlJes dos Juizes de Paz para 
os de Dirêito, o Art. 63 § 6.° do cito Decr. n. 4824 manda, 
que a Appellação sêja tomada por simples Têrmo, notificada. 
a Parte contraria. . 
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2 Em tempo legál (640): 
3 No Juizo, em que proferio-se a Decisão (641), li 

não havêr Lêi expressa em: contrario (642): 
4 Pêla Parte, ou por seu lrgitimo Procuradõr (643) : 
5 Para Juizo certo (644). 

(640) O tempo legál da interp'osição da Appellação é seu-pri
m6iro fatál-, de que trata-se infra na Nota 657. 

(641) Ord. Liv. 3. o Tit. 70 § 1.0 nas palavras- irá appelIar á 
Audiencia perante o Julgadôr, que a Sentença. deu-; e Art. 15 
do cito Decr. n. 5467, nas palavras --o Juiz, que: tivér proferido 
a Sentença-. 

(642) Temos a excepção da Ui n. 2033 de 20 de Setembro 
de 1871 Art_ 23 § 3.°, e do cito Regul. n. 5467 Art. 14, que a 
Consolid. de Ribll.s em seu Art. 1520 assim reproduzi o : 

« Pode sêr interposta perante os Juizes Municipáes, ou pe
I( rante os Juizes de Dlrêito, a AppeUação das Sentenças proferidas 
« por êstes nas Comarcas Geráes.l) 

Em seguida, o cito Regulo n 5461 têve o cuidado de conllr
mar a regra, acrescentando: 

« Nos mais casos a AppeUação dêve sêr interposta perante 
o Juiz, que houvér proferido a Sentença.» 

(643) Ord. Liv. 3.0 Tit. 21. A AppeUação interposta por falso 
Procuradôr é nuUa. Vale porém, sendo ratificada; porque se-r&
trotrahe ao tempo, em que fOi exercido o mandato. Esta ratificação 
nada te-n com a dispensada pêlo Art. 12 do cito Decr. n.5467 
de 12 de Novembro de 1873. 

(644) Quanto ás AppellaçOes para Relações, o Art. 8.° § 1.- do 
cito Decr. n. 5461 nas palavras - Para a Relação do Districto-. 
O território do Imperio foi dividido em onze ])istrictos de RelaçatJ. 
com aA suas respectivas onze Sédes (Regul. actuál das Relaçõel 
do Imperio n. 5618 de 2 de Maio de 1874 Arts. 1.0 e 4.°). 

Quanto ás AppeUaçOes para JiIizes de D~rêito, vêja-se a Nota 63'7 
supra. 

-
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§ CCCXX 

Pode appellar, não havendo prohibiçãO de Lêi 
expressa, quem sentir-se gravado (645). 

§ CCCXXI 

. Pode pôis appellar: 
1 O Procuradôr, da Sentença proferida contra 

seu Constituinte (646): 
2 O Legatario, da Sentença proferida contra o 

herdêiro escl'ipto (647): 

(645) Ord. Liv· 3.° Tit. 81 princ. A razão vem á sêr, que a. 
Áppellação é espécie de defêsa naturál. O gravame é que cons
titúe o motivo da Appellação. Basta porém o gravame futuro, que 
. ~ 

da Sentença houvér certamente de seguir-se. Quando ha diversos 
Litisconsortes, basta, que um appelle, para que a Appellação 
aproveite aos mais, se a Causa é comrnum (Ord. Liv. 3.° Tit. 80). 
Não assim: 1.0- Se os motivos da condemnação são differentes, 
e não é a mêsma a defêza de tódos: 2.°_ Se são diversos os 
objectos da dec~são, pôsto que comprehendidos na mêsma Sen
tença: 3.°- Quando o Litisconsorte, que não .appellou, approvou 
a. Sentença; porque, ri.'êSse caso, passou quanto á elle em jul
gado (Ord. Liv. 3.° Tit. 80 § 2.°); ou essa approvação sêja ex
pressa, ou sêja tacita (Ord. Liv. 3.° Tit. '79 § 2.°). A restituição 
tn integrum, conc'edida á um dos Litiscon:>ortes, não aprovêita aos 
outros (Ord. Liv. 3.° Tit. 81 § 3.°); excepto, se a Causa fôr indivi
aivel. 

(646) Ord. Liv. 3.° Tit. 'n. Porque a interposição da Ap
pellação ainda é proseguimento da primêira Instancia. Não pode 
porém tratar da Causa de Appellação sem nôvo mandato procu
rat6rio, porquanto é nova Instancia (cit. Ord. Tit. 27); excepto, 
sendo Procuração gerál para tôdas as Instancias. 

Proferida a Sentença definitiva (Consolid. das Lêis Civ. Art. 
4073 § 4. 0), acablJ. o mandato; devendo porém o Procuradôr recor
rêr d'ella, se fôr contraria ao seu Constituinte. 

(647) Ord. Liv. 3.° Tit. 81. princ. 
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3 O Fiadôr, da Sentença proferida contra o de
vedôr (648): 

4 O venJedôr, da Sentença proferida contra o 
Compradôr (649) 

5 Qualquér tercêiro prejudicado (650). 

§ CCCXXIl 

Não podem appellar : 
1 O verdadêiro contumáz (651) : 
2 Quem renuncíar a Appellação (652) 

(648) Ord. Liv. 3.° Tit. 81 §' 1.0. 

(649) urdo Liv. 3.° Tit. SI § 2.°. Assim também o fiadOr 
do vendedOr pone appellar da Sentença. proferida contra o com
pradOr, ainda que o vendedOr e o compradOr consintão ambos 
no julgado (Cit. Ord.). 

(650) Ord. Liv. 3.° Tit. 81. Excepto· I - se êsse tercêiro 
s6 tem um dirêito de futuro, com esperança faUivel: II - se êsse 
tercêiro vem intrigar a Causa. 

(651) Ord. Liv. 3. ° Tit. 79 § 3.°. O verdadêirocofitumáz 
não se-considera gravado (Ord. Liv. 3.° Tit. 15 § 1.0, e Tit. '79 
§ 3.°); não assim, o presumptivo. Apparecendo na Instancia infe
riOr o contumáz depOis da Sentença entregue á Parte, não é mais 
ouvido, senlo por Embargos na Execução. Mas, verificando-se a 
contumacia em grão de Appellação, é ouvido o. contumáz, porque 
então não é ouvido depOis da Sentença entregue á Parte (ci~. 

Ord. Liv. 3.° Tit. 15 § 1.0). 
SObre o que sêja contumacia verdadêira vêja-se o § CXV 

supra, que a Ord. Liv. 3.° Tit. 79 § 3.°, na presente hypothese, 
assim exemplifica: « E sendo citado para appelIar, disse, que não 
queria, ou se-calou; ou disse, que iria á Audiencia. II São casos 
.actualmente, de que ninguém se-prevalece para tolhêr á. seu 
Contrario o recurso de Appellação 

(652) Ord. Liv. 3.° Tit. 69 § <l.o, Tit. 70 princ., Tit. 79 § 2.·, 
e Tit. :SO § 2.°. 

-
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3 Quem consentir na Sentença (653): 
4 Quem transigir sôbre o litigio em preJUlzo de 

tercêiro (654:) ~ 

5 O confesso (655) 
6 Quem não tivér legitimidade de pessôa para 

estár em Juizo (656). 

§ CCCXXlIl 

A Appellação tem dôis têrmos, dentro dos quaea 
começa, e acaba, com o nome de- Fatáes da AppeZ
lação- (657). 

(653) Ord. Liv. 3.· Tit. 69 § 4.°. Como quem pede esp6ra 
para pagar (Ord. Liv. 3.° Tit. 79 § 2.·, e Tit. 80 § 2.·). 

(654) Ord. Liv. 3.· Tit. 78 § 1. •. 

(655) Bem entendido, se a confisslio nii:o fôr invalida por 
qualquér juridico motivo. 

(656) Ou como AutOr, ou como lUo (§§ XXXII á XLID 
ISpra). 

(651) Fatáes são os prazos marcados para interposição, ti 

l'leguimento, das Appellaç/Jes. Ha Mis fatáes: 
O primUro (atál e o da interposição da AppeUarão,-seu tempo 

legál (~ CCl.""XIX n. 2), e Nota 6iO): 
O segundo (atál é o da apresentação da Appellação no Juizo 

da segunda Instancia. 
PRIMÊIRO FATÁL 

I 
Quanto ás Appellaç/Jes para Relações, nada se-tendo in novado 

no vigente Regul. n. 5618 do 2 de Maio de 1874, nem no De,cr. 
n. 5!67 de 12 de Novembro de 1873, nem no Regul. n. 4824: 
de 2"2 de Novembro de lRil, nem na Lêi n. 2033 de 20 de Se
tembro do mêsmo anno; rege o dispôsto no Art. 47 do prece
dente Regul das Relações de 3 de Janêiro de 1833, ao qual re
fere-se o Art. 31) do Regul. de 15 de Março de 1842, ihi: 
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« Essa interposição (a das AppellaçiJes) deverá sêr fêita no 
têrmo' de déz dias improrogavêis, e contados,- ou do dia da pu
blicação, estando presente a Parte vencida, ou seu ProcuradOr; 
- ou da intimação da Sentença, quando não se-acharem pre
sentes.» 

Dimana Aste decendio da Ord. Liv. 3.° Tit. 69 § 4.·, tit. '10 
princ. e § 1. 0, e Tit. '79 § 1.0. Contão-se Oi déz dias do mo

'mento da publicação da Sentença, se as Partes estão presentes; . 
ou, estando ausentes; do momento da intímação. Não se-contão 
mais do tempo da noticia, nem ha mais juramento de noticia. 

O . decendio é contiuuo, corre de momento á momento, não 
interrompe-se pêlas férias supervenientes, e pêlo seu lapso. a De
cisão passa em julgado. Não é s6 a interposição da Appell~ 
o exigido n'este decendio, pOis 'Cumpre consummal-a pêla assigna
tura do respectivo Termo, quando não foi feita em Audiencia. 
No Tribunal SuperiOr (attesta o Man. de Appel. de Lourêiro § 
73, referindo-se á um Acurdão de 2'1 de Julho de 1855 n'esta 
COrte) não se-toma conhecimento da Appellaço,o, cujo Termo de 
interposição é assignado f6ra do decendio da publicação ou in
timação da Sentença. 

S6 duas excepções dêvo fazer: 
Uma, a do beneficio de restituição, em virtude do qual pode-se 

appellar depOis do decendio (Ord. Liv. 3. ° Tit. 41 § 1. 0, e Tit, 
84 § 9.°): 

Outra, já fêita supra quanto ao Recurso d'Embarg03 (Nota 61'7), é 
a do caso de Sentenças de Partilha, das quaea se-pode recor
rer por Embargos, e appellar, dentro de um anno (Ord. Liv. 
(. ° Tit. 96 § D). r"to procede, quér nas Partilhas judiciáel, 
quér nas Partilhas amigafJcis. Estas ultimas são actos e:ctrajudiciáel. 
dos compreendidos na prejudicada Ord Liv .. 3.° Tit. 78; mas, 
quando se-appella, é das Sentenças, que as-julgão (ou homoI6gão). 

Antigamente impetrava-se Provisão para appellar f6ra do decea
dio, o que agora não é possivel. 

Il 
Quanto ás Appellações dos Juizes Municipáes para os de Di

reito, procede á respêito do tempo de sua interposição o que á 
respêito djl. f6rma d'esta fica dito na Nota 639 supra. Seu primAi,.. 
fatál ta~bem é de déz di~, como dispõe o Art.· 648 do Regul. 
Com. n. 73'7 .. 

-
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III 
Quanto ás Appellaçoes dos Juizes de Paz para os de Dirêito, 

não se-acha alguma ~disposição privativa; e portanto prevalece ·s 
regra de sua interposição dentro do decendio, sendo indift'erente 
á respeito d'êlle] seguir as Lêis do Juizo Civil, ou as do Juizo 
Commerciá!. 

IV 
Se o Juiz, dentro do decendio, não admittir a Appellação in

ttlrposta em Audiencia ou por Têrmo, ou não flzér Audiencia, ou 
não fôr achado para deferir; cabe Aggravo de Petição ou Instrumento 
ellJ-f)i do § 9.° Art. 15 do Regu!. de 15 de Março de 1842. explicado 
pêlo Decr. n. 1010 ele 8 de Julho de 18.'>2. E se o Juiz, dentro 
do decendio, não dér Audiencia, e não fOr achado para mandar 
tomar o Aggravo, resta o mêio ultimo da- Carta TestemunM"el
(Ord. Liv. 1.0 Tit.80 §§ 9.° e 11, Liv. 3.° Tit. 69 § 7.°, e Tit. 
74 princ. e §§ 2.° e 3.°), que é um complemento dos Aggraoos. 

SEGUNDO FATÁL 

Para cada um dos casos de Appellaçiio, seu segundo fatál está 
· presentemente regulado pêlos Arts. 20 e 21 do Decr. n. 5467 
de 12 de Novembro de ·1873 do modo seguinte: 

« O prazo, dentro do qual devem subir os Autos á Instan: 
cia Superiôr, para o julgamento da Appellação, será: 

(I I. ° De 10 á 30 dias, conforme a distancia da Parochia, se 
· a Appel1ação fOr interposta de Senteuça do Juiz de Paz: 
· « 2.° De 30 dias, se a Appellação for interposta de Sentença 
proferida pêlo Juiz Municipál do Têrmo em que o Juiz de Di ... 
rêito residir, ou por Juiz de Dirêito de Comarca Especiál : 

« 3. ° De 2 mêzes, se a Sentença fOr proferida por Juiz Mu
nieipál de outro Têrmo da Comarca: 

« 4.° De 3 mêzes, se a Sentença fOr de Juiz de Dirêito de 
qualquér Comarca Gerál da Provincia, em que a Relação esti
vér; excépto as de Goyaz, e Mato-GrOsso: 

« 5.° De 4 mêzes, se a Sentença fOr de Juiz de Dirêito de 
qualquér Comarca Gerá] de Goyaz, e de Mato-GrOsso; ou de 
Provincia, em que não houvér Relação : 

« Estes prazos decorrem da data da publicação do Despacho, 
. pêlo qual fOr recebida a Appellaçiio; são communs á ambas as 
Partes, não se-podem prorogar ou restringir, nem se-interrom.
pem por susperveniencia de férias.» 
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§ CCCXXIV 

Não seguindo a Appellação em seu segundo {atál, 
julga~se deserta (658). 

Estão pOis abrogadas, quanto ao -seU14ndo fatál das Appella
çlJes -, tOdas as Lêis anteriOres, que para Sentenças defini~ 

tivas prefixavão o praso de sêis mêzes (semestre), á contar do dia 
do Despacho de recebimento da AppelIação; mas praso, que o JUlZ 
podia abreviar; e também a Parte, citando a AppelIado ao Appel
lante para em menos tempo fazêr expedir os Autos com pena de de
serção. Nãoha portanto hOje o que se-chamava-Atempação-, já que 
as Partes não podem abreviar os fatáes marcados na Lêi; e nem 
pode o Juiz, á não sêr em casos de AppelIações do Juizo de Paz, 
para os quaes o transcripto Art. 20 n. 1.0 do Decr. n Si67 
estabeleceu o praso variavel de 10 á 30 dias; a9 passo que, nos 
outros casos, estabeleceu prazos fechados. 

Atempação de Appellação era a designação de um prazo ar
bitrario, dentro do qual a AppelIação devia sêr apresentada na 
SuperiOr Instancia; e actualmente, sendo fixos êsses prazos por 
designação da Lêi, o Art. 15 do Decr. n. 5467 de 12 de No
vembro de Un3 não devia dizêr : -e no mêsmo Despacho assi
gnará o prazo, em que os Autos devem sêr apresentados na 
Instancia SuperiOr-. 

(658) TOdos os casos de deserção da Appellação fOrão assim re
gulados nos Arts. 22 á 27 do cito Decr. 5467 de 12 de Novembro 
de 1813: 

« Se dentro do prazo assignado pêlo Juiz de Paz, na AppeUação· 
da Sentença por êlle proferida, não se-tivérem expedido os Autos 
para a Instancia SuperiOr; será citado o AppelIante para dizê,r 
em 24 horas, que correráõ no Cartório, sObre o impedimento, 
que têve para o seguimento da Appellação : » 

, « Com a resposta do Appellante, e provas in continenti p:o
duzidas, ou sem ellas; o Juiz de Paz proferirá sua Sentença, ou 
3ulgando deserta a Appellação, ou assignando nOvo prazo para 
expedição dos Autos:)) 

« Na deserção da Appellaçllo interposta das Sentenças do Juiz 
Municipál, ou de Orphãos, para o Juiz de Dirêito; ou do Juiz 

-
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§ cccxxv 

As Appellações sem A ~ada não 
seguimento de sêrem recebidas, 
forma de0retada para cada uma 
cies (659). 

carecem para seu 
e j ulgão-se pêla 

de suas espé-

de Dirêito, para a Relação; observar-se-ha o dispõsto nos Arts. 65'1 
á 660 do Regul. n. 7if7 de 25 de Novembro de 1850: » 

« Considerão-se impedimentos attendiveis, para sêr relevado 
o Appelante da deserção da Appellação, os de casos fortuitos, doença 
grave, prisão do Appellante, embaraço do Juizo, ou obstaculo 
judiciál oppôsto pêla Parte contraria: » 

« Compete aos Juizes Municipáes o pro<!esso da deserção da 
Appellação nos casos de julgamento do Juiz de Dirêito até a 
Sentença da deserção exclusivamente.» 

Estão pois igualmente abrogadas, quanto á deserção da Appel
laçif~, tOdas as Lêis anteriôres,. sendo agora sempre julgados na 
primêira Instancia quaesquér casos de deserção. Não era a.~sim 

anteriormente, porquanto, ora julgavão-se na primêira Instancia ; 
ora na segunda, com os-tr~z dias de COrte-da Ord. Liv. 3.
Tit. 15 (abolidos coherentemente pêlo Art. 27 § 3.° da Lêi da 
Refórma de 1871), e com os- Instrumentos de dia de apparecb
da Ord Liv. 3.· Tit. 68 §§ 3.° e 6.° (também coherentemente 
abolidos pêlo periodo finlil do Art. 27 do cito Decr. n. 5467 de 
18'73). Antes d'éssas abolições, em nosso Fôro não fazia-se uso, 
nem dos Apostolos, nem das Inkibit6rias ou Compuls6rias, de que 
dá noticia a Nota 629 do Autôr. . 

Da Sentença, que julga, ou não, deserta a Appellação, cabe 
Aggravo de Petição ou Instrumento (cit. Decr. n. 5467 At:f;. 6.°). 

(659) Chamo AppellaçfJes sem Alçada as admissiveis sempre, 
por menór que sêja a valôr da demanda; á sabêr, nas Causas, 
que - aos Juizes de Paz, - Municipaes ou de Orphãos, - e a08 
Juizes de Direito das Comarcas Geráes, compete julgar (Art. 9.
do cito Dec. n. 5467 de 12 de Novembro de Urr3). 

I 
Quanto ás Causas, que aos Juizes de Paz compete julgar, 
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êis a fórma de julgamento de suas Appellações no Art. 13 do 
cito Decr. n. 546'7 de 12 de Novembro de 1873: 

II A Appellação, que se-interpozér das SentençAs dos Juizes 
de Paz, será processada na forma do Art. 63 § 6. o do Decr. 
n. 4824 de ~2 de Novembro de 18'71: II 

/I. A Appellação tem efl'êito suspen sivo, etc. As Partes arrasoaráiS 
em uma ou outra Instancia, onde lhes-conviér, dando-se cinco dias 
improrogaveis á cada uma. » 

II 
Quanto ás Causas, que aos Juizes Municipáes compete jul

gar, êis a fórma de julgamento de suas AppellaçíJes no Art. 18 
do cito Decr. 5467: 

II Nas Appellações interpostas das Sentenças dos JUizes Mu
nicipaes, apresentados os Autos no Cartório, o Escrivão, que 
tivér de servir perante o Juiz de Dirêito, lavrará Têrmo de re
cebimento d'êlles, e os-fará conclusos ao Juiz; que dará vista ás 
Partes por ôito dias, e julgará em segunda Instancia. li 

1II 
Quanto ás Causas, que aos Juizes de Dirêito de Comarcas 

Geráes compete julgar, nem o cito Decr. n. 5467, nem qualquér ou
tra Lêi, nada legislão de privativo; provendo indistinctamente 
com o seu Art. 15, e portanto para tôdas as Appella1íJes inter
postas de Sentenças proferidas por Juizes de Dirêito; ou sêjão 
de Comarcas Especiáes, ou sêjão de Comarcas Geráes, e que ao 
julgamento das Relações pertencem. Eis o dispôsto n'êsse 
Art. 15 do Decr. n. 546'7 : 

.« Interposta a Appellação, e avaliada a Causa, o Juiz, que 
tivér proferido a Sentença, receberá a Arpellação, - se fôr de rece
ber -; declarando, se em ambos os efi'êitos, ou no devolutivo so
mente j e no mêsmo Despacho assignará o prazo, (aliás já assignado 
pêla Lêi), em que os Autos devem sêr apresentados na Instancia 
Superiôr. » 

Contradicção maninfesta! Não se-devia legislar assim indis
tinctamente sôbre Appellações interpostas de Juizes de Dirêito 
para Rélações. Devia-se distinguir as interpostas de Juizes de 
Dirêito de Comarcas Geráes, já que o Art. 9.~ do cito Decr. n. 
5467 manda sempre admittil-as, por menór que sêja o valôr 
da demanda. Sendo sempre admittidas, por menór que sêja o 
valôr da demanda, não ha Alçada, nada se-tem para avaliar, não ha 

• 
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§ CCCXXVI 

As Appellações de A Içada não podem seguir sem 
Despacho de recebimento (660). 

caso de não recebêl-as. O Despacho de seu recebimento apenas serve 
para declaração de sêus effêitos, se ambos, se o devolutivo so
mente. 

(660) Chamo Appettaç{Jes de Alçada aquellas, em que o valõr 
da Causa determina, ou não, o recebimento d'ellas; hoje uni
camente as interpostas para Relaçõ8s de. Sentenças proferidas 
por Juizes de Dirêito. 

Eis a gradação de idéas n'êste assumpto: 
])ecis{Jes appellaveis (§ CCCXV) sáo as de que se-pode appellar 

em todas as suas relações, -internas- e -externas- : 
])ecis{Jes por si appellaveis (§ CCCXVII) são as de que se-pode 

/lppellar, se attendemos somente ás suas relações inteNUZS, e abs
trahimús das externas: 

Causas que não cabem na Alçada (§ CCCXVIlI), são as exce· 
dentes d'ella em seu segundo sentido; isto é, além da quantia, que 
admitte appellação. (Nota 638) : 

Appellaç{Jes sem Alçada (§ CCCXXV) são as seIllpre admissiveis., 
por men6r que sêja o valOr da demanda (Nota 659): 

Appellaç{Jes de Alçada, finalmente, são as de que se-trata n'êste 
§ CCCXXVI, e n'esta Nota 660. 

Já se-vê, quanto convém não confundir os dOis sentidos da 
palavra -Alçada-; e que, no assumpto das Appellaç{Jes, seu pri
mêiro sentido nada importa, pOis que pela qualidade do Juiz 
prolatOr da Sentença, já se-sabe cabêr a Causa na Alçada. 

A admissão das Appellaç{Jes já é recebimento d'ellas, mas em 
accepção geral, não na especiál d'êste § CCCXXVI: cc Nas Appel
laç{Jes ha dOis Despachos de recebimento: O l.0 que se chama-Si et 
in quantum-, e consiste no Despacho da Petição do Appellante, 
mandando tomar por Têrmo o Recurso: O 2.° que é o do recebimento 
definitivo, consistente na aceitação da Appellação depOis da avaliação 
da Ca.usa, e p'Jr conseguinte depOis de conhecido o excesso da 
:-Alçada- (Oliv. Mach. Prato dos Aggr. § 20). » 
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§ CCCXXVII 

Ao recebimento. das Appellaçõe,~ deve precedêr ava
lirção da Causa (661). 

(661) Cit, Decr. n .5167 Art 15 nas palavras - e avaliada 
li C~usa -, com a sequencia do Art. 16. 

Interpoflta a Appellacúo., o primêiro tramite vl:lm á sêr a 
cit!1çiío de uma das Partes á requerimento da outra, o Appel
lante de ordínario, para na primeira. Audiencia nomear, e ap
provar, Louvados, que avaliem a Cllusa, pena de revelia. Esses 
Louvàdos pertencem á c1ASStl dos A1'bit1'adôres, e á respeito d'êlles 
é applicavel a. instrucção da Nota ;;58. Ql1l\si sempre lO,uvão-se 
as Partes em Advogados do respectivo Fôro, continuando-se-lhes 
os Autos com vista por um termo, para n'ellps darem por es
cripto fleus laudos sôbre o valôr da Causa, concordando ou dis
cordando. Se di:icordarem, procede-se, como instrúe também a 
Nota MO. Para taes effeitofl, deve sêr citada a propria Parte, e 
não seu ProcuradClr, á não têr para isso especiáes podêres (Ord. 
Liv. 3.° Tit. 70 § 4.°); e, se a Parte fôr casada, versando a 
questão sôbre bens de raiz, deve f'er citada sua molhér, á não 
têr d'esta também sufficiente procurllção (~it. Ord. § 4.°). 

E~t1. Avaliação tem dô:s fin" : 1, ° - determinar se a CIlUS~ cabe, 
ou não cabe, na A lçadl},: 2.°- dar base ao valôr do preparo das 
Causas, que Ilctualmellte o Art, 57 do Regimento de Cmitas 5737 
de 2 de Setembro de lSi.! tem assim fixado: 

Sendo o valôr das Causas até 2:0JOSOO). 

- 10·0003°00, ........................ . 
- 20:0G(8)()O ................ " " ...... .. 

108000 
15S00G 
20S00~) 

Este preparo vem á sêr para, apresentação, assignatura, re
latório, distribuiçii.o, e termo,;. 

A ·avalhção fêita na primêira ln.,tancia vale para a segnnda, 
e não se-faz outra; mas, quanJo a Cnu~a s<lbe irregularmente 
avaliada, ,manda-se por AcorJão n:\ Rehção procedê r á nova ava
liação, nomilando e approvando as P'trtes outros Louvados. 

Regula-se a avaliação da CauRa pêlo perliJo d'esta sem as 
custas, e não pêla condemnação da Sentença da 1." Instancia (Ord~ 
Liv. 3.° Tit. 70 §§ 6.° e 9.°): Ql1anto á custas, não se-atten~le 
ás singéllas; mas attende-se á~ custas em dôbro ou em tresdô-

23 

• 



• 

- 44-

bro, fazenrlo estas cnmulo pará o excésso da Alçada (Ass. de 24 
de J anêiro de 1615): Quanto ao petitório, computão-se, não s6 o 
principál, como os. fructos, rendimentos, e juros ou premios, 
também exigidos na Acção: Em custas nunca ha Alçada, bto é, 
p6de o vencedôr sempre appellar da Sentença, que n'ellas o-con
d&mnar. 

O Autôr, em sua Nota 634, leccionando não havêr Alçada em 
eusbR, limita logo seu pensamento ao vencedôr appellante n'alIas 
condemnado; e portanto não hàvia razão para a censura da 
Nota 458 da Praxe For. de Mor. Carv., autorisado pêlo Man. de 
Appel. de Gouv. Pinto. Além da hypothese anormál do vencedôr 
conrlemnado, p6dern occorrêr as de absolvição totál ou parciál 
do vencido quanto ás custas, ou da omissão d'elIas, contra o 
precêito da Ord. Liv. 3.· Tit. 67. Consequencia, nada mais, do 
regulamento da Alçada s6 pêlo petit6rio da Acção, e não am
pliavel á Parte vencida que não tem petit6rio; e que pode usar 
dos mêios, que já indicou supra a nossa Nota 608. Vig6ra pôis 
ali (pag. 306) a exacta doutrina de competir Appellàç40, - ainda 
que a Causa caiba na Alcada -, qUl1ndo a Sentença' definitiva 
deixa de condemnar nas custas ao vencido, ou o-condemna em 
quantia inferiOr á devida .. 

Quanto aos fruetos, rendimentos, e juros ou premios, com
putão-se unicamente os expre~!'amente pedidos na acção (já 
nncirlos); e não ol'! Acrescidos depôis de lide contestada, em que 
a Or.:!. Liv. 3,· Tit. 66 § 1.. manda condemnar e:c-o(ficio (Av. 
no 56 de 5 de Agôsio do 1813, n. 17 de 12 de Feverêiro de 1815, 
e n. 251 de 15 de Novembro de 185.?). 

Se o pedido da Acção fõr de co lisas, quantidades, ou quan
tias, diversas, á um ou mais réos; tOdas devem sêr computadas, 
aêja qual fOr a causa do pedido, constando o totál da somma 
demandada. 

Ao pedido da Acção junta-se o da Reconvenção, sem pro
eedêr em contrArio a doutrina da Nota 458 da Praxe For. de 
Mor Carv., seguid,\ pelo Man. de A ppOl!. de Trigo de Louro; 
porque a espécie vem á sêr um'l s6 nos dOis diversos pedidos da 
Acç'lo e da Recon\"'lIç:io, mas tendentes á uma - compensação "0-
luntll1'ia - (Nota -!i supra), como tem reconhecido o Art. 60-
§ Uno no Decr. n 4 ;3) de 2:> de Março de 186~ (Olivo Mach. 
Prato dos Aggr. § J'i), 
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Si o pedido da Acção comminár penas, o valOr d'estas nlo 
augmenta li. Alçada, pOis que sêu pagamento s6 é possivel por 
acção especiál ulteriOr. 

Na avaliação das Causas para o gráQ de Appellação, os Lou
. vados não devem procedêr arbitrariamente, ma~ cingir-se , 
certas n6rma~; algumas s6 de praxe, outras com fundamento 
em disposições legáes: Eil-as: 

NlIs Causas de alimentos, computava-se o pedido, multipli
CAndo-se por déz a somma dos de um anno, sendo o producto o 
valôr da prest'lção vitalil'i!\; mas hOje deve-se multiplicar por 
cinco, em vi~t'l do Art. 25 n. '7 do Decr. 5581 de 31 de Março 
de 1814, (2. o Regul. do ImpOsto de transmissão de propriedade), 
dispondo genericamente para - pensDes fJitalicias -: 

Nas do despêjo, avaliava-se pêlo prêço totál da locação, ha
ven,lo Contracto escripto, ou pêlo do aluguél ele um anno; mas 
hoje, em falta de Contracto escripto, deve-se avaliar na impor
tancia precisamente dos alugueres demandados (Consol. das 
Lêis CivÍ:; Nota ao Art. e68): 

Na~ pOi!sessúrias, avaliava-se metnde do Talôr da cousa, Illôbre 
que se-litig-I\ (Ord. Liv. 3.· Tit. '70 § 10); e hOje, no Art. '7. o n. 4 do 
Decr. n. 4355 de 11 de Abril de 1861l (1.0 Regul. do Impôsto de trans
missão de propriedade), manda-se o mêsrno por estas outras pala
nas: - O valOr da pos>le será de metade do valOr da propriedade-: 

Nas que tem por objecto o valOr de predios . r.sUcos, ava1iava
se na somma de vinte annos de fructos, deduzidos os gas
tos de producção (Alv. de 14 de Outubro de 1773 § }.o, Lêi de 
20 de Junho de 1114 ~ 11, Alv. de 2:> de AgOsto de 1'774 § 30, 
e Decr. de 1'7 de Julho de 1118); e hôje tem cessado esta regra, 
porque o Art. '7.0 n. 1.. do cit Decr. de 17 de Abril de 1869, 
e o Art. 25 n. 1.. do outra cito Decr. de 31 de Março de 18'74, 
SCllt referir-se á essa antiga Legislação, assim dispoem: - O 
valOr dos beni! livres ero gerá! será arbitrado por Peritos -: 

Nas que tem por objecto e valOr de predias urbanos, avaliava
ee n<\ somma de vinte annos do~ alugueres ou rendas, deduzidalil 
as despêzns do concêrto com attenção ao estado e á situação (Alv. 
de 25 de A!!'ô!';tll de 1774 § 30, e Decr. de 1'7 de Julho de 17'78); 
e hOje tem ig-ualmente c:eSSl\f!o esta outra regra, e pêlos mêsmos 
motivos da ceSSAção da regra antecedente sôbre a avaliação de 
predios rusttCOS : 

• 
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Tendo por objécto a constituição de empkyteuse ou subempky
teuse, o valOr será a importancia de vinte fóros; e da joia, se-
a-houvér (Cit. Decr. de 1874 Art. 25 n. 2.°) : . 

Tendo por objécto o dominio directo, o valOr será o de vinte 
fóros, e um laudemio (cit. Decr. de 1869 Art. '7.0 n.2.0, e cito 
Decr. de 1874 Art. 25 n. 3.°) : 

Tendo por objécto bens empkyteuticos, seu valOr será o do 
predio livre, deduzido o do dominio dirccto (cit. Decr. de 1869 
Art. 7.° n. 3.°, e cit.· Decr. de 1874 Art. 25 n. 4.°): 

Tendo por obJécto bens subempkyteuUcos, seu valOr será o 
mê3mo do caso precedente, deduzidas vinte pensões subemphy
teuticas, equivalentes ao dominio do emphyteuse prinr.ipál (cit. 
Decr. de 1869 Art. 7.° n. 3.°, e cito Decr. de 1874 Art. 25 
n. 4.°): 

Tendo por objécto usofructo 'lJitalict"o, seu valôr será o pro
dueto do rendimento de um anno, multiplicado por CIOCO (cit. 
Decr. de 1874 Art. 25 n. 5.°) : 

Tendo por objécto usofructo temporario, seu valôr será o pro
dueto do rendimento de um anno multiplicado por tantos, quan
tos fôrem os do usofructo, nunca excedendo de cinco (cit. Decr. 
de 18'1! Art. 25. n .. 5.°) : 

Tendo por objécto núa-p"opriedade (propriedade separada do 
usofructo), seu valôr será o producto do rendimento de um anno 
multiplicado por déz (cit. Decr. de 1814 Art. 25 n. 6.°) : 

Tendo por objécto Ac~aes de CompanMas e Titulos da IJi"oida 
Puólica; seu valôr será o medio do marcado (cit. Dccr. de 1869 
Art. 7.- n. 8.°, e cito Decr. de 1874 Art. 25 n' 8.°): 

Quando o pedido da Acção não fôr liquido, podem os Lou
vados requerêr, que se-liquide para prestação de seus laud{)s, 
o que raramente acontecerá. 

Por continuação da Nota supra 293 pago 124, convém in
quirir agora, se, para o effêito de facilitar a avaliação daI! 
Causas apllelladas, !linda vigorão o Art. 35 do Regul. de 15 
de Março de 1812, e o Art. 3.° do Regu!. de 9 de Abril do mêsmo 
anno; não obstante o Decr. n, 1750 de 20 de Outubro de 1869 
Art. 1.0 § 6.°, que abolio o impôsto substitutivo da Dizima da 
Chancel1 aria. 

A solução não póde sêr affirmativa (como parece a da Prato 
dos Aggr. de Oli v . Mach. § 18), e tanto assim que não se-
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obsérva mais no 'FOro a impreterivel declaraç"io iniciál do valOr 
das cousas demandadas. D'ahi não segue-se ficarcm desaprovei
tadas aquellas disposições anteriOres sObre o abolido impOsto. 
que ainda sirvão para esclarecêr duvidas. 

Essa avaliação do grão de Appell'ação, sem dependencia de 
outra, vale para o Recurso de Re1)ista, sendo para pasmar em 
contrario a Nota 91 do Man. de Appell. de Trigo de Lour., 
onde dá-se noticia de uma pratica com mais de duas Instan
cias, não obstante a these do Art. 158 da Consto do Imp. I 
Não entendeu a instituição do Supremo Tribunal de Justiça, 
eomo a Praxe For. de Mor. Carv. Not. 97, já por nós censu
rada supra por occasião das Notas 267 e 2'12.. Não lamentem 
êsses interpretes o livre julgamento das Relações Revisôras (quI! 
de outra manêira não podia .sêr) , em opposição tantas vêzes ao 
'das concessões de Revista no Supremo Tribunal. Lamentem o 
êrro, continuado recentement.e no Art. 11 do Regul. actuál das 
Relações n. fi618 de 2 de Maio de 1874, da elevação da Al
çada na segunda e ultima Instancia, como também censuMl.
mos por occasião da Neta 43 ao Art. 1183 da Consolido das 
Lêis Civ. (Vêja··se infra o Art. IV d'êste Capo XXVIII). 

E outrosim essa unica avaliação· da Causa para o grão de 
Appellarí!.) vale para a Execução, porquanto, sendo expresso na Ord. 
Liv. 3.° Tit. 70 § 9.- que a Alçada não se-determine pêlo valOr 
da c.,ndemnação do Juiz, de quem se-appellou; expresso temos 
não podêr-se determinai-a por essa mêsma condemnnção, quando 
executada, e augmentada com mais juros e mais custas. 

N'êste senti lo, a Prato dos Agg.de Oliv. Mach. § 21; e contra sem 
razão, o cito Man. da Appell. § 91 e' Nota 91, f!rtcrificando seu 
bom senso, e s6 por veneração á um Acordão da Relação ne Per
nambuco, falsamente apa,lrinhado pêla Ord. Liv. 3.° Tit. 87 § 12. 

li Não é necessaria a avaliação (Art. t6 do cito Decr. n. 
5467 de 12 de Novembro de 1873): 

« 1.0 Nas Causas até 100$000 julgadas pêlos Juizes de Paz, e 
nas Causas até 5003000 julgadas pêlos Juizes Ml1nicipáes : 

li 2.° Quando a Causa contivér pedido cérto, de cuja estimaçiio 
deu-se prova, ou não houve impugnação. » 

A razão da dispensa de avaliação nas Causas julgadas pêlos 
Juizes de Paz, e pêlos Juizes Municipáef!, é cabê rem em suas 
Alçadas as ditas qnantias de 100S000, e 5006000, além das quaes . -

• 
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nlio podem julgar. E porque nlto exceptuarão-se também da 
avalhção as Causas julgada, pêlo~ Juizes de Dirêito de Comarcas 
Geráes, já que o Art. 9.· do mêsmo Decr. as-iguala com as 
dos Juizes de Paz, e Municipáes, p'lra o effêito de podêr-se ap-

. pellar, - por menór que s~ja o fJatdr da dfflJanda - ? Ignora-se. 
Tanto importa o caso de n~rJ c'lhêr a Appellação na Alçada, 

como o de cabêr com a franquêza de appellar sempre; e pal"a to
carem-se os extremos, ha Causas aS!1ignaladas pêla doutrina, como 
excedentes sempre da Alçada, e portotnto sempre appellaveis. Eu. 
porém as-reduzo á numero duál em correspondencia ao inestimavel 
do compdsto kumano, e á um epilog'o: 

1.0 As que respêitão ao estado das pessdas, em tOda a sua ex
tensão, (Av. n. 216 de 5 de Julbo de 1873): 

2.° As que versão sObre p1"estaclJes annuáes, pOis se-entendem 
renovadas em cada anno (Ass. I. ° de 2 de Março de 1786, e· 
Consolid. das Lêis Civ. Art. 113», q !lando sa-controverte o fun
damHnto da obrigação de pagaI-as (Silvc\ á Ord. Liv. 3 o Tit. '70 
§ 6.· n. 26): 

3: ° Em geráI todas as Causnll, em que incumbe aos Juizes 
appellar ex-officz"o (Nota 614 supra). . 

A Praxe antiga inclúe n'essas C'lU!>"S sempre appeUaveis por in
determinado maximo de valOr: I - as de liberdade, quando se-julga. 
contra eUa (Alv. de 16 de Janêiro de li5J): II - as que versão 
sõbre -- Jurisdicç{Jes, - Regalias, - Prí1)ilégios, - e lJirUtos Reáes da. 
Ord. Liv. 2.° Tit. 26. ; mas nas de liberdade (que tambem res
pêitão ao estado das pessdas) a Lêi n. 204) de 28 de Setembro de 
1871 Art. '.0 § 2.°, e seu Regul. n. :)135 de ]3 Novembro de 1872 
Art. 8C § 2.°. mandão appellar (!xo(ficio; e nas outras também 
assim acontece, pOis que os julgamentos contrarios redundão em 
prejui'lO da Fazenda Nacionál (Not.a li:31 sapra). 

Tal é n'este assumpto a minha concordancia com a Legis
lação hodierna, sentindo não seguir a de Oliv. Mach. Prato dos 
Agg. §§ 31 á 34, onde se-mistura o rr.éro interesse publico com 
o particulár. Os privilégios das patentes d'infJenção são susceptlveis 
de pecuniaria estimação. 

Também a Praxe antiga inclúe as Cáusas Crimináes na classe 
dos inestimaveis. D'ellas não trato agora, e, quando civelmente 
intentadas, serião de indemnis. ção de camno causado ILêi de 3 de 
Dezembro de 1841 Art. 68), e porbnto pecuniarimente estimaveis. 
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§ CCCXXVIlI 

Se a Causa fôr avaliada em quantia excedente á 
Alçada, a Appellação deve sér l'ecab.ida para sua apre
sentação em tempo na Relação do Distl'icto (662). 

§ CCCXXIX 

A A ppellação deve sêr recebida em ambos os ef
fêitos, devolutivo e suspensivo; não havendo Lêi ex
pressa, ou praxe admittida, em cOlltl'al"io (663). 

(662) Art. 15 do cito Decr. n. 5167 de 12 de Novembro de 
18i3, nás palavras: - receberá a Appellaçiío, Re fôr de recebêr - , 
e anteriormente a Ord. Liv. iJ.o Tit. 7J § 6.°. 

Do Despacho de recebimento, ou não rerebimento, da Appel
lação não se-pode novamente appellar. Também não sepóde em
bargal·o. De taes Despachos cabe Aggravo de Petição, ou de Ins
trumento, (Art. 15 § 9.° do RêguI. de 15 de Março de 18-12); o 
que não impede ao Juiz reformaI-os à requerimento de qualquér 
das Partes, e sem imputação de atteobdo visto sêrem despachos 
interlocutórios. 

Deve o Juiz pagar as custas (o que nunca se-reaHsa), ou 
quando recebe o Appellação, cabendo a Causa na Alçáda; ou 
quando a não recebe, se a Causa passar da Alcada (Nota 608 
supra). Póde havêr duvida, e o melhór expediente será recebêl··a, 
pertencendo ao Juizo ad quem decidir o contrario. 

Por occasião de taes recebimentos, eostumão aR Partes, uma 
d'ellas, ou ambas, reqnerêr vista dos Autos para dizêrem sõbre 
ós effêitos da Appellação; e os Juizes de ordinario não a-negão 
por têrmo breve, ao menos de 2! horas. 

(663) Art. 15 do cito Decr. n. 5467, nas pabvras - declaran
do, se em ambos os effêitos, ou no devolutivo som1nte -; e an
teriormente a Ord. Liv. 3.°, Tit. 73 princ. Nunca o effêito de
volutivo pode sêr tirado á Appellação, .porque contém defêsa naturál. 
Suspende a Appellação a execução da Sentença, até sêr confirmada 
ou revogada na SuperiOr Instancia. 

• 
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D'aqui vem, que nada poie o Juiz innovar penrleute a ;(ppel
laÇa0, qualificando-se Ilttentltdo qualq uér RCtO em contrario, e de
vendo-se revo/lar pêlo Juizo Sup(!riôr (Ord. Liv. 3.° Tit. 73 princ.) ; 
excepto, quando se· procede á Sequestro, ou Embargo, na cousa 
litigi6sa; ou em seus fructos ou ren\limentos, para evitar-se a 
dissipação (Ord. Liv. 3.° Tit. '73 § 2.0) ; ou em quaesquér bens do 
Appellante, concorrendo os legáes requisitos de taes pt"Of'Jiunciu 
assecurat6rias. Esta innovação indispensavel até se-faz em processo 
diverso, e pode sêr requerida á Otltro Juiz. Outra innovllção in
dispensavel, e nos proprios Autos da recebida Appellaçllo, impe
dindo sua remessa para o Juizo 8upcriór, é o da Habihtaçllo, 

• quando faIlecem as Partes, ou alguma d'ellas; pôis que finda a 
InstRncia, e deve passar aos herdêiros habilitandos, para que a 
Causa possa proseguir (Or\1. Liv.3.0 Tit. 2'7 § 2.°, e Tit. H2 prillc.). 

O recebimento da Appellação etn ambos os seus etrêites, ou SÓ' 

no inseparavel da devolução das especies ao Juizo Superiôr, deriva 
da .fistincção entre os CRSOS, que podem rasoavelmeute soft"rêr, ou 
não. dem6ra. Excepcionalmente pOis, a Appellação s6 deve sêr re
cebida no etréito devolutivo, e não no suspcnf'ivo: 

. 1. ° Nas Causas summarias, quando os Autôres forem os Ap
pelIados: 

2.° Nas de Execuções de Sentenças; quando os Exequentes 
fOrem os Appellados. 

Compreendo na turma das Causas summarias, para só cabêr 
O etrêito devolutivo no recebimento de suas Appellações: 

1.0 As Fiscáes, isto é, propostas péla Fazenda Naciunâl contra. 
aeus devedOres (Man. de Perdigão Not. 235): 

2.° As dos Resíduos, principalmente no tOCAnte á execução 8 

contas de Testamentos; assim entenclendo-se a Ord. Liv. ].0 Tit. 62 
§ 25, e Liv. 3.0 Tit 73 § 1.0, sem a dilação de seis rnêzes ahi 
decretada: 

3' - As de Assigonação de déz dias, quando ha condemnação 
(Ord. Liv. 3.0 Tit. 25 § 1.0): 

4 - As de Dep6sito (Ord. Liv. 3.° Tit. 30 §§ 2.° e 3.', Liv. 
(.0 Tit. 49 § finál, e Tit. '76 § 5.°) : 

5 - As dejulgamento de Partilhas (Ord. Liv. 4.° Tit. 9G§22). 
6 - As de Alimentos futuros: 
'7 - As de Despêjo de Casas (Ord. Liv. 3.- Tit. 30 § 3.', e 

Ass. de 23 de Julho de 1811): 
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§ cccxxx 

Expedem-se para a Relação os Autos originães, 
ficando no Juizo a quo o Traslado, ainda quando a 
Appellação n'ão sêja recebida no effêito suspensivo (664). 

8 - As de Soldadas, ou Salarios : 
9 - As de FOrça Nova (Ord. Liv. 3.° Tit. 48 § 3.°), bem 

entendido, quando a Sentença fOr proferida contra quem se-quêixa 
,40 esbulho: 

10 - As de Almotaceria (Ord. Liv. 1.0 Tit. 68 § 2.°), ainda 
distinguidas agora pêlo Art. 35 do Regu!. de 15 de Março de 
1812: 

II - As Executivas, ad instar das Execuções de Sentenças: 
12 - As de desapropriação por utilidade publica gerál, ou 

municipál da COrte (Art. 29 da Ui de 12 de Julho de 1845). 
Campreende na turma das Causas de Execuções de Sentenças, 

para também s6 cabêr o e1f!~ito devolutivo de suas Appellações 
(Ord. Liv. 3.° Tit. 86 § 3.°) : 

1 - As do liquidação de Sentenças exequendas (Ass. de 24 
de Março de 1'753) : 

2- As de Embargos de 3.° senhOr e possuidOr, quando 
&stes não forão recebidos, mas liminarmente rejeitados .. 

Dos Despachos de recebimento de Appellação em um s6 
e1fêito, ou em ambos, cabe "'ggravo de Petição, ou de Instru
mento; como dos de recebimento, ou não recebimento, de Ap
pellação, segundo o § 9.° Art. 15 do Regu!. de 15 de Março 
d.e 18012 (Df:lcr. n. 1010 de 8 de Julho de 1852). 

(664) Ui de 18 de AgOsto de 1747, entendida pêlo Ass. de 
22 de Maio de 1'783, que revogarão a pratica anterior (auto risada 
pêla Ord. Liv. 3. ° Tit. 69 § ô. o, e Tit. 70 § 2.°) de não subirem 
os proprios Autos, mas s6 os Traslados d'êlles, quando as Sen
tenças erão dadas f6ra do logár dos Juizos ad quem. 

Sobrevêio porêm o Art. 17 do Decr. n. 5467 de 12 de No,· 
Tembro de l8i3, que assim regula esta materia: 

« A experlição dos Autos se-fará independente de traslados: 
« 1.0 Na Appellaçilo das Senbnças prororiLias pêlos Juizes de 

Paz, se o Juiz de Dirêito residir no mêsmo logár: 

• 
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« 2.· Na Appellaç40 das Sentenças dos Juizes Municipát'.s·, S8 

o Juiz de Dirêlto residir no mêsmo Têrmo; slllvo se por favOr 
da Causa estivér expressamente dispõ"to, quo n'êsse caso a Ap
rlellação seja recebida no eft'êito devolutivo somente: 

(, 3.· Na Appellaç40 das Sentençaa dos Juizes de Dirêito das 
Comarclls Especiáes, salva a excepção do § anterior: 

« Em tOdo o caso, não se-extrahirá Traslado de Autos, se as 
Partes n'isso conviérem. » 

D'esta innovação resulta (pllra não convertêr a regra do têxto 
em excepção), que tal regra s6 procede actulllmente, qUllndo as 
AppelIações de Sentenças proferirias por Juizes de Dirêito (uni af 

cas de alçada e recebiveis) forem de Juizes de D:reito de Comar
cas Geráes, e não de Juizes de Dil'ê;to de Comarcas Especiáes. 

Reunindo agora todos os casos civeis de Appellação segun
do as Leis reinantes, eis o resultado: 

O Traslado é indispensavel nas AppellarlJl's interpostas do 
Juizes de Dirêito de Comarcas Geraes para Rebções: 

E' dispemavel nas interpóstos dos Juizes de Dirêito de Co
marcas Especiács para Relaç.ões, á menos que sêjão recebidas 
no eff'l~ito devolutico somentJ: 

E' dispensavel nas interpostas dos Juizes Municipáes paHo 
Juizes de Direito, se êstes residirem no mêsmo Têrmo, salvo 
também se pêlo favor da Causa seu eft'êito fõr devolutivo sc)
mente : 

E' dispensavel nas interpostas dos Juizes de Paz para Juizes 
de Direito, se êstes residlrem no mêsmo logãr: 

E' dispensavel finalmentJ, sempre que as Partes convenhão 
em não sêr extrahidoi e portanto mê!'!mo nos casos de Appel. 
lações interpostas do Juizes de Direito de ComarClls Geráes: 

E' indispp,nsavel (con!'!equencia do Art. 11 n. 2 do dt. Reg'l!.) 
nas Appellações interpostas dos Juizl:ls Municipáes, se o Juiz de 
Direito não residir no mesmo Termo. 

A Consolido de Riba!'! Art. I:5B, transcrevendo unicamente 
o Art. 17 do cito Regul. n. 5467, não dá conta completa 
do assumpto, 011 então exige de seus interpretes um tl"l\b'llho 
provavelmente invencivel. O Legi!'llador moderno attendeu á'l dis
tancias locáes, mas deixand<> ficar o MSCO da Legislação velha.. 

Recebida a Appellaçl.o, deve o Appellante requerer logo ao Juiz, 
para que mande ao Escrivão trasladar sem demoril. os A.utos, sob pc-
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§ CCCXXXI 

03 Autos das Appellaçõcs recebidas e expedidas 
devem Rêr entregues' ao Secretario da Relação do 
Districto, p:lril. êste apresentaI-os á distribuiçãO do 
Presidente na vespera da Sessão seguinte ao preparo 
por uma das Partes, e distribuil-os á Escrivão (665). 

na de respondê r pêlas pêrdas e damnos do sua negligencia (Ord.· 
Liv. 3. ° Tit. 70 § 2 0). A regra do concêrto d'êsse Traslado 
coni'lta em gerál das disposições supracitadas na Nota 491, li 

particularmento da Ord. Liv. 1.0 Tit. 79 §§ 22 e segs. 
Tirado o Traslado, 011 sem êlIe (quando não i'le-o-tira), de

pOis de recebida a Appellação, deve o Appellante requerêr a ci
tação do Appellado á fim de vêr expedir os Autos para o Juizo 
SuperiOr, pena de revelia. 

Se o AppelIante fOr omisso, pode o AppelIado requerêr a 
eitaçãú d'êlIe á fim de fazêr expedir a AppellaçíZo em tempo 
(hôje só o prazo legál nos têrmos do Art. 20 do cito Regul. 
n. 546i), pena de julgar-se -deserta e níZo seguida-o Estas cita
ções devem sêr possoáes, estando no Mnnicipio os que hão de 
sêr citados. Sendo casados, e tratando-se de bens de raiz, ·devem 
também para tal fim sêr cil<ldas su·ts molhéres (Ord. Liv.3.0 Tit. 
70 § 4.·, Consolido das Lêis Civ Nota ao Art. 14.'')). 

Tanto os Autos, como o Traslado, serão seUados á custa do 
Appellante; e não se-faz a remessa, sem que tenha êlle pago o 
sêllo; imputando-se-lhtl a dem6ra, que por essa causa houvér 
(Regul. de 3 de Jallêiro de 18.'33 Art. 51). 

O Escrivão, segundo a distancia, remette os Autos pêlo 
Corrêio, havendo-o, ao Secretario da Relação competente, e junta 
ao Traslado .0 Conhecimento da remessa (Cit. Regul. de 1833 
Art. 49). Nada impéde, que o Escrivão, como tantas vêzes acon
tece, faça reme~sa dos Autos ao Seeretario da Relação por 
pe!lsOa de sua confiança, até pêlas proprias partes. Para o Juizo 
SuperiOr sobem sempre os proprios Autos, e não o Traslado. 

(6G5) « Ao Presidente da Relação compete (Art. 14 § 6.° do 

• 
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§ cccxxxn 

o Escrivão da Relaçlo, á quem fórem distribuidos 
os Autos de Appellação, fJ.l-os-ha immediatamente con
clusos ao D;>sembal'gadôr Juiz RelatOr; seguindo-se 
os demais têrmos do Regulamento das Relações nO 
Decr. n. 5618 de 2 de Maio de 1874, até que sêjãO 
definitivamente julgados (656) . 

cito Regul. das Relações de 1814) - distribuir os Fêitos pêlos 
DesembargadOres. » 

« Ao Secretario da Relação compete (cit. Regulo Art. U 
§§ 5.°, 9.°, 10, e 11) : 

« Recebêr, e têr sob sua guarda e responsabilidade, os Autos, 
que fOrem apresentados á Relllção : 

« Apresentar os Autos Civeis á distribuição na vespera da 
Sessão, que seguir-se ao recebimento d'êlles: 

« Fazêr a distribuição dos Fêitos aos Escrivães, guardada a 
ordem das cla:,ses: 

« Lançar em Livros proprios, e notar no rOsto dos. Autos, a 
distribuição fêita aos DesembargadOres, e aos Escrivães. 

(66e) Cito Regul. das Relações Art. 116. Este Art. 116 pertence 
ás Appellnções Crimes, mas o mêsmo Regul. no Art. 128 man
dou observai-o, estabelecendo para as Appellações Civeis o mêsm~ 
processo das Criinináes, só com estas duas differenças:- 1.. Os 
Autos não serão sujeitos á distribuição, senão depOis de pago 
o respectivo preparo:- 2.· Só terão voto no julgamento o Juiz 
:a,elatOr, e os dóis Juizes RevisOres; podendo porém todos os Mem
bros do Tribunál dÍ!:;cutir, e dilucidar, a materia. 

SObre o julgamento das Appellaç{Jes Cif!eis providenciou· o 
Art. 70 do Regul. n. 4824 (o da Reforma Judiciaria) de 22 de 
Novembro de 1871; mas o posteriOr Regul. n. 11467 (o das Ap
pellações Civeis) orden;Jl\ em seu Art. 19, que as Appellaç{Jes, que 
se-interpozessem para a Relação do Districto,. fOssem julgadas 
na f':rma indicada pêlo Regulamento <las Relações. 

Eis a forma d'êsse julgamento segundo os Arts 116 á 123 
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§ CCCXXXIlI 

A Appellação é commum á ambas as Partes (6G7). 

do alludii!o Regulamento das Relações, que seu Art. 128 man
dou seguir: 

cc O Juiz Relatôr, recebendo conclusos os Auto!'!, examinará, 
se estão no caso de sêr propostos; e ordenará por De"pacho o 
pagamento dos dirêitos, e as diligencias necesRarias: II 

cc Se as Parte~ não tivércm arrasoádo na primêira Instancia 
(o que não se-usa nas Appellações Civeis, e só na';! Crimináes), 
o Juiz Relatôr mandará dar· lhes vista, por déz dias improroga
veis íi cada uma, ou sêja singulár ou collectiva:)) 

cc Findus os têr:nos, serão cobrados os Autos pêlo Escrivão 
com Razões ou sem elIas; e subiráõ de nôvo ao Juiz RelatOr, 
para apresenhl-os em Conf<lrencia com o seu Rdat6rio es
cripto; e passaI-os ao Dezembargadôr, que-se-Ihe-seguir na ordem 
da preceJencia, e êste ao seguinte:)) 

cc Os DesembargadOres, que, depOis do RelatOr, examinarem' 
os Autos, lançaráõ n'ê~tes a nota de- Visto- ; e a declarRção de 
têrem, ou não, achado conforme o Relatório; ao qual faráõ, n'êste 
ultimo caso, as rectificaçOes, que entendêrem necessarias:1I 

cc O tercêiro Juiz, que tivér visto o Procésso, o-apresentará 
em Mêsa, pedindo ao Presidellte a del:;ignação de dia para o jul
gamento : li 
., cc Disc:.tida a materia por tOjos o!'! Desemb,lrgadOres presen
tes, e no dia aprasado para o julgamento, decidir-se-ha por maioria 
de votos :11 

cc Confórme o vencido, se-lançará nos Autos o Acordão do 
Tribullál, escripto pêlo Relator, e aSi'ign"do pêlo Juiz RelatOr e 
pêlos dôis Juize';! RevisOres (Alterllção do Art. 128 § 2.· do Regul.), 
e pêlo Presidente da Relllçã') (Art. 1-1 § H do cito Regul.). )) 

Quando, por Acorrlão interlocntório, o Tribunal nomêa Cu
rador ad litl!m ás Partes civilmente incapllzes, como menóres e 
pessuas á êlles equiparadas; os nomeados não prestão juramento 
peculiár, bastando o gerál á que refere-se o Av, n. 343 de '7 
de Novembro de 1855. . 

(667) D'ahi resulta, que o Juizo ad quem pode provêr, pêlo 

• 
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§ CCCXXXlV 

Devolve a .4 prllação tOdo o conhecimento da Causa 
ao competente Tribunál da Relação, que pode, não só 
conhecdr da justjep d'elta (668), como sentenciar tOdas 
as suas depenJencias (669). 

méio da Apprllacão, também a Parte, que não appellou (Ord. Liv.3.
Tit. 7:':). 

E rêRulta mais, havendo Litisconsortes, que pode um s6 d'êlles 
appelll\r por tõtlm'! O!'l ontros, Fendo a mêsma a defêsa; não assim, 
se fôr divérsa (Ord Liv. 3.° Tit. SO). 

(6(8) N<t C'l\ls<t ,le Appellação reparão-!'Ie tôdos os damrios, ainda 
que mlllimvs. No grão d3 Appellação, portanto, pode-se allegar o 
não allegado, e provar o não provado; bem entendido, quando a 
Causa é inlivisivel, e não quando contém a!'limmptos separados. 
N'êste !'Ientitlo é, que procedem a Ord. Liv. 3.° Tit. 72, e Tit. 80 
princ. Quando a Rent.mça tem aRsumptos diversos d'aquêlle!'l, em 
que não se-Ilppellou, passa em julgado. Sendo assim, embóra 
appelle-se sôbre alguns dos táes assumptos, não ha motivo para 
suspendêr-se a Execução da Sentença qnanto aos outros diversos. 

(66)) Taes· dependencias vem á 'sêr: 
I - Os Aggra'Dos no Auto do Processo, interpostos dos Juizes 

de D:rêito nos têrmos da LegiRlação em vigôr (cit. Regnlo das 
Relações Art. 10 § 1.0), de que se-tratará no Artigo III Nu
mero III d'êste Capitulo XXVIII: 

11 - As HalJilitaçlJes incidentes (cit. Regul. das Relações Art. 10 
§ 2.° n. 4): 

lU - As SuspeiçlJes postHS ao'! Dê;;embll.rgndôres. (cit. Regul. 
lias Relações Art. 10 § 2.° n. fi, e A,-t. 15): 

IV - A descoberta dos cfLne'! (cit. Regul. das· Relações 
Art. 10 § 7.°). 

Todavia, e sem razão, o cito RJgul. actllál das Relações 
entendeu, que, nas Hll.bilit1çõP,'l incidentes, é nas Su!>peições 
dos Desembargadôres, as Rd'l\:õe" julgão (suns palavras no 
Art. 10 § 2.°) - como Tribunáe~ de primêira e unica InstaIl'Cia- I 
Se táes Habilitações são inct'dentes do processo ue 2.- Instancia, 
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Como 08 Aggravos no Auto do Processo conforme seu Art. 129, 
não podem sêr ao mêsmo tempo materias do processo de 1.
Instancia. 

HABILITAÇÕES 

Cito Regu!. das Relações Arts. 150 á 155, dispondo nos 
têrmos seguintes: 

« A' Habilitação se-procederá perllnte a ReI lição, qUllndo fal
lecêr alguma das Partes, ou por qualquér .motivo fõr necessária 
a Habilitação de alguma d'éllas, nos Procéssos Civeis prndentes 
da Decisão do Trihllnál; em gráo de Appellação, ou Ref)ista: li 

« A Parte interessada requererá" ao Juiz RelatOr, declarando 
o motivo da Habilitação, e pedindo a citação de qntlm fOr cJm
ptente em Dirêito, para vêr offerecêr os A rUgo., de Habilitacão. 
confessaI-os ou contestál-os, e proseguir-se nos mais têrmils do 
incidente: li 

II O Escrivão do Fêito, recebendo a Petiçií.o para cumprir o 
Desp"cho do Juiz Relatôr, cobrará os Autos do Desembargadôr, 
que os-tivér: » 

« Effectuada a cit'lção, e accusllda, serão offerecidos na pri
mêira Audiencia cio Tribunál os Artigos de Habilitação, cujo pro
cesso cerrerá seus têrmos perante os Juizes Rem'lnarios, até o 
ponto de serem preparados os Autos pRra o julgamento. se
guindo-se em tudo o que se-pratica na primeira In~tancill: li 

« Preparados os Autos, o Escrivão os· fará conclusos ao Juiz 
RelatOr; o qual, apresenbmdo-os em Mesa com o Relatório do 
incidente, julgará a Habt"litllçào com os mais Juizes certos da 
Causa, depOis de disclltitÍa a mllteria: li 

N. B. Não ha outros motivos para estas HabilitaçiJes inci
eentes na segunda Instnnch, senão os mesmos occurrentes na 
primêira Instan~ia, já indie'ldos supra na Nota 281 pago 117: 

1.° Ou (allecimento de alguma d"lS Parte!'!:' 
2.0 Ou cessão do dirêito da Causa, quando o Cessionario 

não é procuradõr em causa próprh: 
São dOis casos de Instullcia finda (§ CXXIU ns. 7 e 8). 

SUSPEIÇÕES 

Cito Regul. das Relações Arts. 135 á 140, dispondo nos ter
mos seguintes: 

« Os HesembargadOres poderáõ S~l' recllsados: 

• 
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« § 1.· Se fÔrem inimigos capitáes, ou amigos intimos, da. 
Partes: 

C( § 2.· Se com ellas tivérem parentêsco de eonsaguinidade, ou 
amnidade, até o 2.' gráo contado seg.mdo Direito Canonico : 

« § 3.· Se litigarem com alguma das Partes: 
« § 4.· Se por qualquér modo fõrem particularmente interessa

dos na decisão da Causa: » 
« Os motivos previstos no § 2.° do A.rt. antecedente ourigão 

á suspeição, ainda que unicamente se-vel'Ífiquem em relação aos 
amos, senhôres, tutõres, e curadóres, das P"rtes:» 

« Os Desem bargadóres,· nos casos dos Arts. precedentes, 
deveráõ dar-se de suspêitos, ainda quando niío sêjão recusfldos: li 

« O De~embargadôr; que se-julgar suspêito, deverá declaraI-o 
sob juramento: 

« § l.0 Por Despacho nos Autos, se fór Relatór ou Revisôr do 
Fêito, 11 fim de que ê~te passe á quem competir: 

« § 2.° Verbalmente em Sessão, se fôr sorteádo, á fim de se
procedêr ao SOl têh de outro Juiz: » 

« Os DeseIIlb:ugadôres, que, sendo recusados pelas Part.es, não 
se-reconhecêrem sllspêitos, continunráõ á omciar no Processo. 
como se a sURpeição não lhes-fõra posta: )) 

« Verificado porém o caso do Art. antecedente, o Escrivão 
não continuará á escrevêr no Processo; sem pl'Ímêiro declarar 
por Tê:-mo nos Autos o Reqllerimento verbál, ou juntar o es
cripto, sobre a suspeição, e a resolução.finál do Descmbargadôr; 
devendo pam isso cobrar os Autos, q:iando os não tenha em seu 
podêr: » 

« Poderá a Parte recusante, no CflSO de se não reconhecêrem 
8uspêitos Ofl Desem bargadôres, apresentar por eflcripto ao Presi
dente do Tribunãl 0S motivos da suspeição po~a; e exhibir ao 
mêsmo tempo os· Ducumentos comprobatórios d'ella, e a Certidão 
do Têrmo reflpectivo : ) 

« O Presidente mandará pêlo Escrivão alltoár a Represent'1ção 
da Parte, e ouvir ao Desembargadôr recusado, que responderá no 
prazo improrogavel de trêz dias: » 

« Com a r~sposta do Deflembarg-adôr recu~a(lo, ·ou sem eUa, 
quando não fôr dad1. no prazo legál; o Pre."idente ordenará o 
Processo, fazendo autoár pêlo Escrivão as peçafl instructivas. 8 

inquirindo as Testem unhas apresentadas pêlo recusante: » 
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ARTIGO lU 

DO AGGRAVO 

§ CCCXXXV 

Aggravo (§ CCCV n. 3) é O recurso interpOsto 

« Preenchidas estas formalidades, o Presidente levará o Pro- • 
eesso á Mêsa na primêira Sessão, e ahi escolherá á sorte e pu-
blicamente dOis Adjuntos, para com êlle decidirem se procede 
~u não a suspêição:» 

li Emquanto se-tratar do processo de suspêição, o Juiz recu
eusado não estará presente á Sessão do Tribunál:» 

« Na Sentença, que reconhecêr a procedencia da suapêição, 
se-declarará a nullidade de tOdo o processo perante o Desem
bargadôr suspêito, e a condemnação d'êste ao pagamento das custas 
do processo á Parte recusante : » 

« Será reformado o processo, que contivér a nullidade men
eionada no Art. antecedente; ficando salvo á Parte o dirêito de 
J'equerêr, perante o Tribunál competente, a imposição das penas 
do Art. 163 do Codigo Criminál: li 

cc Quando a Parte contraria reconhecêr a justiça da suspêi
ção, poder-se-ha, á requerimento seu lançado nos Antos, sus
pendêr a continuação do Processo, até que se-j ulgue a sus
pêição. » 

Vêja-se a Nota 318 supra pago 141- sôbre a suspêição dos 
Desembargadôres -, onde escapou também citar o Art. 10 § L" 
n. 5.° do actuál Regul. das Relações. 

DESCOBERTA DE CRIMES 

Cito Regu!. das Relações Art. 10 § 7.°, dispondo nos têrmos 
seguintes: 

li Compéte á Relação procedêr na forma do Art. ]57 do Cod. 
do Proc. Crim., quando em Autos, de que tivér de conhecêr, 
descobrir crime de responsabilidade, ou crime commum, ou em 
que tenha logár Acção omciál.» 

24 
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da primêira para a segunda e ultima Instancia, mas 
só nos casos expressamente facultados por Lêi (670). 

(670) N~o podemos oppôr esta definição do Ag!lra1Jo á definição 
da Appellação no § CCCXV, nem por antithese das Decisões ap
pellaveis com as não appellaveis, nem mesmo por antithese das 
Desisões appeUaveis com as não appellaveis por si. 

La ANTITHESE 

As Decisões não appellaveis, por antitheso ás appellaveis em 
gerál, serião as não appellaveis por si, mas só quando as Causas 
coubessem na Alçada (§ CCCXVIlI supra) j entretanto que, infe
lismente, desde o Decr. n. 1574 de 7 de Março de 1855, e agora 
sob o rcgimen do de n. 546; de 12 de Novembro de 1873, fica-se 
obrigado á entender, que das Alçada.s tanto dependem as Appel
laçiJes, como dependem os Aggra1Jos. 

Antigamente, com apôio na Ord. Liv. l.0 Tit. 58§ 25, Tit.62 
§ 34, Tit. 65 § 6.° e 7.°, Tit. 91 § 1.0. e Liv. 3.° Tit. 5-1 § 12, doutrina
va-se, que, para têr logár o Aggra1Jo, era necessario· não cabêr 
a Causa na Alçada: salvo em materia de competencia ou incom
petencia de Juizo (Ord. Liv. 3.° Tit. 20 § 9.°), em casos de notória 
nullidade (cit. Ord. LIV. 1.0 Tit. 58 § 2;)), e nos de Ordenação não 
guardada (Ord. Liv. l.0 Tit. 5.° § 6.° e Liv. 3.° Tit. 20 § 46) ; mas que 
o Juizo inferiôr não podia denegar o Aggravo por motivo de caber 
a Causa em sua Alçada, visto só competir ao Juizo superiôr tal 
dechração. 

A Lêi de 3 do Dezembro de 1841 Árts. 120 á 122, restabele
cendo os Agg?'avos de PeUção e Instrumento, e o Regu!. de 15 de 
Março de lt342 Arts. 14 á 2;) regulando-os, não fallão em Alçadas ; 
sem que no Juizo Commerciãl o Regul. n. 737 soccorrêsse com 
algum esclarecimento, pôis em seu Art. 670 simplesmente manda 
observar s.õbre o processo dos Aggravos o mês mo Regu!. de 1842 
e as Decisões relativas. 

E todavia, embora esquecidas as Alçadas em matéria da Ág
gravos na pratica do Juizo Civil e Commcrciál, nossos Praxistas 
modemos continuarão á doutrinál-as; informando até a Nota 238 
do Man. de Lour. sêr estilo nas Relações não tomar-se conhe
cimento do Aggra1Jo, quando n'eUas consta por notoriedade, ou 
por avaliação da Causa (á que o Juizo inferiór pode mandar pro
cedêr), que a Causa cabe na Alçada do Juizo a quo! De tal es-
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tilo, e de taes avaliações arbitrarias, não conhecBmos um s6 
exemplo. 

SobrevélO porém o cito Decr. n. 15'14 de 7 de Março de 1855, 
com as suas palavras -ainda que as Causas caibão na Alçada-, 
para os Aggravos de Petição ou Instrumento em materia de com
petencia; e ultimamente o Art. 3.° § l.0 do cito Decr. n. 5467, 
com as suas palavras -no processo das Causas de valôr exce
dente ao da sua Alçada, se o Aggravo não fôr sôbre incompetenoia 
do Juizo-; e o Art. 9.- do mêsmo Decr., mandando em certas 
Causas admittir Allgravo, por men6r que sêja o valôr da demanda. 

Sendo forçôso 'obedecêr ao Dirêito constituido, o appellavel vem 
á, sêr o allgravavel por sua identica subordinação ás Alçadas, e 
n'êste aspecto portanto não se-pode definir o Agllravo um recurso 
de Decisões não appellaveis. Sem duvida, pêlo systema da Le~ 
gislação anteriôr, era judiciôso ponderar, como Gouv. Pinto em 
seu Man. Parte 3.- Cap. 4.° § 1.0, que, não sendo permittido 
appellar das Sentenças fináes, quando a Causa cabia na Alçada 
do Julgadôr, murto menos o-devia sêr recorrêr das interlocut6rias. 
Mudado porém tal systema de liberdade na interposição dos AIl
Ilravos para o casuistico actuál do Regul. de 15 de Março de 1842, 
era logico discorrêr de outra manêira, era de mistér concluir 
têrem cessado as Alçadas para os Agg1"avos. 

Partia-!5e outl'óra da permissão para a prohibição, e d'ahi se
guia-se não bavêrem rigorosamente Casos de Aggravo; agol"ll. 
parte·ose da probibição para a permissão, e d'esta escassa per
missão devia seguir-se não havêrem mais A lçadas em. Aggravos. 

Pêla Legislação nova escaparão das Alçadas os dóis casos, 
(incompetencia e prisão), indicados nas respectivas ObservaçlJes 
ao § CCCXL VII iJtfra. Nos demais easos, á satisfazêr-se a von
tade legislativa, lutar-se·oha com a incohereIlcia de sempre as
signar-se um valór pecuniario, mas sem o mêsmo auxilio das ava
liações, que nas Appellações reputou-se indispensavel! Retardar 
a decisão dos Agyravos, por motivo de taes avaliações, será pes
simo expediente, para o qual a Praxe do FÔro não tem propen
dido. 

Além dos indicados dôis casos isentos das Alçadas) acresce 
a isencão ano mala do Art. 3.° § 3.° do Decr. n. 5467 de 12 de 
Novembro de 1873, ~omparado com o Art. 9.°, que parece con
cedêr Agg1"avos de tôdas as Decisões proferidas pêlos Juizes Mu-
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em Caul!Jas 
labyrintho ! 

sua nas Comarcas Geráes. 

2. a ANTITHESB 

As Decisões nlio por antithese ás por 
.si, serilio as interlocutórias sem fOrça de definitivas; isto as 
que restão depOis de excluidas as definitivas, e as que tem essa 

indicadas supra Nota com referencia á Nota 583. Re-
exemplificativa essa Nota porque podem occorrêr outros 

casos de decisões interlocutórias com fOrça de definitivas, como 
tem reconhecido a Ord. Liv. 3.0 Tit. 65 § 1.0 , e a do mêsmo 
Liv. Tit. 69 princ. 

a do o 
nha-se de Sentenças definitivas, e introlúcutórias com iguáI' fOrça, 

era Oràinario; pertencendo, portanto, só ás outras 
espécies de as Decisões interlocutórias. 
se os Aggra'Dos Oràinarios (que s6 pela graduação dos Magistrados 
dift'erião das AppellaçlJes) , tendo sido abolidos pêlo Art .. 19 da Disp. 
Prov. não fOrão instaurados Regu!. de 15 de Março de 

nem por alguma outra posteriOr j parecerá de 
bOa hermeneutica entendêr hOje, que os Aggl'a'Dos slio unicamente 
admissiveis como recursos de Decisões interlocutó-
rias. Concordão porém nossos modernos com razão, 
em não sêr segura e firme a' regra de s6 aggravar-se de Deci
sões simplesmente interlocutórias. Em verdade, antes do Regul. 
de 15 de de e muito mais achamos Casos de 
Aggravo por Decisões e por interlocut6rias com 
fOrça, como também vêr-se-ha indicado em algumas das nossas 

. ObservaçlJes ao § CCCXL VII infra. 

3.a ANTITHESE 

Nlio achamos para dift'erença especifica da nossa definição de 
senão contida n'estas suas fináes palavras mas s6 nos 

casos em que a Lêi o-fáculta-. Actualmente não 
lIe-pode dizêr com o AutOr em sua Nota 646, que os Recursos 
de Aggra'Do facilitA0-se, e não impedem-se, com fundamento na 
legi,daçiío em vista dos Arts_ 
14 á 29 do Regul. de 15 de tudo é restricto e 
-limitado. 

Quanto aos Aggravos de a resulta d'estas 
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§ CCCXXXVI 

Ha três especies de Aggravo (671) 

palavras do ~rt. 15 do dito Regul. de 1842 - Somente se-admit
tiráõ -: 

Quanto aos Aflflra1JOII de Inllt'I'Umento, o Art. 16 do mêsmo 
Regul. quér, que só nos mêsmos casos sêjão admittidos: 

E quanto aos Aflflra1)OIl no Auto do Processo, o Art. 18 do mêsmo 
Regul. declara só podêrem sêr admittidos nos casos expressa-· 
mente conteúdos nas Ordenações, Lêis, e Assentos, que regulão 
a ordem do Juizo, etc. 

Como, em cada um de seus XII casos, o Art. 15 do mêsmo 
Regul. é remissivo á correspondentes disposições do antigo Di
rêito; podêr-se-hia suppôl- os, e se-tem suppôsto, ainda mais 
liinitados por taes remissões. Hermeneutica insustentavel, porque, 
fôra das hypotheses das remissões, ha outras em tudo similares, 
e que logicament~ devem têr igual recurso. 

Hermeneutica insustentavel, com animo diverso, também é a 
dos nossos modernos Praxistas, augmentando á seu arbitrio o 
catalogo dos XII casos do Art. 15 do Regu!. de 1842 só com 
apôio na Legislação anteriôr á Dispos. Prov.; sendo mRis es
tranhaval essa liberdade na Consolido de Ribas (trabalho do Go
vêrno), acrescentando os casos dos §§ 17 e 19 á 23 do seu Art. 
1456 ! 

Só ouso addiccionar novos casos por autorisação expressa de 
Lêis posteriôresao Regu!. de 1842, já que o seu:'" lus strictum 
- não admitte interpretações ampliativas. O Art. 120 da Lêi 
de 3 de Dezembro de 1811 só mandou vigorar a legislRção an
teriôr não opposta á nova. E o Art. 23 do Regu!. de 18-12 só 
manda observar a legislação, instaurada por aquella Lêi em Iseu 
Art. 120, quanto ao processo, arpesentação, tempo, e modo, dos 
AflfI'I'a1)os de Inst'I'Umento .. 

(671) Regu!. n. 143 de 15 de Março de 1842 Art. 14_ Anti
gamente havião mais os Aflflra1)OS O'l'dina'l'ioll, e os AflfI'I'a1)os de 
Ordenarão não fluardada. Sõbre êstcs ultimos declarou o Art_ 
17 do cito Regu!. de 1842 não sêrem admissiveis em caso al
gum. Sem tal exclusão expressa êlles ficarião virtualmente preju-
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1 O Aggravo de Petição: 
2 O Aggravo de Instrumento 
3 O Aggravo no Auto do Processo. 

§ CCCXXXVIl 

Tôdos os Têrmos da interposiçãO dos Aggravos de
veráõ Sêl' assignados pêlas Partes, ou por seus Pro
curadôres (672) . 

§ CCCXXXVIIl 

NãO depende de Despacho do Juiz o Aggraro, 
que fôr interpôsto no Cartorio do Escrivão por Têrmo 
nos Autos (673). 

dicados pêla redacção do cito Art. 14 do Regul. de 1842. A 
Disp. Provo de 1832 no Art. 19 já tinha abolido os Aggravos Or
dinarius. Em seu Art. 14 reduzio os Aggravos de Petição e Ins
trumento á Aggravos no Auto do Processo, mas o Art. 120 da Lei 
de 3 de Dezembro de 1841 revogou n'esta parte o Art. 14 da Disp. 
Prov., restabelecendo as duas abolidas espécies com as bases do 
mêsmo Art. 120, e dos consecutivos 121 e 122. A Disp. Prov. 
-em seu Art. 22 também extinguio a differença entre Desembar
dôres Aggravistas e Extravagantes, igualando tôdos no serviço. 

As trêz espécies de Aggravo, que hôje vigórão, diz o Aut6r 
em sua Nota 648, tomarão o nome de seus efféitos ; e fôra mai:;; 
acertado dizêr, que o-tomarão de suas fôrmas de interposição. 

(672) Art· 25 do cito Regul. de 15 de Março de 1842. 

(673) Art. 11 do cit: Regul. n. 5467 de 12 de Novembro de 
1873. 

O Ass. de 9 de Abril de lli19 deu-se ao trabalho de de
clarar não se-podêrem interpdr Aggravos em outro Juizo, senão 
n'aquêlle, de que se-aggrava. 
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§ CCCXXXIX 

Nenhum Juiz admittirá, que os Aggravantes, nos 
Têrmos de interposiçãO de Aggro.vos, annexem o pro
testo de que do caso se-conhêça por Appellação, quando 
não sêja de Aggravo; ou lhes-fique direito salvo para 
a-interpôr, se do Aggravo se não conhecêr; e, quando 
tal protesto se-faça, será nuHo, e de nenhum effêito 
(674). 

§ CCCXL 

Não se-admittindo a interposiç~o do Aggravo, 
ou seu proseguimento, por qualquér motivo, podem 
os Aggravantes fazêl-o certo por Carta Testemunh~vel; 

requerendo ao proprio Juiz da Causa, ou exigindo-a 
do Escrivão; ou, se êste recusar, de outro qualquér 
Escri vão do logár (675). 

(674) Cito Regulo de 15 de Março de 18-12 Art. Z7, ao qual 
na pago 32 referio-se a Nota 639 supra. 

(675) Ord. Liv. 1.0 Tit. 9.° '§ 9.0, Tit. 24 §§ 6.° elO, 
Tit. 53 § 25, Tit. 80 §§ 9.° e 14; Tit. 92 § 7.°, Liv. 3.° Tit. 69 
§ 7.°, Tit. 71 priuc., e Tit. 85 princ. 

Competll ás Relações julgar, como Tribunáes de segunda e 
ultima Instancia, as Cartas Testemunhaveis (Art. 10 § }.O n. 1'0 
do actuál ReguI. das Relações n. 5618 de 2 de Maio de 1874). 

O Art. 125 d'êste ReguI. manda processar, e julgar, as 
Cartas Testemunhaveis, pêla mêsma forma de processo e julga
mento dos Aggravf)S de PeNção e Instrumento. 

Antes d'êste novissimo ReguI. das Relações nada se-acha 
providenciado em nossa Legislação moderna sôbre o modo de 
procedê r e julgar nas Cartas Testemunhaveis, á não sêr o Av. 
n. 250 de 22 de Agôsto de 1870 á respêito dos casos, em que 
aos Escrivães incumbe dal-as; declarando-se competir-lhes exa-

• 
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minar êssea casos, em que as partes podem pedil-as, em con
formidade da Ord. Liv. 1.0 Tit. 9. 0 § 9.-. 

O Av. n. 103 de 5 de Maio de 1859 esclareceu apenas, que 
as Cartas TestemunkafJeis não erão proprias do Juizo Criminál ; 
mas o de 1.0 de Setembro de 1849 já havia decidido, que, depôis 
da Lêi de 3 de Dezembro de 1841, e do ReguI. de 31 de Ja
nêiro de 18(2, as Cartas TestemunkafJeis no Juizo Civil erão fun
dadas em Lêi ; podendo-se pOis usar d'ellas, e tomar d'ellas co
nhecimento para segundo seu mdrecimento resolvêr-se. Assim 
o-confirmou 16go o Art. 671 do Regu!. Com. n. 737, dispondo: 
- cc Ficão restabelecidas as Cartas TestemunkafJeÍ8, que os Es-

• crivães sob sua responsabilidade tomavão, conforme o Dirêito 
Civil:» E conflrmou-o depOis o Art. 77 do Regul. do 1. o de 
Maio de 1855, applicando ás. Cartas Testemu.nkafJfJÍs o dispOsto 
quanto aos AggrafJos, 

O que sêjão as Cartas TestemunkafJeis, destinadas á dar 
testemunho da prepotencia dos Juizes contra o livre uso dos 
Recursos legáes, bem comprehendeu o citado Av. de 1849, di
zendo; 

cc Não constitúem um recurRO eRpeciál, e distincto dos outros; 
são apenas uma providenchl, um mêio, para tazê1-os eifectivos. » 

As Cartas Testemunna'IJeis slio em verdade, como ler.ci6na o 
Proc. Civ. de Paula Bapt. § 218, mêios legáes de fazêr eifee
tivos os Recursos contra a inju~ta vontade dos Juizes inferiOres, 
que os-denegão; e, no meu entendêr, tOdos os Recursos inter
postos na primeira Instancia; e não s6 AppellaçOes; como tôdas 
as espécies de Aggra'IJos. Ellas assemêlhão·Re aos AggrafJos de 
Instrumento, mas não são taes, nem á êlles se-filião, nem á 
êlles equivalem; tanto assim que podem servir .de remédio, 
como nos outros casos, quando os Aggr().'lJOS de Instrumento são 
denegados ou impedidos. Quanto á negativa das Appellaçqu, 
as Cartas TestemunnalJeis são mêios indirectos; porquanto as 
Partes não têm logo dirêito de requerêl-as ou exigil-as, mas 
aggravão primêiro pêla permissão do Art. 15-IX do Regul. de 
15 de Março de 1842; seguindo-se então, á continuar a dene
gação, o complementár testemunho das Cartas (Nota 657 pago 38). 

Varião nossos modernos Praxistas, e!'quecidas como ficarão 
as Cartas Testemunka'IJcis, sõbre o processo d'ellas até sêrem 
apresentadas na segun~a Instancia; 
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§ CCCXLI 

As Decisões de A ggravo na Relação não podem 
sêr embargadas, nem sujeitas á qualquér outro Re
curso: 

Não s~~admittiráõ Embargos á taes Decisões, 
quando também proferidas por Juizes de Dirêito (676). 

li N'essas Cartas, (lê-se na Prax. For. Not. 430) se-devetran
screvêr tudo' quanto respêita ao Aggra'Do, sua negação, e quanto 
a Parte exigir: Os Juizes não dêvem tolhêr aos Escrivães, que 
nos-passem; e são obrigados á fazêl-as dar, sob pena de per
dêrem o OtRcio, e de ficaI em inhabeis para outro (Ord. Liv. 1.. 
Tit. 80 § 14).» Convenho, substituindo-se a pena pêla corres
pondente do Cod. Crim. 

« Só podem sêr interpostos .por Têrmo (lê-se na Prato dos 
Aggr. de Oliv. Mach. § 2.'')3), dentro do prazo legál, com au
diencia do Juiz, e da pllrte contraria; observando-se as dispo
sições concernentes ao tempo, e modo, de expedição.» Não con
venho n'essa pratica, de que não me-consta exemplo, e que redu
ziria as Cartas Testemunha'Deis á Aggra'Dos de Instrumento. 

Também não convenho inteiramente no processo adoptado 
pêla Consolido de Ribas Arts. 1482 á 1487, suppondo havêr res-' 
postas de Aggravados e do Juiz, e replicas, e treplicas, com 
prazos contados de momento á momento, etc.; como não con
venho na decisão do mencionado Av. do 1.0 de Setembro 
de 1849, suppondo autoridade nos Escrivães para resolvêrem sObre 
casos, em que dêvam dar Cartas Testemunha'Deis. Elles tam
bem podem abusar, e não se-lhes-dê um arbitrio, que aos Juizes 
se-neg-a, e que poderia impossibilitar o fim salutár das Ca,.tas 
Testemunha'Deis. 

(6'76) Art. '122 da Lei de 3 de Dezembro de 18tl, Art. 33 do 
Regu!. de 15 de Março de 1842, e Art. lZi do actual Regul das 
RelAções de 2 de Maio de 1814. 

A primêha e a ultima d'estas citadas disposições, quanto 
aos Aggravos decididos pêlas Relações, excluirão póis todos os 
Recursos; e a segunda, quanto aos decididos pêlas mês mas Re-
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NUMERO I 

Do Aggravo de Petição 

§ CCCXLIl 

Aggl'avo de Petição (§ CCCXXXVI n. 1) é o 
intel'pôsto, quando o Juiz da segunda Instancia, á quem 
competir seu· conhecimento, se-achar no Têrmo, ou 
dentro de cinco leguas do logár onde se-aggrava. 
não havendo lêi expressa em contrario (677). 

lações, e pêlos Juizes de Dirêito, s6 excluio o Recurso de Em.
bargos; faltando-nos legislação sObre a exclusão dos outros Re
cursos, quando os Aggravos fOrem decididos pêlos Juizes de Di
rêito. 

Temos porem a plenissima exclusão do Av. n. 7 de 30 de 
Janêiro de 1815 em caso analogo, onde se-recommenda o se
guinte remate : 

c( Honve por bem decidir, que, não podendo dar-se Aggravo 
de Aggravo, nem Appellação de Appellação, e muito menos Re
curso de Recurso em sentido stricto ; porque aliás h'lveria uma 
3.a Istancia, contra a lêtra e espirrto da Consto do Imp., que 
somente reconhece duas; segue-se necessariamente, que não se
deve conhecêr, nem dos Recursos, nem das Appellações, quando as 
Decisões fOrem proferidas pêlos Juizes de Dirêito em 2.& Instancia. » 

E á decisão d'êste Av. de 1845 accresce a geral e terminante 
do outro Av. n. 231 de 21 de AgOsto de 1855, que assim pro
nunciou-se : 

« Das Decisões do Juiz de Dirêito, sõbre Aggravos d'êlles 
interpostos, não ha Recurso algum: É expresso no . Art. 122 da 
Lêi de 3 de Dezembro de 1841, o no ReguI. de 15 Março de 
1842 Art. 33.» 

Em relação ao Recurso de Revista (questão morlernamente 
agitada na Cidade de S. Paulo), vêja-se a respectiva Nota infra. 

(677) ReguI. n.143 de 15 de MarçQ de 1812 Art. 15. A de
finição não diz- suspensivamente-, para excluir o Aggravo no 
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§ CCCXLIlI 

o pl'imêiro requesito do Aggravo de Petição é, que 
se-interponha em forma legál (678). , 

Auto do Processo, que não tem effêito suspensivo" e também o 
Agqravo de Instrumento; porque ha casos, em que êste ultimo tem 
effêito suspensivo; e casos, em que o Aggra'Do de PetiçiJ,o não tem 
ell.êito suspensivo. Além de que, adverte o Autor em sua Nota 
652, a suspensão do Aggravo de PetiçiJ,o não é da naturêza 
d'êlle, mas causativamente p0r effêito da expedição dos proprios 
Autos para o Juizo SuperiOr. Anteriormente concorria a razão 
indicada pêla Nota 241 do Man. de Lour., mas de presente, f6ra dos 
casos em que a Lêi tira expressamente o effêito suspensivo ao 
Aggravo de PetiçiJ,o, nenhum Juiz está autorisado para tiral-o; 
mandando tO'll.ar o Aggravo em separado á pretêxto de frivolo, 
ou de s6 tendente á demorar. 

A definição do têxto diz á finál- não havendo lêi expressa 
em contrario-, porque ha casos, e podem havér outros, em que 
1!16 cabe Aggra'Do de PetiçiJ,o, ainda que o Juizo SuperiOr não te
nha séde no Têrmo, ou dentro das cinco legoas do Jogár onde 
se-aggrava. Esses casos indicão-se nas Obser'DaçíJes ao § CCCXLVII. 

Em vista do Art. 9. ° do Hegu!. de 15 de Març<> de 1842 
as cinco legoas devem sêr contadas, não da Cidade ou Villa, em 
que residirem os Juizes; mas dos limites de seus Têrmos até o 
logár, em que estivér a Relação do Districto, S6 para tal fim 
explicativo invoco esse Art. 9. 0 do Regu!. de 1842 sôbrf> as quinze 
lego as dos' Aggravos iuterpostos de Despachos proferidos por Juizes 
Municipaes ou de Orphãos; pÔis que o-substitúem hôje as dis
posições novas do Art. 3. ó do Decr. n. 5467 de 12 de Novem
bro de 1873, que transcrêvo infra ao § CCCXLY. 

Na Legislação antiga escasso é o assento dos Aggra'Dos de Pe
tiçiJ,o (Ord. Liv. 1.0 Tit. 6.° § 6.°, Tit. 9.° princ., e Tit. 58 § 
25). O Art. 14 da Disp. Provo abolio os Aggravos de Peti.jJo, á 
pretêxto de .reduzil-os á Aggravos no Auto do Processo; mas a 
Lêi da Reforma n. 261 de 3 de Dezembro de 1841 os-restabele
ceu, revogando n'esta parte o Art. l! da Disp. Prov.; e regulando 
logo os Aggravos de PetiçiJ,o em seus Arts. 120, 121, e 122; até 
que sobrevêio o cito Regul. de 15 de Março de 1842, hôje addi ... 
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§ CCCXLIV 

o segundo l'equesito do Aggravo de Petição é, que 
se-interponha em tempo legál (679). 

§ CCCXLV 

o tercêiro requesito do Aggl"avo de P~tição é, que 
se-interponba de Juizo de primêira Instancia, que seja 
competente (680) . 

tado pêlo Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, e pêlo ae
~uál Regul. das Relações n. 5618 de 2 de Maio de 18'74. 

(678) Os Aggra'Dos de Petição serão interpostos da manêira
- determinada 'Do Regul. de 15 de Março de 1842 (Art. 10 do 
Decr. n. 546'7 de 12 de Novembro de 1873): 

Não depende de Despacho do Juiz o Agflra'DO, que fôr inter
pôsto no Cartorio do Escrivão por Têrmo nos Autos (Art. II do 
cito Decr. n. 546'7) : 

Os Aggra'Dos de Petição serão interpostos em Audiencia, ou no 
Canorio do Escrivão por Têrmo nos Autos (Art. 19 do Regul. 
de 15 de Março de 1842). 

(679) Os AfI gra'DOS de Petição serão interpostos no tempo de
terminado pelo Regul. de 15 de Março de 1842 (Art. 10 do 
cito Decr. n. 546'7): • 

Serão interpostos dentro de cinco dias, contlldos da intimAção, 
ou da publicação dos Despachos ou Sentenças em Audiencia 
(Art. 19 do Regu1. de 15 de Março de 1812). 

Esse tempo legál de cinco dias (clUtr'ora déz dias) nito se-conta 
mais do dia da individuál noticia jurad .. , como acontecia na 
AppellAção. 

(680) Qual sêja o Juizo de primêira Instancia, de que se-pode
interpôr Aflgra'DO de Peticão, resulta dos Arts. 1.0 e 2.0 do cito 
Decr. n. 546'7, assim dispondo: 

« Aos Tribunáes da Relação compete conhecêr dos AgUr(l'rJ06 
interpostos dos Despachos e Sentenças dos Juizes de' Dirêito; 
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« Aos Juizes de Dirêito compete conhecêr dos Aggra'Dol in
terpostos dos Despachos e Sentenças dos Juizes lnferiôres. » 

E resulta mais dos Arts. 3.°, 4.°, e 5.°, do mêsmo Decr. n. M6'7, 
assim dispondo : 

« Art. 3.° Interpõe-se o Aggravo : 
« § 1.0 Para a Relação do Districto: I - das Decisões pro

feridas pêlos Juizes de Dirêlto das Comarcas Especiáes, no pro
cesso das Causas de valôr excedente ao de sua Alçada, se o 
Aggravo não fôr sôbre incompetencia do Juizo: II - das Deci
sões proferidas pêlos Juizes de Dirêito das Comarcas Geráes, no 
processo das Causas, que lhes-pertence julgar, quando o Despacho 
fôr sôbre incompetencia do Juizo; ou de naturêza tal, que ponha 
têrmo ao Fêito em primêira Instancia. ; » 

§ 2.° Para o Juiz de Dirêito de Comarca Especiál, da De.
cisão áo Juiz de Paz sôbre incompetencia do Juizo, ou prisão:» 

§ 3.° Para o Juiz de Dirêito de Comarca Gerál: I - das De-· 
cisões do Juiz de Paz nos casos do § antecedente: II - das De
cisões do Juiz Municipál, ou de Orphãos, no processo das Causas, 
que lhes-compéte pr~parar e julgar: IH - das Decisões do Juiz 
Municipál, e de Orphãos, no preparo das Causas, que ao Juiz 
de Dirêito iucumbe julgar, quando essas Deéisões não fôrem das 
mencionadas no § 1.0 n. 2 d'êste Art.: » 

« Art. 4.° Pertencem á ordem das Decisões, que põem· têrmo 
ao Fêito, e devem sêr proferidas pêlos Juizes de Dirêito das 
Comarcas Geráes nas Causas, que lhes-compéte julgar, as Sen
tenças seguintes; quér d'elIas caiba Aggravo, quér Appellação: 

« 1.0 De absolvição da Instancia, se com elIa julga-se perempta 
a Acção : 

« 2.° De rejeição in limine de Embargos do Executado, ou 
do 3.° Embargante: 

« 3.0 De recebimento d'Embargos com condemnação. na As
signação de déz dias: 

« 4.° De denegação do recebimento de Appellação, ou do re
cebimento d'élla em um effêito somente: 

« 5.° De deserção da Appellação: 
« 6.° De concessão, ou denegação, de licença para casamento 

de men6r: 
« 7.° De liquidação, exibIção, e habilitação (Regul. n. 737 de 

25 de Novembro de 1850 Art. 669 §§ 12, 13, e 14): 
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§ CCCXLVI 

o quarto requesito do Aggravo de Petição é, que 
se-interponha para Juizo de segunda Instancia, que 
sêja competente (681). 

§ CCCXLVIl 

o quinto requesito do Aggrl'.vo de Petição é, que 
se-o-interponha nos casos somente, em que a Lêi ex
pressamente o-admitte (682). 

« 8.° De julgamento sõbre a procedencia, ou improcedencia, 
do Embargo (Regul. cito Art. 669 § 18): I> • 

cc Art. 5.° Sempre que fôr possivel proferir-se Decisão defi
nitiva do Fêito em primêira Instancia, o Despacho será do Juiz 
de Dirêito, ainda que nà espécie tenha-se de proferir simples 
interlocutória .. 1> 

E resulta finalmente do Art. 9.° do mêsmo Decr. n. 546'1, 
assim dispondo: 

« Nas Causas, que aos Juizes de Paz, Municipáes ou de 
, Orphãos, e aos Juizes de Dirêito, das Comarcas Geráes, compéte 
julgar, admitte-se Aggravo, por menór que, sêja o valôr da 
demanda. 

(681) Art. 24 § 2.° da Lêi da Ref. Jud. n. 2033 de 20 de 
Setembro de 1871, onde declara-se competir aos Juizes deI Di
rêito a Decisão dos Aggravos interpostos dos JUIzes inferiôres; 
disposição repetida no Art. 66 n. 3 do seu respectivo Regu!. 
n. 4824 de 22 de Dezembro do mêsmo anno, mas só com re
ferencia aos Juizes de Dirêito das Comarcas Geráes: 

Segundo as disposições transcriptas na precedente Nota 681, 
sabe-se ao mêsmo tempo, de quaes Juizes, e para quaes Juizes, 
se-pode aggravar. 

(682) Regu!. de 15 de Março de 1842 Art. 15, que assim 
dispõe: 

« Os Aggra'Vos de PeticU,o somente se-admittiráõ : 
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« I - Das Decisões sõbre materia de competencia, quér o Juiz 
se-julgue competente, quér não (Ord. Liv. 1.0 Tit. 6.° § 9.°, e 
Liv. 3.° Tit. 20 § 9.°) : )I 

OBSERVAÇÃO 

Se interlocutória simples é a Sentença, pêla qual o Juiz se
declara incompetente, como disse a Nota 636 supra pago 25 com 
fundamento na Ord. Liv. 1.0 Tit. 6.° § 9.°, Tit. 58 § 25, e Liv. 
3.° Tit. 20 § 9.°; segue-se não havêr Decisão alguma de pri
mêira Instancia sõbre competencia ou incompetencia de Juizo, 
que não entre na classe das interlocutórias. 

Autorisando-se entretanto com as mêsmas Ord. Liv. 1.0 Tit. 
6.° § 9.°, Liv. 3.° Tit. 20 § 9.°, e com o proprio Regul. de 15 
de Março de 1842 Art. 15 § 1.0, o Av. n. 442 de 26 de Setem
bro de 1865 declara cabêr o recurso - de Appellação ou AggrafJo -
nas Decisões dos Juizes de O,rphãos sôbre competencia; e o 
mêsmo lê·se no Av. n. 479 de 14 de Outubro do mêsmo annó, 
que termina assim; 

« sendo licito ás partes allegár a incompetencia dõ Jui~o
por AggrafJo on Appellação -. » 

A pratica do Fôro não vai com a doutrina d'êstes d~is 

Avisos (Oliv. 'Mach. Prato dos Aggr. § 80), e pêla conside
ração talvêz de não parecêr, nem decisão definitiva, nem inter
locutória equivalente, a pronunciada em tôdas as hypotheses 
da materia de competeneia: Não parece decisão definitiva, porque 
não julga a questão principál: Não parece Decisão com fôrça 
de definitiva, purque, não julgando a questão principál, também 
não lhe-põe têrmo; visto podêr continuar em outro Juizo, o com
petennte, para onde se-remettem os Autos; annullando-se unica. 
mente os actos decisórios, mas não os probatórios (i\ota :319 
supra). 

Por outrv lado, no interno da materia de competencia, ha 
distincção entre decisões interlocutórias, e decisões definitivas; e 
porque d'êstas ultimas não será possivel appellár, como nos mais 
casos de Sentenças definitivas? E de mais, são facultativas as ci
tadas Ords. em suas palavras - se poderd aggrafJur - poderão. as 
partes aggrafJar -; e não obrigatórias, como entende ·se na Pra
tica, e reproduzio a Nota 636 supra nas palavras - só cabe 
Aggravo de Pett"ção e Instrumento -. E finalmente, em gráo de 
Appellação, e de Revista, as Decisões de, competencia podem sêr 

• 
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reforml).das, e sio quotidianamente reformadas (Nota 319 pago 114 
ltIfI,.a) . 

A questi[o pode sêr generalisada para tôdos os casos, em 
que faculta-se AggrafJo de Decis!!es definitivas, e interlocutórias 
com igual fOrça; attendendo-se então ! raz!!es de interesse pu
blico, como no presente caso de competencia, um dos dOis já 
indicados supra Nota 670 como isentos das Alçaàa.f, Effecti
vamente o Decr. n. 1574 de '7 de Março de 1855 determinou, 
- que nas Decisões sObre materia de competencia, proferidas 
pêlos Juizes de Paz, ou por quaesquér outros Juizes, aillda ,'lU 
u 'Causas caib40 na Alçada, haja AggrafJo de Petição 0# 1nst,.. 
mento. No mêsmo sentido, para o Juizo Commerciál, o Art. 72 
§ 4.° do Regul. de 1.0 de Maio do mêsmo anno; e finalmente o 
Art. 3.° do Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 18'73, excep
tuando da Alçada em seus três §§ os AggrafJQs por iflCompetef1,CÍ4 
do Juizo. 

Occorrendo na primêira Instancia quest!!es de competencia e 
incompetencia de Juizo sem as chamadas Excepções declinatórias 
(á que s6 é remissivo nosso têxto, apontando as Ords. Liv. 1.0 Tit. 
6.° § 9.°, e Liv. 3.° Tit. 20 § 9.°; entenda-se, que em tõdas elIas 
são admissiveis os AggrafJos de PetiçfJ,o. Assim acontece em varias 
occasiões, como de Embargos, Allegaç!!es, Cótas, e Requerimentos; 
e por varios motivos, como de Cartas Precatórias, Rogatórias, 
Avocatórias, e Despachos em gerál de reméssa de Autos de um. 
Juizo para outro. 

A'ssim acontece igualmente em casos de conflicto de juris
dicção entre duas Autoridades Judiciarias (positivo ou negativo), 
como tem declarado o Av. n. 442 de 26 de Setembro de 1865, e 
n.4i9 de 14 de Outubro do mêsmo anno. 

Decis!!es sObre litispéndencia, prevençfJ,o, e incompetencia de 
Partes, não são de competencia ou incompetencia do Juizo, para 
que tenha cabimento em taes casos o AgflrafJO de Petição, recurso 
inampliavel de um caso á outro diverso. 

II - Das Sentenças de absolvição d'Instancia (Ord. Liv. 3.· 
Tit. 14 princ., e Tit. 20 §§ 18 e 22) :)) 
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OBSERVAÇÃO 

Limitando-se o texto á Sentença de absolvição d'Instancia, 
só alcança Desisões simplesmente interlocutorias, como indicão 
suas trêz referencias: A pnmêira referencia, da Ord. Li v .3.° 
Tit. 14 princ., relativa. ao Autõr, que dêixa de accusar pela pri
mêira e segunda vêz as citações inieiáes (Notas 264 e 274 supra): 
A segunda referencia, da Ord. Liv. 3.° Tit. 20 § 18, relativa ao 
Autõr, que dêixa de offerecêr o Libéllo no rrazo legál (§ CXXXVI 
e Notas 263 e 303 supra) : A tercêira referencia, da Ord. Liv. 3.° 
Tit.20 § 22, relativa ao Autõr, que dêixa de juntar Documentos, 
sem os quaes o Libello não pode ser provado, ou no Libello 
accusados (§ CXXXIV e Nota 298 supra). 

Estas tréz referencias são exemplificativas, entrando na con
ceesão do têxto, para usar-se de Aggravo de Petição, tôdos os casos 
de - absolvição de d'Instancia -, á respêito dos quaes consulte
se a Prato dos Agg. de Oliv. Mach. §§ 84 á 95. 

Não é põis caso nõvo, mas compreendido nos de absolvição 
d'Instancia do nosso têxto, o do Art. 2.° do Decr. n. 564 de 10 
de Julho de 1850, á que referio-se o § CXCIV sup"a, que declara 
competir o R,ecurso do Aggravo, quando os Réos são absolvidos 
da Instancia por não prestarem os Autôres fiança ás custas 
do l'rocésso. Vêja-ss a Nota 274 supra. 

O Art. 4.° do Decr. n. 5167 de 12 de Novembro de 1873 em 
nada alterou no seu n. 1.0 a disposição do nosso têxto, decla
rando pertencêr á ordem das Decisões, que põem têrmo ao Fêito, 
a de absolvição d'Instancia, se com ella julga-se perempta· a 
Acção; porquanto enumerou Decisões indistinctamente, - quér 
d'ellas caiba Aggravo, quér Appellação. O caso de seu n. 1.0 é 

de Appellação, tem por objecto DccIsões interlocutorias com fôrça 
de definitivas. 

cc IH - Da Decisão, que não admitte o tercêiro, que vem op
pôr-se na Causa (Ord. Liv. 3. ° Tit. 20 § 31); e da que denéga 
vista dos Autos, ou admitte nos proprios Autos ou em separado, 
Embargos oppostos na Execução:» 

OBSERVAÇÃO 

Ha quatro hypotheses aqui reunidas n'êste caso de Aggravo: 
2õ 

• 
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A 1.., das Decisões, que niio admittem Oppoentes : 
.Â. 2.·, das que denegiio vista para oppôr Embargos na Exe-

cuçiio: 
A 3.·, das que taes Embargos admittem nos proprios Autos: 
A 4.·, das que taes Embargos s6 admittem em separado: 
E o Decr. n. 5467 de 22 de Novembro de 1873 acrescenton 

em seu Art. 4.0 n. 2. o mais estas duas hypotheses: 
A 5.·, das que rejêitiio in limine' Embargos de Executados: 
A 6.·, das que rejêitiio in limíne Embargos de 3.'" Embar

gantes . 
Na l.a hypothese 

As Decisões, que não admittem Oppoentes, pertencem á 
classe das interlocutorias com fôrça de definitivas; terminand~ 
logo a questão incidente, que os Oppoentes tem iniciado (Nota 
382 supra). Esta hypothese comprehende somente as Decisões, 
que não admittem Oppoentes, ou estas não os-admittão logo, ou 
niio os-admittão (o que não está em pratica) depOis da exigen
cia de qualquér justificação ou habilitação preliminár. Não ha 
hypothese possivel, depOis de admittidos os Oppoentes, como
entendeu a Prato dos Aggr. de Oliv. Macho § 100, de se-regêi
tar seus Artigos de Opposição sem ulteriOr discussão; porquanto, 
recebidos os Artigos da Opposição (§ CLXXVIII supra), segue-se a 
sua Contrariedade, procedendo-se como na Reconvenção (Nota 
362 supra). nas Decisões, que recebem Artigos de Opposição, 
cabe sómente AggrarJo no Auto do Processo; e das que os-julgão 
á finál, cabe Appellação (Nota 382 supra) o 

Na 20 a Hypothese 
As Decisões, que denegão vista para oppõr Embargos na 

Execuçiio, ou êstes sêjão dos Executados ou de Tercêiros (já 
que a Lêi do têxto não distingue), equival~m ás que não admi
tem Oppoentes. O mêio similár de Embargos de Tercêiro, como 
já observou a Nota 379 supra, tem apOio na Ord. Liv. 3.° 
Tit. 20 § 310 

Na 3. a Hypothese 
As Decisões, que nos proprios Autos de Execução admittem 

Embargos, ou êstes sêjão de Executados ou de Tercêiros, 
silo simplesmente interlocutórias, pOis que tem de sobrevir as De
cisões definitivas; sendo porém Aggravantes os Exequentes, e não 
os Executados ou Tercêiros como na 2.- Hypothese. 
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Na 4." Hypothese 
As Decisõe!:l, que s6 em separado das Execuções admittem 

Embargos, são também simplesmente interlocutorias, como as 
da 3.- Hypothllse; podendo porém sêr Aggravantes, ou os Exe
quentes, ou seus Contrarios. 

Na 5." Hypothese 
As Decisões, que rejêitão in limine Embargos de Executados, 

ou de 3.°8 Embargantes, equivalem ás da 2.- Hypothese, que de
negão vista para oppôr taes Embargos; e portanto são da classe 
igu9.lmente das interlocutorias com fôrça de definitivas, s6 com 
a differença de terminarem com alguma dem6ra as incidentes 
questões provocadas. 

Taes são os limites d'êste caso de Aggravo, sem duvida 
extensivo á Embargos de.3.0 senhôr e possuidôr, ou de 3.°8 

prejudicados; quér oppostos em Execuções de Sentenças, quer 
oppostos em Arrestos ou Sequestros; mas não extensivos á ques
tões de preferencia, onde falta o dominante caracter da Opposi
ção, assim assignalado na Ord. Liv. 3.· Tit. 20 § 31 - dt"zendo 
flue a cousa demandada lhe-pertenee -. 

« IV,- Das Sentenças nas Causas de Assignação de déz dias, 
quando por ellas o Juiz não condemna o Réo, porquE; provou 
seus Embargos ;ou lhe-recebe os Embargos e o-condemna, por 
~he-parecêr que os não provou (Ord. Liv. 3.° Tit. 25 § 2.°) : li 

OBSERVAÇÃO 

N'êste IV caso de Aggravo temos somente duas hypotheses, 
em Causas de Assignação de déz dias: 

La Quando as Decisões não condemnão o Réo, porque provou 
seus Embargos: 

2.- Quando o-condemnão, e lhe-recebem os Embargos. 
Na L" Hypothese 

As Decisões são definitivas, porque os Embargos são recebidos, 
e logo julgados provados pêla sua perfêita prova dentro dos dêz 
dias. A Ord. Liv. 3.° Tit. 25 § 2.°, á que refére-se o têxto, as
sim o-confirma nas palavras - por lhe-parecêr que provou seus 
Embargos perfeitameute dentro dos déz dias-. 

• 
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Na :::." Hypothese 
As Decisões são simplesmente interlocutorias, pôis que, não 

obstante a condemnação do Réo, os Embargos são recebidos, e 
procede-se na Assignação de déz dias, como nas Causas Ordina
rias, conforme lecciona o Autôr em seu § CCCCXC. Mas o Art. 
4.0 n. 3.° do Decr. n. 5467 de 12 de Novembro de 1873 houve 
por bem incluir estas Decisões na classe das que poem têrmo 
ao Fêito. Considerou-as unicamente na sua face condemnatoria, 
em que parecem definitivas ou interlocutórias com iguál fôrça. 

A l.a d'estas hypotheses, que é a da citada Ord. Liv. 3." 
Tit. 25 § 2.°, quasi nunca se-realisa; porquanto os Embargos, 
ainda quando se-provem perfeitamente no decendio, regular
mente são só recebidos, e não se-julgão logo provados, para 
que o AuMr sêja ouvido; e possa contestar os EmbargoEi, á têr 
matéria que os-convença. Ora, n'esta hypothese não mencionada, 
não comprehendida no têxt0 1 as Decisões são simplesmente inter
locutorias; e d'ellas. (ao contrario da Praxe antiga) entendo não 
se-podêr interpôr AfJfJravo de Petição ou Instrumento. 

Não são outrosim mencionadas e compreendidas no têxto as 
Decisões, que condemnão o Réo, que não vêio com Embargos no 
decendio. N'esta hypothese, o recurso proprio é o de Ap'pellação. 

« V - Dos Despachos, pêlos quaes se-concedem para fóra do 
Império dilações grandes, ou pequenas; ou pêlos quaes intei
ra~ente se-denegão para o Império, ou fóra d'êlle (Ord. Liv. 
1.0 Tit. 6.°' § 9.°, Liv. 3.· Tit. 20 § 5.°, e Tit. 54 § 21): », 

OBSERVAÇÃO 

São Despachos simplesmente interlocutorios, sôbre os quaes 
vêja-se a Nota 425 supra. Suscitão-se as seguintes hypotheses : 

A l.a, d~ dilação grande ou pequena concedida para fóra 
do Império, hypothese prevista no têxto : 

A 2. a, de dilação inteiramente denegada para o ,Império, 
ou f6ra d'êlle, hypothese também prevista no têxto : 

A 3. a , de dilação grande ou pequena concedida para dentro 
do Império; hypothese não prevista, em que s6 cabe AfJfJ,.afJo 

na Auto do Processo (Nota 426 supra). 
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Escaparão as duas seguintes hypotheses : 
La A de dilação grande ou pequen!l. denegada para dentro 

ou f6ra do 
2.a A de dilação concedida para o Império, ou f6ra d'êlle. 
Estas outras hypotheses expressamente inclúem-se na com

'pleta redacção do Art. 669 5.° do . Com. n. 737, que 
attendeu á ambas as Partes; e devemos com êste aperfeiçoamento 
l'eputal-as também legisladas para o Juizo Civil em vista da 1'e.,
ferida Ord. Liv. 3.· Tit. 54 que fói ampla nas palavras 
do seu periodo finál. 

« VI Dos Despachos, pêlos qUReS se-ordena a dos 
Executados no caso da Ord. Liv. 3.° Tit. 86 § 18, ou de qual
quér Parte em caso cível: » 

N'êste VI caso de Aggra'Do entrão tôdos os Despachos, pêlos 
quaes em Causas Civêis, se-ordena a medida da prisão; e por-

, tanto ordenão a dos Executados motivo da 
·Ord. Liv. 3.° Tit. 86 isto é, se retardão maliciosamente 
a Execução da Sentença por mais de trêz mezes. 

Este caso de que raramente occorre no 
é o unico partícularisado no têxto; mas, além d'êlle, ha outros, 
e mais frequentes, no Juizo Civil, que na Prato de Aggr. de 
Oliv. Mach. § 132 fôrlo exactamente O têxto li
mita-se aos ca sos de em matéria cível, e portanto não 
se-applica aos semelhantes em matéria commerciál, regidos por 
suas lêis ; mas, no meu entendêr; e contra a opinião 
de tantos imitadóres, aos casos da chamada - pris{f,o 
administrati'Da -, autorisada pêlo Decr. n. 657 de 5 de Dezembro 
de 1849, contra os quaes felizmente já Art. 18 da Lêi n. 203.'3 de 
22 de Setembro de 187J tem protegido com garantia do-Habeas
Cor~-. 

Esses Despachos, qualls se·decréta prisão no ,são 
da classe das Decisões interlocut6ria,s; e, além do favôr de não 
se-attendêr ao limite das Alçadas (Av. n. 97 de 14 de Março 
de 1855, n. 249 de 3 de AgÔsto de 1872, e Art. 3.° § 2.° do 
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Decr. n. 5-16'7 de 12 de Novembro de 18'73) ; sempre tem eft'êito 
suspensivo, ainda que nos Aggra~os dI Instrumento, como Vê-S6 
providenciádo no Art. '7 .• do citado Decr. n. 5467. 

Se o têxto só permitte aggravar d03 Despachos, pêlos quaea 
se-ordena prisão; segue-se não sêr possivel ampliár o concedido 
recurso, quando os Despachos denégão a prisão; e debalde S6-
argumentará com o Art. 669 § 17 do Regul. n. 7:r1, que s6 
procéde no Juizo Commerciál, e á respêito unicamenie do que alí 
se-chama - detenção pessoál - . 

« VII - Dos Despachos, pêlos quaes não se-manda prõcedêr á 
sequestro no caso da Ord. Liv. 4.· Tit. 96 § 13 : 'oi 

OBSERVAÇÃO 

Despachos simplesmente interlocutórios são tô:ios os com
preendidos n'êste VII caso de Aggravo, pêlos quaes (note-se 
bem) não se-manda procedtr á sequestro no da Ord. Liv. 4.° Tit. 
96 § 13; e portanto não se-póde uzar de tal recurso, quando 
no mêsmo caso manda-se procedér á sequestro. 

Pôsto que o têxto só refira-se ao § 13 da Ord. Liv. 4.
Tit. 96, seu caso compreende três casos, que devem sêr dis
tinguidos; e assim resulta do § 12 da mêsma Ord. Liv. 4.
Tit. 96, de que o § 13 é uma continuação, dizendo:- E porque 
o Juiz dos Orphãos, e mais Julgadôres, que fazem partilhas, 
tenhão cuidado de fazêr os ditos sequestras, etc. 

O primêiro d'êsses três casos (com remoção de Inventari
antes) é o summariado pêla Consolid. das Lêis Civ. Art. 11'70 
com esta redacção: 

« Será removido o Inventariante, que antes da par
« tilha suscitar duvidas, sóbre que dêva havêr litigio; 
« e procedêr-se-ha á sequestro DOS bens da herança, até 
« que as duvidas se-decidão: » 

O segundo d'êsses três casos (também com remoção de In
ventariantes) acha-se na mêsma Consolido Arts. 11'71 e 1172 
com êste resumo: 

« Também se-procederá á sequestro nos bens da h6-
«rança, não se-concluindo a partilha dentro de um 
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« anno, contado do dia da morte do defunto: Excep
« túa-se o caso de têr sido retardada a partilha, não 
« por culpa do Inventariante, mas dos outros herdêiros: 

« Não se-obsérva esta disposição (advérttl a respec
« tiva Nota da mêsma Consolid.), e quasi tOdas as par
« tilhas durão mais de um anno: Os sequestros se-fazem 
« .mêsmo antes do anno, quando os Inventariantes, ~endo 
I( citados com essa comminação para o encerramento do 
« inventário, e dar partilha, dêixão-se lançar do prazo 
« assignado, que ordinariamente é de cinco dias: li 

O tercêiro d'êsses três casos (sem remoção de Inventariantes) 
assim lê-se no Art. 1173 da mêsma Consolid.: 

« A mêsma providenciR do sequestro terá logár 'quanto 
« ao d6te, ou cousa que algum herdêiro dêva trazêr á 
« coUação, sendo que êsse herdêiro promOva duvidas á 
« tal respêito. » 

Não vêjo, como a Prato dos Aggr. de. Oliv. Mach. § 138, 
que o segundo periodo do § 12 da Ord. Liv. 4.· Tit. 96 sêja 
reproducção do § 2.· da Ord. Liv. 4.· Tit. D5. Na primêira 
d'éssas hypotheses, o sequestro é parciál, isto é, sObre os bens 
unicamente, de que se-tema virem peUjas c arruidos; na segun
da, o sequestro é geral, isto é, sObre tOdos os bens da herança. 
Lô-se, porisso, na citada. Consolido Nota ao Art. 156: 

« Supprimo a disposição do § 2." da Ord Liv. 4.
« Tit. 95 sObre o sequestro de taes bens, quando, mo
« vendo-se duvidas, ha recêio de peUjas e arruidos; por
« que allude aos bens da Corda, que antigamente possuião 
« em Portugal os altos donatários. 

« VIII - Das Sentenças, que julgão, ou não, reformados os 
Autos perdidos, ou queimados, em que ainda não havia Sentença 
definitiva (Ass. de 23 de Maio de 1758) : » 

OBSERVAÇÃO 

Despachos simplesmente interlocutorios, quando, como dis
tiugue o têxto, ainda não havia Sentença definitiva em Autos per
didos, ou queimados; mas definitivos, na hypothese contraria; 

• 
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conforme já prevenio a Nota 636 supra pago 24. Vêja-se no Tomo IV 
a Nota currespondente á do AutOr 1030 sObre a - Reforma de 
Autos-. «A reforma dos Procéssos nos têrmos legáes, (diz o Av. 
de 18 de Junho de 1838) não é tão difH.cultosa, como se inculca. » 

cc IX - Dos Despachos de recebimento de Appellação, ou de
negação do recebimento d'êlla (Ord. Liv. 1.° Tit. 6.° § 4.°, Tit. 
58 § 21, e Liv. 3." Tit. 74 princ.): » 

OBSERVAÇÃO 

O Decr. n. 1010 de 8 de Julho de 1852 (Nota supra 663 pago 
51), entendendo a disposição do têxto, declarou, que, tanto dos 
Despachos de recebimento da Appellação, ou de denegação do 
recebimento d'ella; como d'aquêlles, pêlos quaes se-recebe a Ap
pellação em um s6 otrêito, ou em ambos, cabe Aggra'Do de Pe
tição ou de Instrumento. 

Esse Decr. n. 1010 de 1852 nada mais fêz, que alargar para 
o Juizo Commum o mêsmo, que para o Juizo Commercial já se
achava providenciado, e com melh6r redacção, no Art. 669 § 8.° 
do Regul. n. 737 de 25 de Novembro de 1850. Com melhór re
dacção, ~im, porque diz - denegação de appellação -, e não - de
negação do recebimento de úppellação -. Se n'isto houve proposito 
na redacção do têxto, não haja agora sôbre o cabimento do re
curso de Agyra1)o de Petição ou Instrumento, ou a appellação seja. 
logo denegada por occasião de se-a-interpOr, ou ulteriOrmente 
denegada por occasiãp do Despacho do seu recebimento. 

Sobreveio porém o Art. 4.° § 4.· do Decr. n. 5467 de 12 
de Novembro de 1873, declarando pertencêr estes ca'lOS de rece
bimento. ou denegação de appellações á ordem das Decisões, que 
põem têrmo ao Fêito" e servindo-se da primitiva redacção do 
nosso têxto - denegação do recebimento da appellarão -. 

Sêja o que fór,. entrão unicamente n'esta ultima legislação 
do citado pecr. de 1873, e para equiparar, as duas hypotheses, 
- denegação do recebimento de appellação -, - e recebimento d'ella. 
em um etreito somente - ; excluidos portanto os casos de - ad
missão de appellação, ou rio - seu recebimento nos dôis etrêitos-. 

Entretanto, se parece intrelocutoria com fOrça de definitiva. 
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.a Decisãó, que não admitte a appellação, ou que não a-recebe 
em nenhum de seus effêitos; o mêsmo não se-pode dizêr da De
cisão, que recebe a appellação em um effêito somente, e que 
parece interlocutoria simples. 

SObre outras duvidas provocadas por essa mêsma ultima le
gislação do mencionado Decr. de 1873, vêja-se a Prato dos Aggr. 
de Oliv. Mach. §§ 145 á 148. 

« X - Das Decisões sôbre êrros de contas, de custas, e salarios 
(Ord. Liv. 1. o Tit. 14 § 4.°) :» 

OBSERVAÇÃO 

As Decisões d'êste X caso de Aggravo, tOdas simplesmente 
interlocutoria~, reduzem-se, depOis do vigente Regim. de custas 
no Decr. n. 5737 de 2 da Setembro de 1874, á duas classes :-
1. o a das proferidas sôbre drros de contas ,- 2. o á das proferidas 
sObre drros de custas. De modo que, na redacção do têxt:l reputo 
redundante a palavra -salarios -, como já reputou o Art. 669 
§ 9.0 do ReguI. Com. n. 737, dizendo somente:- lJas decisiJes 
5dbre drros de contas ou custas. - O disjunctivo aqui não indica 
synonimia, porqne as Contas dos Autos, fêitas pêlos ContadOres, 
constão de parcéllas relativas ao principál e juros, como das rela
tivas á custas; e portanto os d1'ros de contas, que são essas fêi
tas pêlos ContadOres, podem não sêr drros de custas. 

A redacção do têxto, como tem observado a Prato dos Aggr. 
de Oliv. Mach. § 153, seguio a da Legislação anteriOr, não dis
pensando a palavra- salarios-; entretanto que não exprimem es
tes actllalmEfIlte mais que os proprios trabalhos foreni!!es, de que 
resultão as custas. Arros de custas, sem Arros de contas, podem 
occorrêr por occasião da exigencia d'ellas, logo depOis dos res
pectivo~ trabalhos; mas esta interpretação implica com a du~ 
vida judiciosamente suscitada pêla mesma Prato dos Aggr. de Oliv. 
Mach. § 154, e provocada pêlo Art. 197 do citado Uegim. de 
Custas de 2 de Setembro de 1874. Effectivamente, estatuindo essa 
ulti!Ila disposição que as Partes prejudicadas podem queixar-se 
aos Juizes da percepção ou eXlgencia de custas excessivas, 
ou indevidas, por parte dcs Escrivães e mais Empregados judi-

-
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ciáes; e que os Juizes, ouvidos os Empregados, decidiráõ sem 
mais formalidades,- sem recurso algum- (Nota 608 sapra na pago 
3(6); parece abolir o Aggraco sóbre ~N'os de custas, anteriormente 
facultado pêlo Regul. de 15 de Março de 1842 Art. 15- X, e 
pelo Regul. Com. n. 73'1 .Art. 669 § 9.°. E não sendo possivel 
adoptar-se a conciliação proposta pela eitada Prato dos Aggr. § 154, 
para não tê r-se também como redundante a expressão do nosso 
texto- tle custas -, visto que ~rros tle custas .podem sêr bros de 
contas; resta-nos s6 a interpretação de sêr hoje possivel, á es
cÓlha das Part~s, usar dos dóis mêios, quando os êrros de cus
tas, não fÓrem êrros de contas; - ou o do Aggra'rJo de Petição ov 
Instrumento,- ou o do Art. 191 do Regim. de 2 Setembro de 1874. 

Sóbre o outro mêio, na contagem das custas, de podêr tam
bém reelamar a Parte prejudicada por via de Embargos, vêja-se 
a já citada Nota 608 supra na pago 306. 

*' 
IX XI - Da absolvição dos Advogados das penas, e multas, em 

que incorrê,rão, nos casos expréssos nas Lêis do Procésso tOrdo 
Liv. 3. 0 Tit. 20 § 45) : I) 

OBSERVAÇÃO 

Estas abRolvições pronuncião-se por Despachos simplesmente 
interlocutorios, e s6 em casos d'elles, cumpre dêsde já obser
var, é que tem logár no Juizo Civel o recurso de AggrafJo tle 
Petição ou Instrumento; não em casos de condemnação dos Ad
vogados por multas, suspensão, ou prisão, como tem ampliado 
para o Juizo Commercial o Art. 669 § 10 do Regu!. n. 731. A 
Ord.' Liv. 3. o Tit. 20 § 45, citada no têxto, refere-se á uma 
espécie de casos de taes absolvições dos Advogados, como exem
plo da generalidade da disposição. Os diversos casos d'essas 
absolvições, e das penas, de multa, suspenção, e prisão, 
acMo-se colligidos na Prato de Aggr. de Oliv. Mach. §§ 155 
á 157. 

Está entendido, que o presente Aggra'rJo s6 é admissivel, 
quando taes absolvições dos Advogados são pronunciadas no 
Juizo de l.a Instancia, e não quando são proferidas pelos Pre
sidentes da Relação, e Supremo Tribunál de Justiça. E mêsmo 
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no Juizo de La Instancia ha um caso, em que por impossibili. 
dade taes absolvições nlio p6dem sêr revogadas. Esse caso é o 
do Art. 26 do Regul. de lfi de Março de 1842, que manda mul
tar aos Advogados, que assignão petições e minutas illegáes de 
Aggravos Por impossibilidade, dizemos, porque os Autos deixão 
de subir ao Juizo Superiôr. 

QUESTÃO: - A suspensão, e multa, que o Art. 241 do 
Cod. Crim. permitte impôr aos Advogados, quando escrevem 
calumnias ou injurias nas Allegações ou Cotas dos Autos, en
trão na classe das penas disciplinares, de que se p6de aggravar 
por ausolvição ou condemnação no Juizo Commerciál, e s6 por 
absolvição no Juizo Civil? Pêla negativa, como acertadamente 
resolveu a Prato dos Aggr. de Oliv. Mach., em face do 
Art. 3lQ do Cod. Crim.; porque são penas crimináes as faculta
das pêlo seu Art. 241 em relação aos Advogados. 

« XII - Da licença concedida para casamento, suppl'ido o con
sentimento do Pai, ou Tutôr (Lêi de 29 de Novembro de 1775): » 

OBSERVAÇÃO 

As Decisões, que concedem taes licenças, são da classe das 
definitivas, pôis que resolvem a questão principál da Causa 
(Nota !582 supra). » 

Este AggratJo (pro segue 
pre de Petição, e não de 
de 1777). 

o têxto em periodo conjuncto) é sem
Instrume'/tto (Ass. de 10 de Junho 

Pôsto que a Legislação anteriôr concedê~se Agg,.atJo de Pe
tição, quér nos casos de concessão de licenças para taes casa
mentos, quér no caso de denegação d'ellas; bem se-vê, que a 
Legislação nova somente mencionou o primêlro d'esses dôis ca
sos. A Consolido das Lêis Civ. Nota 19 ao Art. 105 attendeu, 
n'esta lacuna, á Legislação antiga, como explicativa da nova; 
e felizmente vêio confirmaI-o o § 6.0 Art. 4.° do Decr. n. MS'7 
de 12 de Novembro de 18i3, cuja redacção variou com acêrto 
d'esta manêira: 

« Da concessão, ou denegação, de licença para casamento 
« do meMr li. 

... 
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Sublinhamos a palavra- menór-, porque, sendo eompreen~ 
siva d0S- orphãos-, vai além do pensamento d'êste easo de Ag
grafJo, que deve sêr entendido nos restrietos têrmos do primi
tivo têxto áeima em aeOrdo eom a Lêi de 29 de Novembro 
do 1'775. Os supprimentos de taes licenças são unicameute para 
filhos menores, e filhos-famiUas ainda que já mai6res; e não para 
menóres orphãos, isto é, já sem pai, que sõbre suas pretenç/ies de 
casamento não podem aggravar das Decis/ies do Juizo de Orphãos 
á tal respeito. Vêja-se a Consolido das Lêis Civ. Art. 10l. 

Attendendo-se ao § 4. o da Lêi de 6 de Outubro de 1784, que 
ampliou a de 29 de :Nevembro de 1i'75, também não se-pode 
aggravar das Decis/ies do Juizo de Orphãos sObre contraetos es
ponsalicios, pOis que o nOvo têxto s6 trata do supprimento de 
licenças para casamentos. 

E attendendo-se também ás consequencias do -statuto pessoál, 
- n'este assumpto, segundo as doutrinas do Dirêito Internaeio
nál Privado, recebidas por tOdas as Nllç/ies cultas; não se-pode 
igualmente aggravar por concessão ou denegação de licenças dos 
País, ou TutOres, para casamentos de filhos meuOres, e filhos
familias, quando êstes fOrem estrangêiros, e mêsmo nas circums
tancias da Lêi n. 1096 de 10 de Setembro de 18.60. Vêja-se a 
ConsolisI. das Lêis Civ .... Nota 100 ao Art. 408. 

N. B. Aqui terminão os XII casos, em que o ReguI. de 15 
de Março de 1842 concedeu recurso de AggrafJo de Petição o", 
lnstru"!lcnto; mas tem acrescido por Lêis ulteriOres mais outros 
casos, que passo á dar em numeração seguida. 

*" 
« XIII - Da Sentença, que julga, ou não, deserta a Appellação 

(Decr. n. 2342 de' 6 de AgOsto de 18'73 Art. l.0 § 8.·, e cito 
Decr. 546'7 Art. 6.°) : ) . 

OBSERVAÇÃO 

Estas Sentenças actualmente, pOsto que da primêira Ins
'tancia, são proferidas depOis das definitivas, e portanto não achão 
logár na classificação do § CCCXVII supra, e de suas Notas 635 
'e 636 em continuação d<ls anteriOres 582 e 583. 

Da Nota 858 supra vê-se, que agora as deserções das Ap-
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pellações nã,o são mais julgadas em segunda Instancia por via 
de Instrumentos de Dia de Apparecdr, 

O Decr. Legisl. n. 2342 de 6 de Agosto de 1873, creando 
mais sete Relações no Imperio, e supprimindo em sêu Art. 1.0 

§ 4.· a jurisdicção contenciósa dos Tribunáes do Commercio, au
torisou o Govêrno em seu Art 1. o § 8.· para regular o prazo 
da apresentação das Appellações, julgando-se a deserção d'êllas 
nos têrmos dos Arts. 657 á 660 do Regul. n. 737 de 25 de 
Novembro de 1850; e d'ahi provêio o Art. 6,· do cito Decr. n. 
5467 de 12 de Novembro de 1813, cujo Arf. 24 repéte a mêsma 
disposição do Art. 1.. § 8.0 do Decr. Legisl. n. 2342 de 6 de 
Agôsto de 1873 para a deserção das Appellações interpóstas das 
Sentenças dos Juizes Municipáes ou de Orphãos para os Juizes 
de Dirêito, e d'êstes para as Relações. . 

Eis o procésso do julgamento d:ls deserçí'J~s, segundo os Arts. 
657 á 660 do Regul. n. 737 ~ 

« Para o julgamento da deserção deverá sêr citado o Appel
lante, ou seu Procurador, para dentro de '3 trêz dias allegar 
Embargos de justo impedimento: » 

cc Só poderá obstar o lapso de tempo, pura o seguimento dUo 
Appellação, doença grave, e prolongada, do Appellante; péste, 
ou guerra, que impeção as funcções dos Juizes ou Relações 
respectivas; ou algum impedimento legál: » 

cc Ouvido o Appellado sôbre a materia dos Embargos por 24 
horas, se o Juiz relevár da deserção ao Appellante, lhe-assignará 
de nôvo para a reméssa dos Autos outro tanto tempo, quanto 
fôr provado que estêve impedido: » 

cc Se o Juiz não relevar da deserção ao AppelIante, ou se 
findo o novo prazo não tivérem sido ainda remettidos os Autos 
para a Instancia Superior, será executada a Sentença. » 

« XIV - Da Deciião do Juiz, que pronuncía a desapropriação 
por utilidade publica gerál, ou municipál da Côrte (Decr. Le
gisl. n. 353 de 12 de Julho de 1845 Art. 11 § 5.°). » 

OBSERVAÇÃO 

A' estas Decisões simplesmente interlocutorias, e nos Arts. 12 

-
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§ CCCXLVIlI 

o sêxto requesito do Aggrava de Petição é, que 
na primêira lnstancia sêja regularmente proces
sado (683). 

e segs. do cito Decr., ségue-se o processo ulteriOr. S6 dar-se-ha 
provimento á êste Aggravo, quando faltar algum dos requesitos 
exigidos no mêsmo Art. 11, ou a Decislo não fOr confõrme á êlles. 

. XV - Do Despacho, que homol6ga, ou corrige, o arbitra
mento, e a avaliação; ou que julga, ou não julga, livres ou 
sufticientes, os imm6veis, nos têrmos do Regul. n. 3453 de 26 
de Abril de 1865 Art. 17·1 ns. 1.0 e 2.·: 

OBSERVAÇÃO 

Taes Despachos são simplesmente interlocutorios, porque á 
êlles seguem-se os demais têrmos do respectivo processo. Este 
Regul. n. 3453 é o da Lêi Hypothecária n. 1237 de 24 de Se
tembro de 1864, e n'êlle temos outra excepção do eft"êito sus
pensivo do AggraDo de Petição; põis declara-se no seu Art. 175, 
que, não obstante o AggrafJo, procedêr-se-ha á avaliação. 

XVI - Dos Despachos sõbre se.questros preparat6rios de acções 
hypothecárias (Cit. Regu!. n. 3453 de 26 de Abril de 1865 
Art. 290): 

XVII - Dos Despachos, que decretão It liquidação forçada 
das Sociedades de Credito Real, (Reg~l. n. 3471 de 3 de Junho 
de 1865 Art. SO). 

(683) O Art. 10 do cito Deer. n. 5467 assim dispõe: 
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« Os Af/f/ra1Jos de Petiçfio serão processadns pêla f6rma de
terminada no Regul. de 15 de Março de 1812 : II 

Eis como o referido Regul. de 15 de Março de 1842 manda 
processar os Aggravos de Petição: ' 

« Havendo sido inlerpOsto o Af/f/ra1Jo, o Escrivão, sem pêrda 
de tempo, fará os Auto", com vista ao Advogado do Aggravante 
para minutal-o; e, dentro de 24, h6ras improrogavcis, deverá o 
Aggravante apresentar a Petição do Af/f/ra1Jo ao Escrivão, que 
immediatamente a-fará conclusa com os· Autos ao Juiz a quo; 
o qual, se não reformar o Despacho, de que fOi interpOsto o 
Aggravo, deverá fundamental-o, dando as razões d'êlle por e",
cripto, para sêrem presentes ao Juiz, ou Tribunál SuperiOr, no 
prazo de 48 h6ras (cit. Regul. Art. 20): 

« Terminadas estas diligencias, deveráõ sêr apresentados os 
Autos na SuperiOr Instancia; dentro de 2 dias, estando no 
mêsmo logár a Relação, ou o Juiz de Dirêito, para que se-tivér 
recorrido; aliás, ou sêrão os mêsmos Autos entregues na Admi
nistração do Corrêio dentro dos ditos 2 dias, ou apresentados 
no Juizo SuperiOr dentro d'êsse praso de 2 dias; e mais tantos 
quantos fOrem precisos para a viágem, na razão de 4 leguas por 
dia (cit. Regul. Art. 21) : II 

c( 'A apresentação d'êstes AUf/ra1Jos, para se-conhecêr se fOi 
fêita em tempo, será certificada pêlo Têrmo da mêsma apresen
tação e recebimento, que lavrar o Secretario da Relação, ou o 
Escrivão do Juiz de Dirêlto (Cit. Regul. Art. 2a): » 

c( As Petições, ou Minutas, dos Af/gra1Jos de Petição não seráõ 
aceita a, sem que sêjão assignadas com o nôme intêiro do 
Advogado constituido nos Autos (Cit. Regul. Art. 25) : » 

« Quando os Aggravos fOrem interpostos de Despachos e 
Sentenças, que não se-comprehendão nos especificados pêla Lêi; 
o Juiz a quo declarará por seu Despacho, que os não admitte 
por illegáes, condemnará as Partes nas custas do retardameuto; 
• imporá aos Advogados, que tivérem assignado as Petições e 
Minutas, as multas respectivas (Cit. Regul. Art. 26). » 

Na Praxe For. de Mor. Carv. § 752 lê-se, que as Partes p6-
dem juntar ás Minutas de Aggra1Jos quaesquér documentos 
antes da resposta do Juiz a quo, mas nunca no Juizo SuperiOr. 
Jamais vi exemplo n'êste sentido, penso diversamente. 
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§ CCCXLIX 

o setimo, e ultimo, i'equesito do Aggravo de 
Petição é, que na segunda Instancia sêja regular
mente processado, julgado, e dev.olvido á primêira 
Instancia (684). 

(684) O Art. 19 do Cito Decr. n. 5467 determinou, que os 
Aggravos, que se-interpozérem para a Relação do Districto, fossêm 
julgados pêla forma indicada no Regulamento das Relações: 

O actual Regu!. das Relações, no Decr. n. 5618 de 2 de 
Maio de 1874 Art. 10 § l." n. l.", declara competir ás Relações 

. jl!lgar os Aggravos, como Tribunáes de segunda e ultima Instancia : 
O mêsmo Regu!. das Relações, no Art. 15, declara competir aos 

respectivos Presidentes d'ellas, conhecêr, com dôis Adjuntos, dos 
Aflgravos de Petição interpostos das Decisões dos Juizes de Dirêito. 

O mêsmo Regul. das Relações, nos Arts. 125, ]26, e ]Z7, 
assim dispõe: 

« Os Allflravos de Petiçãó serão processados da manêira indi
cada nos Arts. llO á 112 para os Recursos Crimináes, com a 
differença de sêr d'êlles sempre Relatôr o Presidente da Relação 
(Art. 125); » 

'( Sorteados os dôis Adjunctos, que com o Presidente tivérem 
de conhecêr do Aggravo, reunir-se-hão no dia immediato na 
Sala das Conferencias; e ahi, fêito o Relatorio pêlo Presidente, 
será pêlos três Juizes proferida a Decisão (Art. 126):» 

« Os Despachos de Aflgravos na Relação não podem sêr em
bargados, nem sujêitos estão á qualquér outro Recurso (Art. 
121). o 

O mêsmo Regul. das Relações, finalmente, nos referidos 
Arts. no á ll2, assim dispõe; 

« Logo que se-apresentar na Relação o Recurso etc., , 
Secretario escreverá nos Autos, sob sua rubrica, a data do 
recebimento; e os-fará conclusos ao Presidente do Tribunál, que 
os-distribuirá ao Desembargadôr, á quem tocar (Art. nO): J) 

« Examinados os Autos, o Relatôr os-apresentará em Mêsa 
na primêira Sessão, e procedêr se-ha ao sortêio de dôis Juizes 
Adj untos (Art. lU): » 
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NUMERO 11 

Do aggravo de Inst'rumento 

§ CCCL 

Aggravo de Instrumento (§ CCCXXXVI n.2) é o 
interpôs to, quando o Juizo de segunda Instancia, á 
quem competir seu conhecimento, não se-achar no 
Têrmoj ou dentro de cinco leguas do logár, onde 
se-aggl'ava (685). 

§ CCCLI 

Interpõe-se o Aggravo de Instrumento pêla forma 
exigida. na Legislação instaurada pêlo Art. 120 da 
Lêi n. 261 de 3 de Dezembro de 1841 (686). 

« Fêito o Relatorio, e discutida a materia, será proferida 
a Decisão, que se-tomará por Acordão escripto pêlo Relator, e 
sssignado pêlos três DesembargadOr.es (Art. 112). ,. 

(685) Definição a. contr4rio S61fSU da qualificação do A!lura" 
de Petição no Art. 15 do Regul. de 15 de Março de 1842. 

(686) Art. 23 do Regul. de 15 de Março de 1842, onde se
acrescenta: -devendo os Aggravantes, nas Petições e Têrmos de 
sua interpo~ição, declarár especificadamente tOdas as péças dos 
Autos, da que pretendem havêr traslado. 

Rege tal disposição do Regul. de 15 de Março da 1842, por
que assim o-determina o Art. 10 do cito Decr. n. 5467 de 12 
de] Novembro de 1873. 

Pêla Ord. Liv. 3.° Tit. 70 § 1.0 o Augravo de Instrumento 
devia sêr interpOsto em Audlencia, ou, não a-havendo, perante o 
Escrivão por Têrmo nos Autos, ratificavel na primêira Audien
cia (cit. Ord., e Ass. de 9 de Abril de 1619) j e já que o Art. 
11 do cito Decr. de 1873 declara dispensaval essa ratificação, re-

26 
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sulta sêrem hOje extensivos ao Aggro'()o de Iustrumento os dOis 
méios, pêlos quaes se-pode interpOr o Aggra'()o de Petição, confor
me permitte o Art. 19 do Regul. de 15 de Março de 1842. 

O mêsmo Regul. de 18,12 determina no Art. 25, que as Pe
tições, 011 Minutas, nos Aggra-cos de Instrumento, não sêjão 
acêitas sem estarem assignadas com o nome intêiro. do Advo
gado constituido nos Autos; o que igualmente se-observará á 
respêito das respostas ou contestações dos Aggravados. Como 
pOis, attendendo-se á esta determinação, é possivel reputar hoje 
prejudicada e abusiva a pratica seguida no processo dos Ag
g1·a-cos de Instrumento; e com apOio na Legislação anteriOr, que 
a moderna decla,rou restaurada? Vêja-se a Nota 244 do Man. 
de Lour., censurando com razão ao Assessc1r Forense. 

Eis o processo dos Aggra-cos. de Instrumento, que transcrêvo 
da Praxe For. de Mor. Carv.: 

«Interpôsto o Aggra-co, cantinúão-~e os proprios Autos ao 
Aggrava!lte por 48 horas para minutal-o, por outro igual prazo 
ao Aggrl).vado para respondêr, e por outro igual prazo aI) Juiz 
(cit. Praxe For. § 736,Ord. Liv. 1.0 Tit. 58 § 25, e Tit. 80 § 9.°):» . 

cc Dadas as respostas, trasladão-se as péças apontadas pê1as 
Partes, e pêlo Juiz; e êste Traslado, com as respostas, é que 
forma o Instrumento de Aggra-co: Os Autos origináes seguem 
seu curso (cit. Praxe For .. § 738) : » 

cc Preparado o Instrumento de Aggra-co, com o Traslado e as 
Respostas, deve sêr entregue na administrraçãodo Corrêio dentro 
de dOis dias; ou apresentado no Juizo SuperiOl·, ou na Rela
ção, dentro d'êsse prazo de dOis. dias; e mais tantos quan tos 
fOrem precisos para a viagem, na raLão de quatro leguas por 
dia ( cito Praxe For. § 739) : » 

«Para a remessa do Instrumento deve havêr citação da Parte 
contraria, ou de seu Procuradór (Cit. Praxe For. § 7(0).» 

Os Aggravos de Instrumento· não suspendem o curso da 
Causa (Ord. Liv. 3.° Tit. 74 § 4.°), exceptuando o caso, em 
que sêjão sóbre competencia ou incompetencia do Juizo; porque 
então suspendem (ASR. 1.0 de 23 de Março de 1186, cito Praxe 
For. § 741), e em outros casos designados na Lêi. 

Assim como as Partes não podem juntar documentos ás Mi
nutas dos Aggra-cos de Petição (Nota 683 supra), também não podem 
juntaI-os ás dos Aggra-cos de Instrumento, e ás suas Respostas. 
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§ CCCLU 

o Aggravo de· Instrumento deve sêr interpôsto·den
tro de déz dias (687). 

§ CCCLIlI 

Preparado o Instrumento do Aggravo, far-se-ha sua 
remessa para o Juizo Superiôr, como a dos proprios 
Autos no Aggravo de Petição (688). -

§ CCCLIV 

Pode-se aggravar de Instrumento dos mêsmos Juizos, 
e para os mêsmos Juizos, entre os quaes é admis
sivel aggravar-se de Petição (689). 

§ CCCLV 

Processa-se, e julga-se, em segunda Instancia o 

(68'7) Ord. Liv. 3.· Tit. 65 § 2.·, Tit. 69 § 4.·, Tit. '70 
princ., e Tit. '79 § 1.., legislação restaurada pêla cito Lêi de 
3 de Dezembro de 1841 Art. 120, e pêlo cit. Regul. de Ir> de 
Março de 1842 Art. 23. 

Estes déz dias contão-se da mêsma forma, que· os cinco dias 
no A!1!1ra'Do de Petição (Nota 6'79 supra). 

(688) Art. 24 do Regul. de 15 de Março .de 1842. 
Dos Autos se-extráhe para o Instrumento tudo, quanto. p~de 

justificar o Recurso, comtanto que indicado no Requerimento ou 
Têrmo de interposição (Nota 686 supra). 

(689) Assim resulta dos Arts. L', 2.', e 3.·, do Decr. n.5467 
de 12 de Novembro·deI8'73, cuja integra contém a Nota 680 8t6pt'a. 
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Aggravo de lnrti'umento pêla mês ma fórma legislada para 
o Aggravo de Petição (690). 

§ CCCLVI 

Pode-se aggravar de Imtrumento nos casos, em 
que se-pode aggravar de Petição; e somente n'êsses 
casos, não havendo Ui em contrario (691). 

NUMERO In 

Do Aggravo no Auto do Processo 

§ CCCLVIl 

Aggravo no Auto do Processo (§ CCCXXXVI n. 3) é o 
mterpôsto em tôdos os casos, que não fôrem de Aggravo 
de Petiçao, ou de Instrumento; comtanto que expressa-

(690) Vêja-se a Nota 678 supra. 
Não se-conhecendo do Auurafio de I",tramento, por sêr caso 

de Appellação, pode sêr esta interposta no Juizo InferiOr, dando-se 
occasião legá!. 

Reformada a Decisão no Juizo SuperiOr por méio do Augra';'o 
de Instrumento, expede-se a Sentença de Provimento para sêr exe
cutada no Juizo InferiOr (Ord. Liv. 2.° Tit. 39 § fln., e Liv. 3.
Tit. 85 princ.). O Juizo InferiOr condemna o Aggravante nas 
custas do retardamento do Aggra'Do, e não o SuperiOr. I 

, (691) Art. 16 do Regul. de 15 de Março de 1812, que assim 
dispõe: 

« Os Auura'Oos de Instrumento, da mésma sorte, e somente, 
serio admittidos nos mêsmos casos, em que tem logár os Ãg
Ira'Oos de Petição. » 

Esses casos achão-se enumerados na No;a 682 supra. 
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mente contidos nas Ordenações, Lêis, e Assentos, que 
regulão a ordem do Juizo (692). 

(692) Art. 18 do Regul. de 15 de Março de 1842, onde lê-se 
mais: «- e declarando as Partes especiflcamente em suas Pe
tições escriptas, ou fêitas verbalmente . (nos RoquerimentoR de 
Audiencia), qual a disposição d'essas Ordenações, Lêis, ou As
sentos, que lhes-permitte interpOr o AugrafJo no Auto do ProcellfJ 
no caso, de que se-tratar (Ord. Liv. }.O Tit. },o, Tit. 8.0 § 2.°, 
e Liv. 3.° Tit. 20 §§ 46 e 47) -. » 

Tal rigOr não se-observa, 03 Advogados interpõem seus 
AuurafJos no Auto do Processo, e não costumão legalmente abo
naI-os. 

Por via de regra (lecciona o AutOr em seu § CCCXL c:pm 
fundamento na Ord. Liv. 3.° Tit. 20 § 46), o Auura'Do no Auto do 

Procello compete de tOdos os Interlocutórios, que respêitão á 
ordem do Processo; acrescentando em sua Nota 668, que tal 
Aggravo nunca se-entende prohibido etc. Temos hOje a res
tricção do Art. 16 do Regu!. de 15 de Março de 1842, que 
deve sêr respeitada, em doutrina ao menos. 

Differe dos outros A!1!1rafJos o A!1urafJo no Auto do Procello, 
em que êste não devolve logo o conhecimento da questão ao 
Juizo SuperiOr, e tem mais a fOrça de Protesto que de Recurso. 
Devolvida porém 11. Causa por motivo de Appellação ao Juizo 
SuperiOr, conhece êlle primêiro do A!1!1rafJo no Auto do Procello. 

O recurso de A!1ura'Do (disse a Nota supra 612 pago 5) s6 
pertence, excluido o Juizo Ecclesiastico, ao Juizo ·Civil, e ao 
Juizo Commerciál; e n'isto ha duas anomalias em sentido oppOsto, 
de que agora damos conta. Ao passo que o Regul. n. 737 banio 
os A!1ura'Dos no Auto do Processo, declarando em seu Art. 668 
sêrem s6 admissiveis no Juizo Commerciál os de Petição e Ins
trumento; o Art. 17 da Lêi n. 2033 de 20 de Setembro de 1871 
sem necessidade converteu em A!1!1ra'Do no Auto do Processo o 
Recurso, de que trata o Art. 281 ,do Cod. do Proc. Crim. Esta 
innovação inesperada motivou o Art. 124 do actuál Regu!. das 
Relações, mandando constituir questão preliminár a d'esses A!1!1rafJos, 
para sêr discutida e decidida antes de se-entrar na materia da 
Appellação. 

-
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§ CCCLVIlI 

A' fõrma, e ao tempo, de .interpôr o Aggravo no 
A utó do Processo é applicavel o dispôsto na Lêi sôbre 
a interposiçãO dos outros .4ggravos (693). 

§ CCCLIX 

Pode-~e aggravar no .4 uto do Processo dos mêsmos 
Juizos, e para o!s mésmos Juizos, entre os quaes são 
admissivéis os outros Aggravos (694). 

,0 

§ CCCLX 

Se nas Appellações Civeis houvérem Aflgravos no 
Auto do Processo, serão decididos pêlos Juizes d'estas, 

(693) Assim resulta do Art. 18 do Regul. de 15 de Março de 
1842, dispondo sêrem s6 admissiveis. os Aggra'/)os no Auto do Pro
cesso nos casos conteúdos nas Ordenações, Lêis, e Assentos, que 
regulão a ordem do Juizo. Esta disposição, além dos casos in se 
de admissão de taes Aggra'/)os,' compreende também a forma, e o 
tempo, da interposição d'êlles, tudo previsto na Legislação ante
riôr. 

Sua f6rma legál de interposição é, como no's mais Aggra'/)os 
ou Requerimento na Audiencia, e que faz parte do respectivo 
'Têrmo de Audiencia; ou T&rmo do Aggra'/)o, assignado pêlos 
.Aggravantes no Cartorio (Ord. Liv. 3. ° Tit. 20 §§ 46 e 47). 

,Seu tempo legál é o de déz dias, como nos Aggravos 
d'Instrumento, e contados pêlo mêsmo modo (Ord. Liv. 3. ° Tit • 
.20 § 46, e Tit. '14 § 5.°). 

(694) Assim resulta dos Arts. 1.', 2,° e 3.°, do Decreto n, 546'1 

de 12 de Novembro de 1873, cuja integra contem a Nota 680 supra. 
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constituindo a matel'ia dos Aggravos, questão preli
minár (695). 

(695) Art. 129 do cito Regu!. das Relações de 2 de Maio 
de 18'74. 

O Art. 121 d'esse mêsmo Regu!. contém semelhante dis
po!!ição para o Recurso, de que trata o Art. 281 do Cod. do 
Proc. Crim., e que mandou convertêr em Aggravo no Auto do 
Processo. Esta metamorphose limita pOis a doutrina da Nota 612 
supra pag. 5 sObre o Recurso de Aggra'Co (sem falIar no Juizo 
Ecclesiastico) s6 pertencêr ao Juizo Civil. 

Se, não obstante a determinada conversão, o Recurso do 
Art. 281 do Cod. do Proc. Crim. não dêixa de sêl' do Juizo 
Crim., a Consolido de Ribas em seu Art. 1493 não devia auto
risar-se com o Art. 124 do actuál Regul. das Relações, e tan~ 
mais calando o Art. 129 ad unguem. E também não devia autorisar 
êsse mêsmo Art. com os Arts. 41, e 42, do antigo Regul. das 
Relações de 3 de Janêiro de 1833; como consolidar a materia 
dos outros sêus Arts. 1495 á 1498 com fundamento nos Arts. 41, 
45, e 46, não tendo sido conservanos pêlo Regul. nOvo. 

O Art. 29 do Regul. de 15 de Março de 1842 mandou, é 
verdade, julgar os Aggravos no Auto do Processo pêla manêira 
estabelecida no Regul. de 3 de Janêiro de 1833 Arts. 41 e 
segs., e os Aggravos de Petição e de Instrumento segundo o dis
pOsto nos Arts. 32 e 33 do mêsmo Regul. de 1833; mas o 
Art. 10 do Decr. n. 546'7 de 12 de Novembro de 18'73 não 
falIa de Aggra'Cos no Auto do Processo, e só manda cumprir o 
Regu!. de 15 de Março de 1842 quanto á interposição, processo, 
e apresentação na Instan<!ia SuperiOr, dos Aggra'Co& ãe P~tiç4o 

e de .Instrumento: Não o-manda cumprir quanto ao julgamento 
de nenhum dos Aggravos. 

Reconhêço todavia, que os Arts. 41 á 46 do Regul. de 3 de 
Janêiro de 1833 contém disposições rasoaveis, que actualmente 
continuão á sêr observadas nas Relações. 

Quanto á forma de julgamento dos Aggravos no Auto do 
Processo, interpOstos dos Juizes inferiOres para os Juizes de Di
rêito (Art. 21 § 2.' da Lêi de 20 de Setembro de 18'71, Art. 66 
n. 3.' do seu Regul. de 22 de Novembro do mêsmo anno), ne
nhuma providencia legál depara-se, e provavelmente porque não 
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ARTIGO IV 

Da Revista 

§ CCCLXI 

Revista (§ CCCV n. 4) é o recurso interpôsto 
de uma Relação para outra designada pêlo Supremo 
Tribunál de Justiça (696). 

p,receu necessaria. Os Aggra"os no Auto do Procello sito ques
tões preliminares da questão principál dos Autos, entrão na 
classe dos incidentes. 

(696) Consto do Imp. Art. 16'7, e Lêi de 18 de Setembro 
de 1828. 

AnteriOrmente, Ord. Liv. 3.° Tit. 95 § 10. Regim. do De
semb. da Paço § 34. 

POsto que a Sentença nulla nunca passe em julgado, e possa 
revogar-se por Acçito ordinaria (Ord. Liv. 3.° Tit. 75 prine.), 
a qual dura por trinta annos (cit. Ord.); é mais util o remedio 
da RefJista, que se-trata nos proprios Auto~ em modo summario. 

Não tendo sido disputada na Causa, pode a nullidade sêr 
arguida por Embargos na Execução (Ord. Liv. 3.° Tit. 81 § 1.0). 

Emquanto ha Recurso ordinario (diz o AutOr em sua Nota 704), 
não tém logár a Revista; mas, depOis da Lêi de 18 de Setem
bro de 1828, entende-se o contrario, pOis muitas vêzes na 2.
Instancia da Relação interpõe-se logo Re"ista sem embargar os 
Acordãos. O Art. 2.° n. 1.0 do novissimo Decr. n. 6142 de 10 
de Março de 1816 confirma virtualmente êste procedimento exi
gindo, s6 para os Assentos no Supremo Tribunal de Justiça, 
têrem sido proferidos os julgamentos em Processos findos, de
pOis de esgotados os recursos ordinarios facultados por Lêi. SiLo 
recursos extraordinarios, ainda hOje, as RefJistas s6 pêlo motivo 
indicado na Nota 612 supra. 

-----
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§ CCCLXII 

A Revista póde sêr: 
1 Ou no interesse das Partes (697) 
2 Ou Só no interesse da Lêi (698) . 

. § CCCLXIII 

Não se-dará Rerista das Sentenças em Causas, 
cujo valôr coubér na Alçada dos J~izes, que as-hou
vérem proferido (699). 

(697) A RC1Jísta no interesse das Partes não se-pode denominar 
~oluntaria, para denominar-se elD-officio a outra s6 interpostA no 
interesse da Lêi, e corre3pondendo assim a divisão do § CCCXVI 
supra; pêlo motivo já indicado na Nota 632, o de não sêr 
obrigatoria a segunda, como é a Appellação clD-officio. 

(698) Art. 18 da cito Lêi de 18 de Setembro de 1828, que 
assim dispõe: 

« O Procura<lôr da Corôa, e Soberania Nacionál, pode inten
tar RC1Jista das ~entenças proferidas entre Partes, tendo passado 
o prazo, que lhes-é concedido para a-intentarem; mas, n'êste 
caso, a Sentença de RCfJista não aproveitará á aquêlles, que pêlo 
silencio approvarão a Decisão anteriôr. I) 

Acrescem sôbre a RerJista, no interesse da Lêi, mais estas 
dispQsições ; 

« Quando a Revista fôr intentada pêlo Procurador da Corôa, 
se-procederá pêlo modo declarado nos respectivos Arts. da Lêi 
de 18 de Setembro de 1828; sendo porém fêita a intimação 
somente á Parte vencedôra, e não á vencida, á quem não se-dará 
vista para arrasoár (Decr. de 20 de Dezembro de 1830 Art. 27). J) 

« Nas RC1Jistas Cíveis, intentadas pêlo Procuradôr na Corôa no 
caso do Art. 18 da Lêi de 18 de Setembro de 1828, sempre se
guir-se-ha, no caso de empate, a parte negativa (Decr. de 20 de 
Setembro de 1833 Art. 3.°), devendo-se entendêr pêla parte ne
gativa a que denéga Revista. » 

(699) Art. 32 do Regul. de 15 de Março de 1842. 
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§ CCCLXIV 

As Revistas somente serãó concedidas nas Causas 
Civeis (tambem nas Crimes), quando se-verificar um 
d' êstes dóis casos: 

1 M anifesla nullidade: 

Sôbre êste assumpto attenda-se á critica da Consolid. das 
Lêis Civ. Nota 43 ao Art. 1183: 

«Inflúe a Alçada nos casos de nullidade manifesta, e de in-
• justiça notoria, para impedir o Recurso de Revista? Na Praxe do 

nosso Fôro. tem influido até agora, pôsto que assim· não dêva 
sêr: » 

« São offensivos da Consto do Imp. Arts. 158 e 164 n. 1.0, 
e d; Lêi de 18 de Setembro de 1828 Art. 5.° n. Lo e Art. 6.°, 
as disposições da Lêi n. 261 de 3 de Dezembro de 1841 Art. 
123, do Regul. n. 143 de 15 de Março de 1842 Arts. 32 e 34, 
do Tit. Uno do Cod. do Com. Art. 26, do Regu!. n. '7m de 25 
de Novembro de 1850 Art. 665, e do Regu!. n. 56]8 de 2 de 
Maio de 18'74: » 

(( Se a nossa actuál organisação judiciaria não tem mais que 
duas Instancias, no sentido restricto d'esta palavra, taes disposi
ções não devião têr marcado Alçada para os Tribunáes de segunda 
Instancia: Se a nossa actuál Revista cabe, e deve cabêr, em 
quaesquér Causas, sêja qual fôr seu valôr, sempre que as Sen
tenças fináes se-resintão de nullidade manifésta ou injustiça nQ-' 
t6ria; taes disposições, por motivo de Alça.das, não a-devião 
impedir. » 

(( Não se-argumente em contrario com a Legislação anteriôr, 
apontada por Per. Souz. Linh. Civ. Nota 710; porquanto a nossa 
Lêi Fundamentál virtualmente a-mudou, harmonisando a Re1Jista 
do antigo Dirêito com o nôvo systema politico! » 

«As injustiças notorias, ou nullidadcs maniféstas, ficão sem 
remedio em muitos casos, correm fortuna com o dinhêiro! E tanto 
mais se-deve lastimar o vigente systema das Alçadas, em damno 
da uniformidade da Jurisprudencia, e dos progressos da Legis
lação, tendo a Disp. Provis. Art. 22 extinguido as fllosas, e o 
Regul. de 15 de :Março de 1842 Art. 1'7 tendo tolhido os Ag
gravos de Ordenação não guardada. » 
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2 Ou inju~tiça notória nas Sentenças prof~ridas 

em tôàos os Juizos em ultima Instancia (700). 

(700) Art. 6· da cito Lêi de 18 de Setembro de 1828, e 
Art. 5.° do Decr. de· 20 de Dezembro de 1830. 

« Os dôis casos de manifesta nullidade, ou injustiça notó
ria, só se-julgarãó verificados nos precisos têrmos da Carta de 
Lêi de 3 de Novembro de 1768 §~ 2.° e 3.°; e quanco occorrê
rem casos taes, e tão graves e intrin!!ados, 'lue a decisão de 
sêrem,. ou não, comprehendidos nas disposicões d'esta Lêi, se-
faça duvidosa no Tribunál, solicitará êlle as· Providencia; Legis- W 

lativas por intermédio do Govêrno (cit. Decr. de 1830 Art. 8.°):» 
N.D. O Officio de 11 de Outubro de 1833 mandou informar 

ao Presidente do Supremo Tribunál, se nos casos !!le concess~es 

de Revista procedia-se, ou mandava-se procedêr, contra os que 
derão causa ás ittjustiças notól'ias, Il nnllidades matti(estas, que ser
virão de fundamento ás ditas concessões, pôis que, no caso con
trario, não se-tem cumprido !t Lêi; vistl) como o remedio d'essas 
concessões, que não s1.~spendem a execução das Sentenças, seria 
improficuo, se não fôsse acompanhado da responsabilidade dos 
Juizes, que fizerão a injustiça, ou causárão a nullidade, obri
gando as Partes á excessivas despêzas. 

A' tão estranhavel Officio seguio-se o Av. mais estranhavel 
de 24 de Outubro do mêsmo anno, que assim conclúe: 

« Manda, que o Tribunál cumpra pêla sua parte o dispôsto 
no Art. 28 do Decr. de 20 de Dezembre de 1830, e o Art. 157 
do Cod do Proc. Crim., sempre que nos Autos reconhecêr a 
responsabilidade dos Juizes, e Escrivães; e deixando que os res
ponsaveis chamem em sua defêsa as Sentenças das Relações Re
visôras, caso ellas, confirmando as que no Tribunál fôrão jul
gadas nullas ou injustas, destrúão o fundamento da responsa
bilidade; que aliás a Lêi manda, que o Tribunál verifique; cum
przndo s6 ao CtJrpo Legislattvo emendar essa anomalia, e saliente 
defêito: » 

Prova a leitura d'essa péça a ignorancia de quem a-redigi o 
sôbre o sabio espirito do Art. 161-1 da Consto do Imp, e de
ploravelmente n'estaspalavras de seu preambulo: - (I e a mêsma 
Regencia, reconhecend'o o defêito da Legislação, que tira a Su
premacia do primêiro Tribunal de Jurisdicção do Imperio, e o-torna 
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§ CCCLXV 

As ReVlsfas nito suspendem a execução das Sen
tenças (701). 

§ CCCLXVI 

Aos Recorrentes, depôis da manifestação da RelJista. 
é licito renunciar o dirêito ao seguimento d'ella em 

subalterno das Relações Provinciáes RevisOras, quando lhes-per
mitte revogar as Sentenças sustentando as concessões de RefJút", 
ou confirmaI-as, destruindo os fundamentos das mêsmas conces
SÕ8S, etc.! -» 

N.B. Vêja-se na Nota 706 o Decr. de 17 de Feverêiro de 
1838. 

Os casos de nullidade (Iecciona o AutOr em sua Nota 708, 
com fundamento na citada Lêi de 3 de Novembro de 1768 § 1.
(entendida pêla Ord. Liv. 3. ° Tit. 75, e Tit. 95) slio os seguin
tes : 

I - Se faltou a primeira citaçlio : 
II - Se a Sentença fOi dada contrn outra passada em jul

gado: 
III - Se fói dada por pêita: 
IV - Se fOi dada por falsa prova, não se-havendo essa fal

sidade allegado nos Autos; ou, havendo-se allegado, mas não 
se-havendo dado provas á êsse respêito; 

V - Se, sendo muitos os Juizes, não tiverlio tôdos voto: 
VI - Se fói dada 'por Juiz incompetente: 
VII - Se fói dada contra Dirêito expresso: Esse Dirêito ex

presso é o das Lêis Patrias do Império, e n1io o das Lêis Ro
manas, ou outro Direito subsidiario: É preciso porém, que a 
Sentença, para sêr objécto da ReDista, sêj a directamente profe
rida contra as Lêi~. e não somente contra o dirêito da Parte 
(Ord. Liv. 3.° Tit. 75 § 2.°). 

Não se-considera - í"justiça notoria -, s6 porque o Recor
rente têve na CaUda alguns votos á sêu favôr. 

(701) Art. 7.° da cito Lêi de .18 de Setembro de 1828. 
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qualquér estado, em que se-ache, antes da Sentença 
da Relação Revisôra (702). 

§ CCCLXVIl 

. Os requesitos da Revista são: 
1 Seu processo regulár no Juizo recorrido: 

(i02) Art. 6.° do Decr. de 20 de Setembro de 1833, se~uindo-ae • 
os mais Arts. n'esta substancia: 

« Art. 7.° A renuncia será manifestada por Têrmo assignado 
pêla Parte, ou por seu ProcuradOr, e duas Testemunhas; e êste 

• Têrmo será mandado tomár pêlo Juiz da Causa principál, em 
que se-proferio a Sentença, de que sc-interpOz a Revista, quando 
fOr de um s6 Juiz; e pêlo Presideute da respectiva Relação, 
quando n'êlle tivér sido proferida a Sentença; tanto antes, como 
depOis, de havêr-se expedido os Autos para o Tribunál Supremo 
de Justiça: » 

« Art. 8.° No caso de já estarem os Autos no Tribunál Su
premo de Justiça, ou na Relação RevisOra; e de se-apresentar 
n'aquêlle, ou n'esta, o requerimento de renuncia, ou desistencia ; 
manda.rá tomar o Têrllio o Juiz, á quem os Autos tivérem sido 
distribui dos : » 

« Art. 9.° Se a renuncia fOr de Revista interposta de Sen
tença de alguns dos Juizes singulares extinctos, poderá mandar 
tomar o Têrmo, na conformidade do Art. 7.', o Juiz, perante 
quem corrêr a Execução: » 

li. Art. 10. O Têrmo de renuncia será julgado por Sentença 
pêlo Juiz aiugulár, ou pela Relação, que tivér proferido á Sen
tença, emquanto os Autos não tivérem sido remettidos para o 
Tribunál; e pêla Relação RevisOra, quaudo os Autos se-acharem 
n'aquêlle, ou n'esta: li 

« Art. 1.1. Quando o Têrmo fOr fêito perante o Juizo, Otl 

Relação, que proferi o a Sentença, de que se-tivér interpOsto a 
Revista, e os Autos já tivérem sido remettidos; deverá sêr en
viado e1J-officio pêlo respectivo Escrivão, ou Secretario, ao Tri
bunál Supremo, ou á Relação em que os Autos se-acharem: » 
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2 Seu processo regulár no Supremo Tribunál· de 
Justiça: 

3 Seu processo regulár na Relação ReviHôra (703). 

§ CCCLXVIIl 

o processo regulá r da Revista no Juizo recorrido 
(§ CCCLXVIl n. 1) começa pêla sua manifestação, até 
reméssa dos Autos ao Supremo Tribunal de Justiça (704) . 

(703) A Consolid da Ribas seguio esta divisão, que é bôa. 

(701) « A Parte, que quizér usar do Rec'N,rso da Reflista, fará 
d'sso manifestação, por si ou por seu Procuradôr, ao Escrivão; 
que a-reduzirá á Têrmo assignado pêla Parte, ou seu Procuradôr, 
e duas testemunhas (Lê i de 18 de Setembro de 1828 Art. 8.°, 
e Decr. de 20 de Dezembro de 1830 Art. 7.°): 

« Esta manifestação será fêita dentro de déz dias da publi
cação da Sentença, e logo intimada á Parte contraria (cit. Lêi 
Art. 9.°, e cito Decr. de 1830 Art. 7.°): 

« Interpôsto o Recurso de Reflista, as Partes, no têrrno de quinze 
dias, arrasoaráõ por escripto sôbre a nullidade, ou injustica, que 
servir de fundament~ ao dito Recurso, sem novos Docu~entos; 
e, juntas as Razões aos Autos, serão êstcs, ficando traslado, 
remettidos á Secretaria do Tribunál Supremo, onde serão apre
sentados; na Côrte, e Provincia do Rio de Janeiro, dentro de 
quatro mêzes; de um anno nas Provincias, de Goyás, Matto-Grôsso, 
Ceará, Piauhy, Maranhão, e Pará; e de Oito mêzes, nllfl mais 
Provincias; contados, em tOdos êstes casos, do dia da interpo
sição do Recurso (Lêi cito Art. 10, e cito Decr. de 1830 Art. 7.°): 

«Estes prazos são dispensaveis (Decr. do Govêrno de 5 de 
. AgOsto de 1831, Decr. Legislativo de 5 de AgOsto de 1837. » 

Acrescem sõbre o processo da Revista, na sua primêira phase, 
as seguintes disposições: 

« A interposição de Re"Ois.ta, por mêio da manifelOtação,de 
que trata o Art. 8.° da Lêi de 18 de Setembro de 1828, pode 
sêr fêita por qualquér ProcuradOr, ou sêja bastante e gerál, ou 
sêja porticulár, dos que estivérem autorisados para o prosegui-
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mento do Fêito na Instancia, em que se-proferir a Sentença. de 
que a Rif)ista se-interposér (Decr. de 20 de Dezembro de 1830 
Art. 9,0) : » 

cc O Têrmo dos déz dias, fixados para a manifestação da Re
f)ista, é peremptório, e improrogavel, sem embargo de qualquér 
resstituição; todavia os êrros commettidos pêlos Escrivães dos Juizos, 
de que se-interposêr a RC'Dista, ou pêlo Secretlõ rio do Tribunál, 
não prejudicaráõ as Partes, que tivérem cumprido as disposições 
legáes (Cit. Decr.de 1830 ArL 10): II 

cc No caso de se-provarem taes êrros perante o Tribunál, de
firirá êste ao direito das Partes; como se não existissem, salva 
a responsabilidade dos qne os-tivérem commettido (Cit. Decr. de 
1830 Art. 11).» 

Acrescem sobre o processo da Ref)ista, em sua primêira phase, 
mais estas disposições : e 

cc As Revistas, que tivérem sido denegadas por motivo dos 
êrros mencionados no Art. 11 do Decr. de 20 de Dezembro de 1830, 
admittirão nôvo conhecimento para se-deferir, como fôr justo, 
com tanto que as Partes o-requêirão; na Côrte, e Provincia do 
Rio de Janeiro, dentro de 30 dias; de um anno, nas Provincias 
de Matto-Grôsso, Ceará, Piauhy, Maranhão, e Pará; e ôito mêzes, 
nas demais Provincias; contados, em tôdos êstes casos da publica
ção da presente Resolução (Decr. de 20 de Dezembro de 1830 
Art. 12):» 

Se a parte, contra quem se-proferir Sentença em ultima Ins
tancia, morrêr antes de findarem os déz dias, sem têr interpôsto 
a RC'Dista, nem consentido no julgado; sendo moradôra no logàr 
do Juizo, ou sabendo-se n'êlle de seu fallecimento dentro dos déz 
dias, passará aos herdêiros o dirêito de a-interpôr (cit. Decr. de 
1830 Art. 13) :» 

cc Os herdêiros, n'êste caso, farão a manifestação dentro de déz 
dias depôis ela publicação da Sentença, pêla qual fôrem habilita
dos, perante o Juiz, ou a Relação, que julgou a Causa principál 
(cit: Deer. de 1830 Art. 14):» 

« Se a Parte, que fallecêr, não fôr moradôra no logár, nem 
n'êlle se-tivér noticia do fallecimento dentro dos déz dias; valerá 
a interposição de RCf)ista, fêita pêlo seu Procuradôr; e, se' êste a 
não interpozér, passará o dirêito de a-interpôr aos herdêiros na 
forma á cima declarada (cit. Decr. de 1830 Art. 14):» 

-
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« A intimação da manifestação, quando a Parte contraria nio 
residir, ou não estivér, no iogár; pode sêr fêita na pessOa do Pro
curadOr, nos têrmos do Art. 9.· (cit Lêi de 1830 Art. 15):» 

li. Se a Parte tivér sido revêl, e não estivér no logár do Juizo. 
e nem tivér constituido ProcuradOr, não é precisa a intimaçio 
(cit. Decr. de 1830 Art. 15):)) 

«Se, depOis de fêita a manifestação do· Recurso, e a inti
mação, fallecêr o procuradOr de alguma das Parte a antes de ar
rasoár; ou por molestia, prisão, ou outro grave impedimento, 
se-impossibilitar, não sendo moradOra a Parte no logár do Juizo; 
não correráõ os dias, que faltarem para o Têrmo, senão depOis 
que fOr citada para constituir nOvo ProcuradOr em prazo rasoa
vel (cit. Decr. de 1830 Art. 18{:)) 

li. Se n'êste tempo fallecêr alguma das Partes, . sendo mora
dOr~s no logár do Juizo, 011 sabendo-se do fallecimento dentro 
do prazo de 15 dias procedêr-se-ha á habilitação do~ herdêiros 
perante o Juizo da Sentença, e não se-contará no tempo con
cedido para apresentação o consumido na habilitação (cit. Decr. 
de 1830 Art. 19): 

« Quando a Parte fallecida não fOr moradOra no logár, e não 
se-tivér noticia do fa11ecimento dentro do dito prazo, não se
poderá depOis a11egar o fallecimento para se-invalidarem os actos 
praticados antes de sêr sabido (cit. Decr. de 183) Art. 20: » 

« O Escrivão continuará vista dos Autos ás Partes, e ao 
ProcuradOr da CorOa nos casos, em que o-dêva fazêr, para ar

. razoá rem ; ficando á seu cargll cobraI-os -irremissivelmente, logo 
que finde o têrmo da Lêi (cit. Decr. de 1830 Art. 21): » 

li. Se ambas as Partes, ou alguma d'ellas, depôi·s de fêita a 
manifestação, e a intimação, deixarem de arrazoár por escripto, 
não se-deixará por êsse motivo de conhecêr do merecimento do 
Recurso (cit. Dacr. de 1830 Art. 22): II 

« DepOis de preparados os Autos, com as Razões ou sem 
elIas, e fêito o Traslado; o Escrivão os-remetterá ao Secretario 
do Tribunal pêlo Corrêio, pago o porte pêlo Recorrente, e da 
remessa juntará Conhecimento ao Traslado (cit. Decr. de 1830 
Art. 23):)) 

« No logár, em que estivér o Tt"ibllnál, a remessa dos Autos 
se-fará independente de traslado; que somente se-tirará, depOis 
que fôr concedida a Reoúta; e sendo para êsse fim remettidos 
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os Autos ao E;:crivão CJmpetentc, que, tirado o traslado, os-en
viará ao Secretario do Tribunãl p~ra serem remettidos á Re
lação, que o Tribunãl tivér designado (cit. Decr. de 1830 
Art. 24): I/ 

«Tanto os Autos, como o Traslado, serão seUados á custa 
do Recorrente; não se-fazendo a reméssa, sem que se-tenha 
pago o seno, e o pórte do Correio; e imputando-sc-Ihe a demóra, 
.que por essa causa houvér: O Escrivão será responsavel, se
fizér a remessa sem sêllo, mas não se-deixará de conhecêr do 
Recurso (cit. Decr. de 1830 Art. 25): » 

« TOdas as providencias, que f.)rem necessarias para o Es
crivã:> tom~r o Termo da m~niftlshção, no caso de r6pugnar; e 
para fazer o Traslado, e a remas<;1i; bem como para tOdos os 
m~is act )~, p. dilig,mchs prJp~r,tt.)rhs; serão requerid~s "4)8 

Presidentes das R~laçjes, c aos Juizes da primêira In'ltancia, 
que tivérem prnferido a'! Santen~~s (cit. Decr. de IS30 Art. 26): )I 

« Se pJr qlnlquér de'l:lstl'e, aconteci.lo no Correio, se-per
dêrem O" Autos remettitlos ao Tribunil; poderá a Parte, com 
uma Certi.l'io authsntica d1 Ad.ministradór do Corrêio da COrte, 
pêla qu"l C\lnst3 o de,~a,tre, iuterp~r d3 njvo o Recurilo na 
forma da Lêi; servindo o Traslado dos Autos, como se-fOssem 
principáes (cit. Decr. de IS30 Art~ 39). 

«Hwcndo Embargos (outr'óra oppóstos na ChancelIaria), 
decidem-se primêiro, não correndo tempo para 'seguimento e 
apresenhç:'io da Revista (Decr. de 18 de Março de 1835).» , 

« H,tvendo djis ou mais Recursos de Re'IJista, á respêito de 
cada um observe-se o determinado no Art. 10 da Lêi de is dOe 
Setembro de 1828, dand:>-ile aos Recorrentes e aos Recorridos os 
têrmos legá'ls para arrazoárem (Av. de 8 de Junho de 1831). 11 

«Nem a Carta de Lêi de 18 de Setembro de IS28, nem 
outra alguma Legislação posteriôr, compreende no têrmo mar
Cado para a interposição, seguimento, e apresentação, dos R6-
cursos de Re'IJista, os que não podérem têr sido interpóstos. se
guidos, e apresentados, no mencionado termo, em consequencia 
de guerra, ou de outro qualquér acontecimento, que tenha sus
pendido o exercicio legitimo da Autoridade Publica (Decr. de 
17 de Julho de 18.'38). li 

27 

-
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§ CCCLXIX 

o processo regulár da Revista -no Supremo Tri
bunal de Justiça (§ CCCLXVII n 2) começa pêlo 
recebimento dos Autos na Secretaria do Tribunál, até 
que êste a-de negue ou concêda (705). 

(705) « Recebendo os Autos o Secretario do Snpremo Tribunál 
de Justiça, os-apresentará na primêira Conferencia do mêsmo 
Tribunál; e se-distribuirão á um dos Ma~istrados, que será o 
Relator (Lêi de 18 de Setembro de 1828 Art. 11): » 

« O Ministro, á quem fôr distribuida a Revista, examinará 
os Autos, II as Allegações das Partes; e, pondo no processo 
lll~a simples declaração de o-têr visto, o-passará ao Ministro, 
que immediatamente se-Ihe-seguir; o qual ,procederá da mêsma 
forma, e assi.m por diante até o numero de trêz (cit. Lêi Art. 
12) : » 

« Quando o ultimo tivér visto o Processo, o-apresentará em 
Mêsa no dia, que o Presidente designar-; e, á portas abêrtas, 
illustrado o Tríbunál pêlos trêz Juizes, que virão os Autos, e 
debatida a q1:estão por tôdos os Membros presentes; dllcidir
se-ha á pluralidade de vôtos, se se-deve, ou não, concedêr a 
Revista: O resultado se-lançará nos Autos com as razões, em que 
êlle se-fundou (cit. Lêi Art. 13): » 

« Em um e outro caso, a Decisão ficará constando no Tri
bunál, para o que será registrada literalment3 em Livro para 
êsse fim destinado, e se-publicará pê-Ia impre.nsa (cit. Lêi Art. 
14) : » 

« Denegada a Revista, serão remettidos os Autos e::c-officío 
ao Juiso onde forão sentenciádos, e o Recorrente será condem
nado nas custas (cit. Lêi Art. 15)) 

« Concedida a Revista, serão remettidos os Autos e::c-officio 
á uma Relação, que o Tribunál designár, tendo em vista a 
commodidade das Partes (cit. Lêi Art. 16):» 

Acrescem, n'esta segunda phase do processo da Revista, 
as seguintes disposições: , 

« Não se-poderáõ súpprir nó Tribunál as faltas, e omissões, 
das solem idades, que a Lêi exige para interposição e seguimento 
das Revistas (Decr. de 20 de Dezembro de 1830 Art. 38): li 

j 
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§ CCCLXX 

o processo greulár da Revista na Relação Revi
sôra (§ CCCLXVIl n. 3) começa pêlo recebimento na 
Secretaria respectiva, até a Decisão finál, e reversão 
dos Autos ao Supremo Tribunal de Justiça (706). 

«Em caso de empate nas votações das Revistlls Civeis, o 
Presidente do Tribunál dará seu voto para desempate; não 
obstando que actualmente' falte algum dos votantes, lue havia • 
concorrido na occasião do empate, por sêr môrto, aposeI).tado 
ausente, ou impedido (Decr. de 20 de Setembro de ]833 Art. 
1.0 , com referencia á Resol. de 22 de Agôsto do mêsilo 
anno). » 

« Deve-ee exigir porte dos Autos expedidos pêlo Supremo 
Tribunàl de Justiça, uma vez que pêlo sõbrescripto se-conhêça 
sêrem de simples interesse de Partes, se bem qne ex-o/ficio 
remettidos pêlo dito Tribunál, á quem pêla Lêi fõra isso incum
bido (Av. de 15 de Dezembro de 1834). » 

«Fallecendo alguma das partes litigantes depôis de têrem 
subido os Autos ao Tribunál Supremo de Justiça para a decisão 
do Recurso de Re'l'Jista, que hajão interpôsto; não terá logár a 
habilitação de herdêiro, em quanto estivérem no mêsmo Tribunál 
(Regul. de 25 de Abril de 1838 Art. 1.0):»· 

« Depôis de concedida . a Re'l'Jista, será fêita a habilitação 
perante a Relação revisôra (cit. Regul. Art. 2.0). II 

(706) « Se a Causa tivér sido julgada em Relação, ouem outro 
Côrpo Collectivo, será revista por tantos Juizes, quantos fôr!io 
os da Sentença recorrida, corntanto que, não sêjão da mêsma Re
lação; e se fôr de Juizos Singulares, serão os Autos Igualmente 
remettidos á uma Relação, e ahi julgados por trêz Juizes: Em um 
e outro caso, as Partes não serão novamente ouvidas (cit. Lêi 
Art. 16, e Decr. de 20 de Dezembro de 1830): 

« Proferida a Sentença àc Re'l'Jista, serão e'l'J-offieio remettidos 
. os Autos pêlo Presidente do Tribunál Revisõr ao Juizo, em que 
se-proferio a Sentença recorrida, fazendo officialmente ao Supremo 
Tribunal participação de remessa (cit. Lêi Art. 17). I) 
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Acre~cem, n'esta tercêira phase do processo de R~ilta, as 
disposiçõf'l segnintes: 

.. As Relações, á que fôrem remettidos quaesquér Autos para 
a Revista, em tOdo caso se-considerarãõ plena e perfeitamente 
substituidas ás outras Relações, Tribunáes, Corpos Collegiáes. 
e Juizos Singulares, que tivérem profbrido as Sentenças, que 

. derãs motivo no recurso, pnra julgl1rem as Causas á vista do 
que acharem allpg'aclo e provado nos Autos; da mesma forma 
que se por taes Relações, Tribunne~, Corpos Colleghíes, e Juizos 
Singulnres, nunca ti ves~em sido julgados (Art. 1,0 do Decr. de 
17 de Feverêiro de 1838).» 

«Se. a Revista tivér sido concedida por motivo de injustiça 
notoria, proveniente de se não têr admittido ás Partes alguma 
essencial defêza; como· por se não têrem recebido Embargos 
o~ Artigos, que provados relevari;lo; ou por se não havêr orue
nado vestoria e exame, ou qualquér outra diligencia legál, que _ 
era indispensavel para a plen:t dilncidaçiio da mnteria, e per
fêito éonhecimento da· Causa; ou p1r não se-têr dado pro
vimento em Agl?ravo do auto do procP,,~ú; e se as Relações re
visOras reconhecel'em esta inju~tiç:1, jilllit'míõ o julgado á reme
dilll-a; Ido se· podendo em hl caso prof(~l'ir Smtença difin:nitiva 
sObre a mataria princil,ál da Cau~n, á que f<lllar a necessaria 
illustração (AI't, :l.o 00 cito Decr, ): » 

(I Se a Revif'ta se,clDcetlêl' p01' motivo) de nullid:vle mani
festa, e as Relações I·evi."óras as·jlllg-arJm procedent.:!", ~endo 

d'aquellas quê o Dil'eito tem declal'ado insanaveis, limibr-se-ha 
a Sl!ntença á julgar o Processo nnUo, em tô.lo, ou em parte, 
conforme o prejuizo, que d'ellas deve resultar á sua totál, ou 
parciál, validade (Art. 3.° do cito Decr.).» 

/I Quando· porém as nullidades, põstJ que reconhecidas, fo
rem d'aquellas que se-podem sanar; e das que, apezár de não 
sêrem sanadas~ nenhum prejuizo resulta ao essenciál do Feito, 
existindo a legitimidade das pessõas dos litigantes, e quando 
seja necessario .para ser sabida a verdade; em tal cal> o , a8 

Relações revisôras julgarãõ definitivamente, sem attendêrem á:taes 
nullidades, e erros do Processo (Art. 4. o do cit. Decr.).» 

I( No caso de não poderem as Relações revisÔras proferir 
Sentenças definitivas, que ponhão fim á tõda a Causa, por al
guma das razões expostas nos Arts. 2. o e 3.°; remetter-se-hilo 
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os Autos aos Juizos, em que se-proferirlo as Sentenças re
corridas, para n'êlIes se-proseguirem os devidos têrmos, na 
conformidade da emenda da injustiça, ou de nullidade, que 
se-tivér julgado (Art. 5.° do cito Decr.).» 

« Se, proferidas algumas d'estns Sentenças pêlas Relações re, 
visOras, não etltivér n'elIas bem explieita, e claramente determi
nado, o andamento, que deveráõ têr os Processos nos Juizos, de 
que se-recorreu, á fim de se-remediar a injustiça, ou nullidade 
reconhecida, para o unico effêito da precisa declaração do que 
as Partes á este respêito julgarem obscuro, admitiráõ as Rela
ções revisOras a Petição d'essa decluaçãa por méio de Embargos, 
que nada mais contenhão, offt:reeidos pelas Partes dentro do ._ 
têrmo l~g~l (Art. 6.° do cito Deer.).» 

«Para se-dar andamento ás Causas, que ora se-aehão pen
dentes, e parad as, por não têrem as Relações revisOras prpfe
rido Sentenças definitivas; e não estar bem clammente designado 
o seguimento, que deveriam têr; poderáõ as Partes interessadas 
pedir declaração pela manêira decretada no Art. antece
dente, ou sêja por despachos e mandados das Autoridades, dos 
Tribunáes,. e Juizos, em que os mêsmos Autos se·acharem; 
ou sêja por mêio de Precato rias das referidas Relações revisOras, 
dirigidas á esses Tribunáes ~ Juizos. (Art. 7.° do cito Deer.).» 

O Regu1. de 26 de Abril de 1833 não prevenio ~ hypothese 
de falleeêrem as Partes, quando já os Autos tem regressado da 
Relaç'\o Revii!Ora, não se-tendo ainda extrahido Sentença. O Pre
zidente da Relação mnndou nomel\r Juizes para. assignr a 
Sentança, fazendJ'se na Execução d'esta a Habilitação. 

FIM DO SEGUNDO TOMO. 
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