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COLLECÇÀO DAS LEIS DO l~IPERlO DOURASI!..

1850.

TOMO 13. PAnn: 2.-

DECRETO N.' 73i' - de 2;; de Novembro de 18..0.

Determina a ordem do Jlli:o 110 pl'oeesso COInmereial.

Hei por bem. Usando da allribuiçfiO que Me confere o
Artigo vinte e sete Titulo unico do Codigo Commereial. De
crelur o seguinte:

" PAUTE PRIlUEIRA.

Do Jlro~es.,o Commerrio/.

TITULO I.

Do Jaizo Commcreial.

CAPITULO I.

Da Legislaç«o Commereial.

Art. 1.' Todo o Tribunal ou Juiz que conhecer dos
negocios e causas commerciaes. todo o arbitro ou arbi
trador. experto ou perito que tiver de decidir sobre ob
jeetos. aelos. ou obrigações commerciaes. lIe obrigado a fazer
applica\(lio da Lcgislaçfio Commercial aos casos occorrentes
(Art. 21 Tit. unico do Codigo Commercial).

Art. 2.' Constituem Legislaçfio Commercial o Codigo
.10 Commercio. e subsidiariamente os usos commereiaes
(Art. 291 Codigo) e as Leis Civis, (Arts. 121. 291 e ~,28
Codigo). ,-,

Os usos eommerciaes preferem ás Leis Civis, somente I
Ilas questões sociaes (Art. 291) e casos expressos no Codigo. 11

Art. 3." As Leis c 1I50S commerciucs dos raizes c~
trangriros regula0: ....,

~ L' As qursWrs sohre (J rstado c idade dos cstral
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geiros residentes no Imperio, quanlo á copacidade para
contraclar, nao sendo os mesmos estrangeiros commercianles
matriculados na f6rma do Artigo 4.· do Codigo Commercial.
Todavia os contraclos nao serfio nullos provando-se que
vertêrao em utilidade do estrangeiro;

§ 2.· A f6rma dos eontraetos ajustados em Paiz es
trangeiro (Arts. 301, 424 e 633 Codigol salvos os. casos ex·
captuados no mesmo Codigo (Art. 628 Codigo), e os eon
tractos exequiveis no Imperio, sendo celebrados por Brasi·
leiros nos lugares em que houver Consul Brasileiro.

Art. 4·.· Os eontrnclos eommerciaes, ajustados em Paiz
estrangeiro mas exequiveis no Imperio, serao regulados e
julgados pela tegislaçlio Commercial do Brasil.

Art. 5.· Presumem-se eontrahidas conforme a tegis
JaçAo do Brasil as dividas entre Brasileiros em Paiz estran
geiro.

CAPITULO 11.

Dos T,.ibltllaes e Juizes.

Art. 6.· As allribuições conferidas pelo Corligo. ao~

Juizes rle Direito do Commercio e o conhecimento rias causas
e.ommerciaes em primeira instaneia, competem aos .Juizes
Municipaes, ou do Civel, onde os houver (Art. 17 Tit.
unico Codigo).

Art. 7.· As Relações rio Districto sfio Tribunaes de se
gunrla e nltima instancia nas cansas commerciaes, e lhes
competem:

§ 1.. O conhecimenlopor appellaçM rias cansas com
merciaes enjo valor excerler rle duzentos mil réis (Art. 26
Tit. unico Codigo);

§ 2.· O conhecimento da appellaçfio interposta dassen
lenços do Tribunal do Commercio nos casos dos Arts. 851,
860 e 906 Codigo.

Art. 8.· Nos lugares em que as Relações exercem as
nltribnições de Tribunal do Commercio (Art. 1.· Tit. nnico
Codigo), não podem intervir no julgamento da appellaçao os
IJesembargadores que fizerem parte da secçao, que substitue
o Trihunal do Commucio.
. Art. 9.· A jurisdieção dos Tribnnaes e .Jnizes do Com
merda, salvo o easo da recom'enção (Ar!. 109). he res
friela e improroga,e!.
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CAPITULO 111.

(,

:1

Da jurisdicção commercial em razão das pessoas e dos octos.

,Art. 10. Competem á jurisdicçno commercial todas as r<••, ,,~,<

causas que derivarem de direitos e obrigações sujeitas ás /so

disposições do Codigo Commercial. com tanto que huma das
partes seja commerciante (Art. 18 Tit. unico Codigo).

Art. 11. Não basta para dctcrminar a competencia da
jurisdicçãO commercial que ambas as partes ou alguma dellas
seja commerciante. mas he essencial que a divida seja
tambem commercial: outrosim não basta que a divida seja
commercial. mas he essencial que ambas ou· huma da.
partes seja commcrciante, salvos os casos c excepções do
Art. 20.

Ar\. 12. A parle não commerciante he sujeita á ju
risdicç.ão commercial ou interviesse no contracto, ou seja
herdeiro J successor, cessionario, subrogado, possuidbr de
titulos e papeis de credito commerciaes (Arts. 277 e 387
Codigo). possuidor de bens I'nr penho,' ou hl'potheca obri
gados a dividas commerciaes (Arts. 2G5 e 269 Codigó), pos
suidor de bens alienados em fraude de dividas commerciaes
(Art. 828 Codigo). vendedor no caso' de evicção (Art. 215 ~
Codigo).

Art. 13. As questões de bens de raiz com excepçlio
daquellas que occorrerem nas execucões. 01\ derivarem de
hypothecas commerciaes (Ar\. 269 Codigo) ou do direito da
rescisão. que o Art. 828 confere ao credor commerciante.
nno pertencem ao Jnizo Commercial (Art. 191 Codigo, 19
§ 3." Tit. unico Codigo).

Art. 14. Competem tambem á jurisdicçno commercial
em razão das pessoas e dos actos:

§ L" As questões sobre ajustes. soldadas. direitos. obri
gações e responsabilidade dos officiaes da tripolaçno, e gente
do mar; , .

§ 2." As questões de ajuste, salarios. direitos. obriga
ções. responsabilidade dos agentes auxiliares do commerció.
salva a jurisdicçlio administrativa do Tribunal do Commercio;

§ 3." Os actos de commercio praticados por estrangeiros
residentes no Brasil (Art. 30 Codigo).

Art. 15. Os commerciantes ou são matriculados ou
não (Art. 909 Codigo). mas só aos matriculados competem
H!õI prl'rog-"linl~ c pl'Oterçlin qne o C:odiA'0 Iihcl'alis:J fi favor
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do rommrrdo (Arts. 4.'. 21 e seguintes. 310 e 908
Codigo).

Art. 16. Na arrecadação. administração. e distribuição
dos bens dos negociantes que nao forem matriculados. nos
casos de fallencia. se guardará no Juizo Commercial quanto
se acha determinado pelo Codigo para as quebras dos com
merciantes. na parte que for applicaveI (Art. 909 Codigo).

Art. 17. Suscitando-se quest.~o no Juizo Commercial
sobre a profissão. habitual· do commerciante matriculado (Arl.
4.' (:Odigo) será a contestação decidida á vista. de altestados
do Tribunal do Commercio sob informação da Praça. e contra
esse attcstado he· inadmissivel qualquer prova ou contestação.

Arl. 18. Coutestando-se a qualidade do commerciante
não matriculado. será a contestação decidida conforme as
regras geraes de prova.

Art. 19. Considera-se mercancia:
!li 1.' A compra e venda ou troca de eiTeitos moveis.

ou setnoventes para os vender por grosso ou a retalho. lia
mesma especieou manufacturados. ou para alugar o seu
uso;

!li 2.' As operações de cambio. banco. e corretagem;
~ 3.' As emprezas de fabricas; de commissões; ,de de

positos; de expedição. consignação. e transporte de merca
dorias; de espectaculos publicos;

§ .~.' Os seguros. fretamentos. risco. e quaesquer con
tractos relativos ao commcrcio maritimo;

§ 5.' A armação e expedição de navios.

CAPITULO IV.

Da jlll'isdicção commercial em razão somente do.l actos.

Art. 20. Serão tambem julgados em conformidade das
disposições do Codigo. e pela mesma fórma de processo.
ainda que não intervenha pessoa commerciante:

§ 1.' As questões entre particulares sobre titulos de di·
vida publica e outros quaesquer papeis de credito do Go
verno (Art. 19 SI.' Tit. unici>Codigo);

§ 2.' As questões de Companhias e Sociedades. qualquer
que seja a sua natureza e objeeto (Art. 19 § 2.' Tit. unico
r.odigo) ;

§ 3.' As questões que derivarem de contraclos de 10
rn':ão r,omprrhrndi(Jn~ na di~posi~;1o do TiL X rnrl~ Tdo



Codigo. com exceJlção somente das que forem relativas IÍ lo
cação de JlI'e<lios I'usticos e urhallos (.Irt. 19 § 3: Til.
unico Codigo) ;
~ 4.0 As Ilucstões relativas fi letras de cnrnbio, e de "'} c,, <....... .,1;

tm7j:ã: ~C;;llros, risco, c fretnrncntol"l. r-I. 'iH.-tI

eAIllTtrI.O ,~.

Da jll,.jsdú~{~t1() "oluntariq r. ('lflmiHisl,.afit~fL fiml .Juizes flrl
Direito "11 (:()/lImrrr;o.

Art. 21. Aos Juizes .11' llireito do Commel'cio (Art.
6.') competem sem recurso as allrihuições seguiutes:· .

§ 1.' l'l'esidir li nomeação do novo eaha oU gerente
das Sociedades Commerciaes no caso de que traia O' Att.
309 do Codigo;

§ 2.<1 ]"residir ti nomca~fio da at1ministra~üo commercial ,
quando algnm nc~ocianlc (1110 não tenha socios, ou mesmo
nlgncm (111e nfio seja cOR1B1t'rcinntc, rallr~\,a sem teslmncnlu
ncm lIemleiros· ln~csnntcs, e lenha t're(lore~ t'omnll~l'eialltes

(1rt. 310 Codigo);
A administração que oS credores ('ommereiantes podem

requerer c nomear no caso deste §, somejltc tem lugar:
N.o J. o quando tino ha testamento;
N.o 2.° flmmdn os hel'(leiro~ i.lI1~entcs nfio tcm procu

rador;
N.o :to sendo os Cl'cl1ol'ps commerci.mtcs matriculhdos;
N.' l~.' semlo a divifla commercial. eorrespllllllenleá

metade de todos os erellilos, liqnida. c eonstanlc de ti
tnlos anthenlicos;

osequestro compete ao ,1nizo de Ausenles. cuja jutis.
dicção cessará logo que se rerificarem QS requisitos meneio..
nados;

§ 3.' l'roeessar c julgar a jll5tificaç.ão qUê o capilfio do
navio.deve faler para tomar dinheiro n risco, e vender mer...
cadoria da carga (Arts. 515 c 5LG Codigo);

§ l~.' Nomear depositario pararecebe,' os generos, .0 plÍ.
gar os fretes devidos quando está auseute o eonsitlMtitrlo,
on se não apresenta o portador dn conhecimento li ordem
(Art. 528 Codigo);

§ 5.' Providenciar no ('.aso de naufragio sobre a salva
4;:fiO da gente, navio e carga, c IJrocedcr nu inl'éotário,
g-nnnlfl. 011 refll1a (Iof' uhjcrtos snl\'mlns 110 ('nsu (10 faltar
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o capitão ou não apparecer o dono. consignatario ou al
guem por elles. (Art. 732 Codigo);

§ 6." Autorisar a desearga do navio arribado (Art. 7~6
Codigo) ;

S 7." Abrir, encerrar, numerar e rubricar os livros de
apontamentos e prolestos de lelras (Arts. ~·08 e H OCodigo);

§ 8. 0 ]lrocedcr aos exames, diligencias, nrhil.rnmenlos
c restorias no caso de avarias grossas, c dar providencias
sobre os eITeitos avariados (Arls. 772 e seguinles COdigo);

§ 9." Conroear e ouvil' os creelorcs sobre a moraloria
(Arls. 899 e 900Coeligo).

Art. 22. Aos mesmos Juizes compelem nas rl'ol'incias
em que houver Tribunal elo Commercio. e nos Termos qne
ficarem longe ou fóra da resielencia delle. a. altribuições do.
Arligos 87. 347 e 463 doCodigo, e lodas os eliligcncio. qne
os mesmos Tribnnoe. lhes incnmbil·em.

TITULO 11.
•

Da ora"" do .I"iZIJ,

e,\ PITULO [.

Da conciliação.

Art. 23 Nenhumo causa commercial será proposta em
Juizo contencioso, sem que previamente se tenho tentodo
o meio da concilioção. OU por acto juelicial. ou por com·
parecimenlo voluntorio dos parles. Exceptuão-se:

§ 1." As causos procedentes de papeis de credito com
merciaes, que se acharem endossados. (Art. 23 do Titulo
unico Coeligo);

S 2." As causos em que as partes não podem transigir
(cit. Art. 23) • como os Curadores fiscoes dos falJielos dQfante
o processo do declaroção da quebra (Art. 838 Codigo) , os
odministradores dos negociantes falJidos (Art. 856 COdigo),
ou fallecidos (Art. 309 e 3tO Codigo), os procuradores pu
blicos, tutores, curadores e testamenteir,os;

§ 3.' Os actos de declaração da quebra (cit. Art. 23);
§ 4.' As cousas arbitraes, aS de simples omcio do Juiz.

as execuções, comprehendidas as preferencias e emborgos
de terceiro: e em geral só he neces~uria a ronriliaçiio para fi

c.l----..-------,------r-------
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acÇúo principal. e nfto pam as preparator;as ou incidentes.
(Tit. 7.' Codigo):

Art. 2'~ Póde intentar-se a conciliação perante qual
quer Juiz de Paz. onde o rl,o for encontrado. ainda que
não seja a l'reguezia do seu domicilio.

Art. 25. I'Me tambem o réo ser chamado por edictos
para a roneiliação ·nos casos do Artigo 53 § \.'. e nos ter
mos· do Artigo .\.5.

Ar!. 2(;' Quer no Juizo .10 domicilio do réo. quer
no caso do Artigo 2·\', pOllcni () autor chorour o. réo li con·
ciliação , ,c nello poderão comparecer os partes, por pro
curador com poderes c~pecincs ]lara transigir no Juizo coo
ciliatorio.

Art. 27. A petição para a conciliação deve couter: os
nomes, pronomes, morada dos que eiUio c são citados; fi

e'posição suecinta do objerlo da conciliação. e 11 decllll'ação
da audiencill para que se requer a citação; podendo esta
ser feita para comparcl'cr no mesmo (lia sú em caso de ur..
gcuda, c por dcspm'ho expr('sso do .Juiz.

Art. 28. Nas demandas eonlra Sodctlmlcs on Compa
nhias commcrciacs, será chamada li conciliação li pessoa que
administra; e sendo mais de hum os gerentes ou adminis
tradores. bastará chamar hum delles.

Art. 29, Nas questões respectivas a estabelecimentos
commerciacs, ou a fabriras administradas por feitore~ 011
prepostos. nos termos dos Artigos 7.\. e 7:; cio· COlligo Com
mercial, poderão cstCl'l ser chamados ií cOIU'ilillt;iI& pelos
aetos que como toes tiverem l,raticado.

Art. 30. A citação pam a concilia~ão 1,Inlc tambem
~cr feita com hora cerla lia f6rma do AI'ligu /10.

Ar!. 31. Justificando o réo doen~a 011 impedimento,
poderá li Juiz marcar-lhe hum prazo razoave! para compa
recer pessoalmente independente de nova citá~ão; e na falia
de seu comparecimento pessoal nessa audicncia, bem coma
em geral nos casos de revl'lia Ü citação do Juiz de 11az ,
se havcrão as partes por não cOllciJiadas, c serú o réo con...
demnado nas custas.

Art. 32. Não comparecendo o autor na audiencin pam
que fez citar o réo, flcllrlÍ cil'curnuucta a citac;-ão, sendo
cOlldemnado nas custas; e não poderlÍ ser de novo o réo
citado sem as haver o autor pago ou depositado com cita...
ção do réo pal'n as levantar,

Ar!. 33, Comparecendo as partes (lor si 6U seus pro-

'(

1

I
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cUI'adores (Ar!. 26), lida a pelicao, poderao discutir ver
balmente a questao, dar explicações e provas, e fazer rc
ciprocamente as propostas que lhes convier. Ouvida o expo
siçao. proeuforá.o Juiz chamar as parles a hum accordo.
esclarecendo-as sobre .scus interesses, e inconvenientes de
demondas. injustas.

Art. 34. Verificada a coociliação, de tudo lavrará o
Escrivão no re'pecliro Protocolo termo circumstanciado, que
serii assignado pelo Juiz e partes, daudo as certidões que
lhe forem requeridas, independente de despacho do Juiz,
n não serem rC'Illcrillas por terceiras pessoas.

Estas certidões terUo esecuçlio nos termos do Decreto
de 20 de Setembro de 1829.

Art. 35. Se as partes se não conciliarem, ou nos
casos de revelia (Arl. 31). farii o Escrivlio huma simples ·de
c1araçM no requel'Ímeulo, para constar no Juizo coulencioso,
lançando-5e no Prolocolo para se daremos cerlidões quando
se.ilio requeridas. Poderão logo ser as prirles ahi citadas para
o Juizo compelente, que será designado, assim como a au
diencia 1.10 comparecimentn, c 'o EscrÍ\'i1o dUl'iÍ promptaOlcnlc
ns' certidões. .

Ar!. 36. Independente de cilação poderão as partes
interessadas em negocio commercial apresentar-se voluntaria
mente na audiencia de qualquer Juiz de Paz. para tratárem
da concif,j.açlio, sendo o seu processo. e cITeitos os meSmos
determinados nos Artigos 33. 34 e 35;

Art. 37. No acto conciliatorio poderão as partes su
.ieitar-se ri decislio do mesmo Juiz conciliador; e neste caso
o lermo por ellas assignado e pelo Juiz tcní a força de com
promisso.

O Juiz como arbitro ~ará sobre clle sentença, que,
depois de homologada, será. pelo Juiz competente executa
da, com recurso ou sem clle, se .assim o convencionarem
riS partes.

. Ar!. 38. A citação para a conciliaç1io, ou o compa
recimento voJuntario dos partes na audiencia do Juiz de l'az
(Arl. 3ll), interrompe a pl'cscripçlio (Ar!. 453 n.· 2.' Co
digo), e constitue desde Jogo o devedor em mora (Art.
138 Codigo), com lanto que a acçiiQ seja proposta até
!lum mez depois do ,lia em que se não verificou li COIl

riliaçlio.
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eAll l'1'Ul.O 11.

Da dlariio.

Art. 311. A citaçno para as causas commerciaes p6de
ser feita por despacho ou mandado do Juiz. por precato;,
ria, por edictos, ou com hora certa ..

Art. 40. Para a citação requerese:
§ 1.. Que o orncial da diligencio leia {, propria pes

soa que vai citar o requerimento lIa parte com o despa
cho -do Juiz, Oll o mnnu;ulo por este ns~ignndo, dando-lhe
contrafé. aiuda que esta nno seja pedida.

§ 2.· Que na fé da citaç~o que passar no requerimen
to ou mandado declare se deo contrafé. c hem assim se
a parte citada recebe0. ou nUo quiz receher. .

Art. 41. A cHaçno subentende-se feita para a audiencia
seguinte, nunca para o mesmo dia da citação; e para o
lugar do costume, se outro nfio 'for designado.

Ar!. l~2. A cilaçno sçl'lí feita por despacho. I(uaudo for
dentro da Cidade. Villa, ou sens armhaldes; c por man
dado, quando for dentro do Termo,

Art. 43. O mandado deve conter:
§ 1.. Os nomes. pronomes. morada do autor e do réo ;
§ 2,· O fim da cilação com todas as especificações que

a petição contiver; .
§ 3.· A comminação se a houver;
§ 4·.· O dia. hora e (ngar do comparecimento, se não

for Ilorn a audicncln;
§ 5.. A ruhri('a do Jniz. e suhscripção 110 Eoscrivno.

Art. 44, A precatoria deve conler:
§ 1.. O nome do Juiz deprecado anteposto ao do de

precante. excepto se aquelle for inferior a este, e sujeito
á sna jurisdicçãO;

§ 2,· O lugar I1'0nde se expede, e para onde he
expedida.

§ 3.· A petição e despacho t'erbo ad verbllm;
§ l~.· Os lllrmos rogatorios do estilo. e convenientes lÍ

Autoridade. a que se depreca.
Ar!. .45. Para a citação edital requer-se:

§ 1.· Que se justifique a incerteza. ou ausencia da pessoa
que Im de ser citada, achando-se em parte incerta ou lugar
não snhitlo, ou inncccssi"cl por causa de peste ou gllCrrtl;

~ 2..~ Que 1)1" ('(lielos ~l'i;io ilflhadns nos lUf!arcs pu-
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blicos, e publicados pelos jornaes onde os houver, certi6.
cando-o o omcial no primeiro caso, e juntando-se no se
gundo aos respectivos autos o jornal, ou publica fórma
do annuncio;

§ 3.' Que os prazos dos edilaes sejão marcados peJo
Juiz, sendu de trinta dias quando o reo se achar em lu·
gar absolutamente não sabido, ou hum prazo razoaveI con
forme a distancia, se clle se achar dentro ou fóra do
Jmperio, mas em jnrisdicçãO incerta.

Ar!. 46. l'ara a citação com hora cerla requer-se:§ 1.' Que a pessoa que tem de ser citada, lendo sido
procurada por tres vezes, se occuUe para evitar a citação,tlf!c1arando-o assim na fé que passar o olTIcinl do diligencia ;

§ 2.' Que a hora certa para a citação seja marcada
pelo omcial para o dia. ulil immediato, podendo-o filzer
independenle de novo despacho;

§ 3.' Qne a hora cerla seja inlimada ã pessoa da fa·mBia , 011 «n visinhllllça nno havendo familia, ou n:lo scndf)
encontrada pessoa capaz de receher a cilaÇtlo;

§ .~.' Que li pessoa assim intimada seja entregue con
trafé com a 'copia da petição. do despacho do .Juiz. da
I"~ de ter sido a parle de"idamente profurada. c da hora
dc~iRllndn para a cita~ão ;

§ 5.' Que o of,licial vã Icvautar li hora certa, c uão
cncontrando a parle passe de tudo a competente fé. dan
do-se por feita a citação.

Art. ,~7. A citaçãO pessoal só he IlCcessaria no prin
cipio da causa c da etecução (Ar!. 2~ do Til. unko), cilan
do-se tombem a mulher do reo ou do etcculado. se a '1ues
Mo versar sobre bens de rai•.

Art. 4.8. Achando-se o réo fóra do lugar onde a obri.
gllrilo foi conlrnhida, poderá ser feita li primeira- citaç30 na
pessoa de seus mandatarios, administradores. feilores ou ge
rentes, nos casos em qne a acção derivar de aelos pralica
dos pejos mesmos mandatarios, administrfldores, feitores oU'
gerenles. O mesmo lerói Ingar a respeito das obrigações
ronlrahidas pelos capitães ou meslres de navios. consigna
larins e sol)recargas, nfio se achando presente o principal
devedor ou obrigado (Ar!. 25 do Tit. unico).

Art. 49. A citaç"o com hora certa lIe subsidia"ja da cio
I"\'ão pessoa', quando esla se nno pMe fazer por se occullar
ti pessoa que fem ele ser citada, ou seja o réo, ou qualquer
do!' J11arlllafario~ f~ Im?po:;to~ de flue traia o Artigo antecedente.
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Art. 50. A citação por precatoria tem lugar quando a
parte que tem' de ser citada se acha em jurisdicçãO alheia ao
Juiz, perante o qual tem de responder•

. Art. 51. Cumprida a precatoria pelo Juiz deprecado;
mandará este citar a parte por mandado nos termos do Artigo
A3, e com hora certa nos do Artigo 46.

Art. 52. Oppondo a parte citada embargos á precato
ria, serão estes remetlidos ao Juiz· deprecante para deUes
conhecer, salvo se concluil'cm evidentemente li incompelen
cia do Juiz .leprecante.

Ar!. 53. A citaç.ão )101" edidos tem lugar:
§ 1.' Quando for iucerto, ou iuaccessivel por cansa de

peste ou guerra o lugar em tIue se nc1HH' o nU8cnl,c, que
tem de seI' cilado (Arl•.1·;; § L');

§ 2.' Quando fOI' incerta li pessoa quc tem de ser cilada;
§ 3.' Quando deverem ser cilados os interessados na

avaria grossa (Art. 772 Codigo), não sendo conhecidos os
seus procuradores;

§ 4.' I'ara a iulima~o de protesto judicial ao devedor
ausente ue que se não tiver noticia (Art. ·153 n.' 3,'
Codigo);

S 5.' Em geral , quanuo forem uesconhecidos os inte
ressados em qualquer acto ou diligencia judicial, que seja
necessario intimar as partes.

Art. 54. Passado o termo marcado nos euitaes, com
certidão UO omcial he havida a parte por citada, c nomean
do o Juiz curador ao ausente, com cUe correrá o feito os
seus deviuos termos.

Art. 55, No C<1S0 uC ser feita a citação com hora eerla •
será aumittido o procurador que se apreseutar volunlaria
mente para responder á acção, com procuração baslante an
terior e especial, e com cUe correrá a causa.

Art. 56. O Artigo 4·7 não comprehcnue o caso de haver
procurador bastante, especiul ou geral, para receber e pro
por acções durante a ausencia de seu constituin!e. sendo
porêm necessaria a citação da mulher do réo ou do e.ecu
tado, se versar a questão sobre bens de raiz, c não houver
procuração especial deUa,

Ar!. 57. Accusada a primeira citação em audiencia ,se
não comparecer a partc ciladu por si ou por seu procurador.
seguirá a causa a sua revelia até a nnal; mas em todo caso
comparecendo li parte lançada ser;. ndmittida tl pro~e~llir no
feito nos termos em que l'~tc se uchal'.

·1
I
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Art. 58. Nao compareeendo ° autor por si ou seu pro
curador para fazer aecusar a eilnc1lo', ,ficarlÍ 'esta eircullidu
ela, sendo oréo absolvido, da' instancla; enfio serlÍ nova
mente citado semque .•oautor' mostre haver pago oU depo
sitado as custas em Juito.

Art. 59. A eitaçao inicial da cansa torna a cousa li
tlgiosa; induz a. litlspendencià; previne a jurisdicçfio. salvo
sendo Dllna ou circumducta o cildçfio; interrompe o pre
scripçfio, e constitue em mora o devedor nas causas em que
llfio he lIecess.1ria a cOllciliação (§§ 1.', 2.', 3.' e 4.' do
Art. 23).

CAPITULO m.

Do {oro competente.

Art. 60. As ocções commerciaes serfio propostos no
foro do domicilio do réo.

Art. 61.' Se fotem'mai~ de hum os réos siII'Il1lta
lIeamente 'obrigados ;e 'diversos os domicilios. podem ser
todos demandados naqnelle que o aulor escolher.

Art. 62. Todavia obrigando-se a parte expressameate
no contracto a respollder em lugar CClto, ahi será de
Dlandada, salvo se o autor preferir o foro do domicilio.

Art. 63. Os herdeiros. succcssores. cesslonariôs, os
ehamados á autoria. os assistentes,' oppoentes responderlio
no foro em que corre a cauM.

Art. 64. A ohrigaçfio do foro do contracto (Art. 62)
passa para os herdeiros,' successOl'es, e ocssionarios.

CAPITULO IV.

Da acçãoordinaria e sua proposição.

Ar!. ,65. Esta acçfio he competcnte em todas as cansas
para as quaes nfio estiver neste ll.egulalpcnto determinada al
guma orçfio summaria, especial, 0\1 executiva.

Art. 66. A acçfio ordinaria scrá iniciada por huma
simples petlçfio que ',deveconter: .'

§ 1.' O nome do autor e do' réo ;
§ 2.' O contracto, transacçlio, ou facto dos quaes \'C

sultar, segundo o COlligo. o direito do uutor. e a obri-
gação do réu; ~
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§ 3.' O pedido com todas as especificações e estima
tiva do valor quando nilo for determinado;

§ 4.' A indicaçno das provas em que se funda a de
manda.

Art. 67. A petição inicial póde reduzir-se a requerer
simplesmente a citaçno do !'Lia para ver propor·se a acÇao,
cujo objecto e valor serao sempre declarados.

Art. 68. Na audienda para a qual for o réo citado
deve o autor propor a acçúo, olTerecendo a mesma petiçúo
inicial, ou no caso do Artigo antecedente oulra com os
requisitos do Artigo 66

Art. 69. Com a acçúo he o autor obrigado a ajuntar
os documentos em que se ella funda. (Art.720).

Art. 70. Se sobrevier legitimo impedimento, pelo qual
núo possa o autor propor a acção na audiencia para a
qual. foi o réo citado, accusada a citação, ficará 'a pro
posiçao da acÇao dilTerida para a audiencia seguinte.

Art.71. Se na seguinle audiencia o autor nfio pro
puzer a acçúo, será o 'réo absolvido da instancia.

Art. 72. Se forem muitos os réos" e nfio puderem
ser todos citados para a mesma audiencia, serão accusadas
as citações á medida que se fizerem, e a proposição da
acção terá lugar na audiencia em que for accusada a ul
tima citaçao.

Art. 73. Proposta a acção, na mesma audiencia se
assignará o termo' de dez dias para n conleslaçao.

CAPITULO V.

,
I

Das cxcepções.

Art. 74. Nas causas commerciaessó lem lugar. as se-
guintes excepções :

§ 1.' De incompetencia e suspeição do Juiz;
~ 2.' De i1Iegilimidade das parles ;
~ 3.' De litispendencia;
~ 4.' De cousa .julgada.

Art. 75. As outras excepç.ões ou dilatorias ou pe-
remptorias constituem maleria de defesa, . e serfio allegadas i,
na coutestação.

Art. 76. As excepções que respeitao á pessoa do Juiz
serão oppostas em primeiro lugar, c são inndmissiveis de
pois de oulras ou com oulras.

I
J
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A ~o suspoirlio proco~e á ~o incompetonc.ia.
Art. 77. As ~emais exceprões ~evem ser oppostas con

junctamente no termo assignado para a contestação. e não
podem ser admilli~as ~epois ~eJla. ou do lançamento res
pectivo.

Art. 78. Da excepção se ~ará vista ao aulor por cinco
dias para impugna-In, findos os quncs o Juiz ti rejcitaní
nu ,receber;í.

Art. 79. Sen~o recebWa, será posta em prova com
huma ~i1ação ~e ~ez dias, depois ~a qual, conclusos os
autos ·com as provas pro~uzi~as, e sem mais allegações, o
.luiz julgará ~efinilivamente.

Art. '80. Sendo r~jeitnda, so nssigmmí novo termo ao
réo para n contcsta~fio.

Art. 81. A exceprão ~e suspeição ~e'e seropposla
em audiencia, e ofTereci~a por A~'ogado.

Art. 82. Se o Juiz reconhecer a suspeição, o Escri,llo
omciará ao Substituto, declarando que lhe compete a de
cisllo ~o feito entre partes-F. e F. ,-por se baverreco
nhecido suspeito o Juiz- F.

Art. 83. Sc o Juiz não rcconhecer a suspeir.iio, ficará
o feito suspenso até a ~ecisão ~a suspeição. e o Escri,llo
remelterá immediatamente os autos á Autori~a~e competente.

Art. 8'h O conhecimento ~a suspeição compete:
!li 1." Ao Tribunal ~o Commercio ;
§ 2." A' !leIação , nos lugares onde não houver Tri

bunal do Commercio ;
Si 3." A Autori~ade Ju~iciaria, que substituir ao Tri

!mnal do Commercio on~e não houver !lelaçilo.
Ar\. 85. lIemeltillos os autos, e sendo conclusos, ~c

ci~irá o Tribunal preliminarmente se he lcgitima a sus
peirão.

Art. 86. A suspeiçilo he legitima sendo fun~a~a nos
~c~uintes motivos:

Si 1." Inimizade capital ; .
:li 2." Amizade intima;
§ 3." Parentesco por consanguinidade ou amnidade até

o segun~o gráo, contado segundo o Direito Canonico;
Si 4." Particular interesse na decisão da causa.

Ar\. 87. Não sen~o legitima a suspeirão, será a parte
con~emnada nas custas em tresdobro, e a causa prose- I '
guirá seus termos.

Ar!. 88. Sendo legitima a suspeiçüo. () Tribnnal ou
~'ir:'l ao .Juiz npruzando-lhe termo razoavcl"



Art. 89. Findo o termo da audiencia, cobrados os autos,
sendo .mister, seguir-se-Im a dilação das provas, que será
de dez dias, e ouvidos as portes no termo de cinco dias
ossignado a cada lIuma dellas, o Tribunal decidirá defini
tivamente e sem recurso a suspeição.

Art. 90. Se proceder a suspeiç,ão pagará o Juiz as
custas, e a causo sera devolvido 00 Substituto.

Ar!. 91. Nilo procedendo a suspeiçilo, proseguir,\ 11
causa , c a parte pagará as cnshls.

Art. 92. As excepçõcs de -lilispendencia e couso jul
gada - para procederem. carecem do requisilo de identi
tlade de cousa, causa e pessoa.

Esta itlenlidade será regulada pelo Direito Civil.
Art. 93. Considera-se pendente a acç,ilo para induzir

a-litispendencin J -quando a citação he uccllsada em au
tliencia. (Art. 59).

Art. 94.' O Tribunal .to Commercio. ou a Autoridade
que o substitue póde impor a multa de 50 a 100;tjl á parte,
que com manifesta má fé" c call1mniosamcntc propllzer sus
peiçãO.

Art. 95. A suspeiçilo nilo tem lugar na execução.
salvo a respeito dos embargos de 3.', e preferencias.

CAPITULO v•.

Da contes/ação.

Art. 96. A contestação deve conter simplesmente a
exposiçilO dos motivos e causas que podem illidir a aeção.

A ella se devem ajuntar os documcntos em que se
funda (Art. 721.).

Art. 97. Na contestação deve o réo inserir, antes da
allegaçilo da materia de defesa, a arguiçoo das nullidades de
conciliaçilo, acçilo, citaçilo, e de todos os actos, e termos
que tiverem occorrido até o ponto da contestaçoo.

Art. 98. Quando da contestação constar a arguiçao
de nullidade, o Juiz tomando della conhecimento verbal e
summario em audiencia,. ou mandando que os autos lhe
sejoo conclusos, supprirá ou pronunciará a nullidade como
for de direito e se prescreve uo Titulo - Das Nullidades.-

Art. !l!l. Não sendo a contestaçilo olferecida no termo
assignado, segui r-se-ha a dilação das provas.

Art. 100. Mas se o réo allegar legitimo impedimento,
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será o termo l'rorogado por mais cinco dias, findos os
q)laes será a causa posta em prova.

Art. 101. OlTerecida a contestação, terão vista por dez
dias cada hum, o autor para replicar, e o réo para tre
plicar.

Ar!. 102. Se a contestação ou a replica, ou a tre··
plieu forem flor nega~'ão, li cansa rkadl logo em provfI li rc
(IUcrirncnto de nl~t1l11a uos partes.

Da mesma 1i'H'lllu se procederl.í, quando o autor não rcpli p

l'nf ou o réu não tl'Cplict1r no termo' nssignado.

(;.\))ITULO VII.

Da rccollrcllriio.

Art. 103. Se o réo quizer reconvir ao autor, pro
porá a recon"ellt:i1o simnltaneamente com a contestação no
mesmo lermo pura e1la assignado, c sem dcpcndcncia de
previa citação do autor. ,

Ar!. 10,~. l'ropos!a. reconvenção e olTerecida a con
tcstação, se assignará ao autor o termo de 15 dias para a
contestação da reconvençiio, c replica da acção.

Art. 105. Vindo o autor com a referida contestação
c replica, se assignará ao réo igual termo para a replica da
reconvençiio, e treplica da acçiio, e finalmente se dará ao
autor vista por dez dias para a treplico da reeonvenÇiio.

Art. 106. Se o autor e réo não olTerecerem a con
testação, replicas, c treplicas 'nos termos assignados, ou
ellas forem-por negaçiio ,- seguir.se-Im o (Iue está deter
minado uo Capitulo antecedente.

Ar!. 101. Ao antor allegando legitimo impedimento
se concederá o mesmo favor concedido ao réo no Artigo 100.

Art. lOS. Noo tem lugar, a reconvenção no caso es
pecial do Artigo HO do Codigo.

Art. 109. A reconvenção será julgada conjnnctamenle li'
com a acção e pela mesma senlença.

Ar!. 110. A reconvenção induz a prorogação da jn
risrlil'ção commercial, com excepçao da acção civel que for
[eal, ou mi:da de real e pE'ssoal.
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CAPITULO Vil!.

Da alltoria.

Art. ti t.. Áutoria, he o acto pelo qual o réo, sendo
demandado, chama a ;/uizo aquelle de quem houve a cousa
que se pCllc.

Art. 112. Compete a autoria somente áqueUe que
possue em sen proprio nome.

Árt. I t3. Se o réo houve a cousa ,\e outrem, reque
rerá fi sua citn';:ão na ntulicllcia em que for proposta a
acç·ão.

Art. 1U·. Se o chamado á autoria morar na mesma
l'rovincin 011 em lngm' incCl'lo, SCI'il a cnmm suspensa até
vcrilicar-sc a citl:u;.áo pessoal ou edital; Se porêm morar fóra
da Provincia ou do Imperio ,proseguiní a causa nno obstante
li expedí~llo da preeatoria. O .Juiz marcará o prazo dentro
do {IUíll de"e o rl~o fazer (~ssns citações.

Art. tl5. Vindo a .Ioizo o chammlo á autoria, com
elle proseguirá a causa sem que seja lícita ao autor a es
colha. de liligar com o réo principal, ou ,com o chamado á
autoria.

Art. 116. O chamado á autoría reccberá a causa no
estado em que' se achar, sendo-lhe lícito aUegar o que lhe
convier, e ajuntar documentos.

Árt. 117. A evícção tefli lugar por acçüo competente.
e a respeíto dena se procCllerá 'como determiuao Artigo 215
do Codigo.

C;\l'lTUl.O IX.

Da opposição.

Art. 118. Opposí~no he a ac~llo do terceiro que inter
vem no processo para excluir o autor e réo.

Art. 119. A opposição eorre no mesmo processo simul
túneamente eom a ac~.iio, se he proposta antes de assignada
a dila~ão das provas; se sobrevier depois de assignada a di
laçüo. sefli tratada em processo separado sem prejuizo da
causa principal.

Art. 120. Para a opposiçao não he de míster citaçno
das partes: o terceiro oppoente ajuntando p"ocuraçüo pe
dirá vista dos autos, que lhe será continuada por I'Íllco dias
depois da treplica da ac~ão.
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Art. 121. Proposta a opposiçllo, se assignarao ao autor
e réo por. seu turno para contestarem e replicarem. e ao
oppocnte paro treplicar os mesmos termos fixados no Capi
tulo 6.'

Art. 122. A final arrazoará primeiro o oppoente e de
pois e succcssivamente o autor e réo, e a acç.ao e opposiçao
serão simultaneamente julgadas pela mesma sentença.

CAPITULO X.

Do Il8sistB1lte.

Art. 123. Assistente he aquelle que intervem no pro
cesso, para defender o seu direito. juntamente com o doautor ou réo.

Art. 124. Para ser o assistente admitlido he preciso
que elle allegue o interesse apparente que tem na causa.
como se he fiador. socio, consenhor de cousa indivisa, ven
dedor da cousa demandada.

Art. 125. O assistente p6de vir a Juizo antes ou de
pois da sentença, mas recebe a causa no estado em que
se ella acha. e deve allegar seu direito nos mesmos termosque eompetem áquelle a quem assiste.

Art. 126. O assistente nao póde allegar incompetentencia, ou suspeiçllo.

CAPITULO XI.

Da dilação das provas.

Art. 127. Posta a causa em prova. assignar-se-Ita namesma' audiencia huma s6 dilaÇílO de vinte dias, e esta
dilaçllo correrá independentemente de qualquer citaç80.

Art. 128. Se alguma das partes, ou na acçllo ou nacontestaçllo, tiver protestado pelo depoimento da parte con
traria. a demora que esta tiver em depor não prejudica aoutra parte.

Art. 129. Para ver jurar as testemunhas serllo citadas as partes ou seus procuradores, com designaçãO do dia,
e hora. e bem assim do lugar se não for o do costume.

Esta citaÇão péde ser logo feita na· mesma audiencia
em que a causa se põe em prova.

Art. 130. O rol das testemunhas com os respectivos
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TITULO m.

Das acções summarias.

Alt. 2a6. Sao summariasno Juizo Commercial e pro
cessadas conforme este Titulo:

§ 1.' Asac~õcs de pe'lueuo \'0101' ou nfio excedeutes a
200 :ti> 000 ;

§ 2.' As ac~ões relalivas ao ajuste e despedida dos in
dividuos da tripolação (Tit. V Parte H Codigo). guardas-linos,
feitores e caixeiros, (Til. III Capo lI' I'arte I Codigo);

§ 3. 0 As 3C~~ÕCS parir pngnmcnto IIc salaríos, commis
sõcs, nlugneis, ou retribuiçücs devidas aos dcposilul'ios (Art.
282 Codigo). guardas-livros. feitores e caixeiros (Til. IJI CapoIV Parte I Codigo). trapirheiros e administradores de 01'
mazens de depositos (ül. !l6 Codigo). fiadores (Arl. 2;)9
Codigo) ;

§ !..." As nc~õcs relativas 110 fornecimcnto (le \'ielnalhns
c mantimentos para os·· navios;

§ 5.' As ac~ões que derivarem da conduc~,10 e traus
porte. ou deposito de mercadorias (Cal" V e n Tit. ffI rarl. I
Codigo). salva a e,cepçllo do Artigo 30S.§ 2.'

Art. 231. As acçõcs summnrias liOcrão inicindas (lorhuma pctiç110, IIno deve (~ontcr alóm do nome dll unlor c
rro:

Si L' O contracto, trausac~fio. ou f:ldo rle 'I'''' resultao direito do autor c obrigll~i'ío do rpo, ('ollforme LI LCRis-
laçiio CommerciaJ; .Si 2.' O pedido eom Indas as especifica('fWS e estimativado valor, quando Ilão for ll(~lcrminadn;

§ :I.' A indicaçfio das p,'ovas em que ~e fnnda [\ d,;
Illílllda.

Art. 2a8. Na andiencia. para a 'Iual fOI' o 1'';0 citado.presente eJle, ou apregoado e li sua rcvclin, o nutor ou
seu Advogado lerá a peti~"o inicial (ArL 2:l7). [\ fé da cilaç-ão, e e.\"hibindo o escripto do rontrncto fiOS C3S0S em que
o Codigo o exige, e os documentos que tivel', m:porlí ue
vi"a voz n sua intenção e fJcpositará o 1'01 de testemunhas.

Art. 2:l9. Em seguida o réo oU seu AdvoRado fará udefesa oral, ou por escripto, cxhibinrlo os (Iocum(>nfo~ que
tiver c o rol de testemunhas:,

Art. 2!IO. Depois da defesa lel'á IURar li in'lllil'i~rlUdits testemunhas, li qnal ~c naú for ('onel1tida lia ml'~mll
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nudiencia, será continuada nas seguintes, podeO(10 o Juiz
marcar audiencias extraordinarias para esse fim.

Art. 2.\1. Findas as inquirições, arrazoando ou re
querendo as partes o que lhes convier, ou verbalmente 011

por escripto, o Juiz fará reduzir a termo circumstanciada
mente as allegações e requerimentos oraes, e depoimentos
das testemunhas, c autoado esse termo com a petição ini
dai, documentos, conciliação, e allegações escriptas, serti
concluso ao Juiz.

Art. 2.1-2. Conclusos os autos o Juiz procederá ex
unido ou n requerimento das partes, ás diligencias ncccs
!;nrias para .julgar a final, ou no arliitramento nos casos
em que o Couigo o determina.

A seatença do Juiz será proferida na audieacia se
guinte á conclusão do processo (Art.2.\I), ou das diligencias
'lue \il'CI' decretado (Art. 2\2) .

Ar!. 2'1,3. Os depoimentos das testemunhas serão es
criptns por inteiro e não resumidos: 1." quando alguma
das 1lartes o requerer á sua custa: 2." quando a prova for
somente testemunhal.

Art. 2.\..'1. Se a sentença for de absolviçãO do pedido,
e só hourer condemnaçã9 de custas para executar, não
será ncccsilario extrnhir sentent;8, mas passar-5e-Im mandado
de penhora para o pagamento dellas c dos dois por eento
tle Chnncellnria.

Art. 2"5. Esta fórma de processo he extensiva a
qnalqner acção, se as partes assim convencionarem cxpres
~nmcntc.

TlTlIJ,,(l IV.

t:AIJITULo I.

Da a,"'gnação de dez dias.

Art. 2'16. Consiste esta acção na assignação judi~ia1

de dez dias para o ruo pagar, ou dentro delles allegar e
pmvar os embargos que tiver.

Ar!. 247. Compete esta acção:
§ 1.~ As escripturas publicas, e instrumentos que são

tomo taes considerados pelo COlligo c Leis Civis;
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§ 2.0 Aos instrumentos de conlractos commerciaes;
:li 3.0 ·As letras de cambio, c aquellas qne conforme o

Codigo tcm a mesma força c acção (Arts. 425, 635 e 651
Codigo) ;

§ 4.0 As 1I0tas promissorias, ou escriptos de transacções
commcrciaes (Art. 22 e 426 Codigo) ;

§ 5.0
. Aos conhccimentos de frcte (Al'I. 587 Codigo);

:li 6.0 As apolices ou lelras de seguro para haver ose
gurador o premio do seguro (Art. (;75 Codigo);

§ 7.0 As facturas e conlas de generos vendidos em
grosso (Art. 21 D) , nfio rcclmnndos no prazo lcgill sendo as
sign"dos pela parte

Art. 2'~8. Esta acçilo he incmnpetenle pampo,' ella
se demandarem instrnmentos iIliquidos,. on cnjas obrigações
silo dependentes de faclos, c condições qne carecem de
provas alêm das mesmas escriptnras, salvo se esses factos
c condições puderem se,· provados in continente por docu-
mentos ou confissão da parte. .

Art. 2r~9. Na andienci" segninte ú da citaçilo do réo
lhe serfio assignados dez dias, ou para pagar, ou para
deutro delles allegar por ·via de embargos as ·excepções, c
defesa. que lhe assistirem.

Art. 250. A's· letras de cambio, da lerra ou notas
promissorias somente se podem oppor os segnintes em
bargos :

§ 1.0 Falsidade;
:li 2.0 Nullidade;
:li 3.0 Pagamento;
§ 4.. Novaçfio;
:li 5.. J'rescripção;
§ 6.0 tetra prejudicada ou endossada depois do venci

mento (Art. 36·~ Codigo).
Art. 251. Aos conhecimentos de fretes soment.e se

podem oppor os embargos mencionados no Artigo 588 do
Codigo.

Art. 252. A's letras de risco se podem oppor, aIêm
dos embargos do Al'I. 250, todos a'fuelles que eouforme
o Til. VII Parle II do Codigo e,clllem, ou perimem a obri
gaçiio do tomaílor.

Art. 253. As e'cepções de suspeição c incompetencia
do Juiz suspendem a assignação de dez dias, a qllal so
mente terli lugar de,iois de serem as mesmas e,cepções
decididas.

.'
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Art. 25i. Oppostas as excepções de suspeição e in
competencia. serão julgadas eomo' determina o Artigo 78 e
seguintes.

Ar!. 255. A proposição da acção rescisoria do con
tracto não induz litispendencia, para a' aCl)ão de dez dias.
proveniente do mesmo contracto.

Todavia havendo já alguma senlença pronuneiando a
nullidmledo controcto. o autor "Dão poderá levantar a im
porlancia da execução sem prestar fiança.

Ar!. 256. Findos os dez dias o Escrivão passará eer
tidão de haverem decorrido. e fará os autos conclusos.
sellados e preparados eom os embargos e provas. ou sem
clles se não forem produzidos nos dez dias.

Art. 257. Conclusos os autos, se' o réo não oppuzer
emhargos. ou os embargos que oppuzer forem improce
dentes por sua materia. o Juiz o condemnará. e a sen
tença será executada não obstante quaesquer recursos.

Ar!. 258. Seo réo oppuzer embargos relevanles e os
provar cumpridamente nos dez dias assignados, o Juiz os re
ceberá para dar lugar á discusSão.

Art. 259. Sendo relevantes os embargos oppostos. mas
não provados cumpridamente nos dez dias. o Juiz os rece
berá mas não obstante condemnará ao réo, e a senlença
será executada, prestando o autor fiança.

Art. 260. Recebidos os embargos com condemnação
(Ar!. 259), e etlrahida a sentença respectiva. ou recebidos
sem condemnação (Art. 258) se dará viota ao autor para
contesta-los, e proseguirá desde esse, termo a eausa ordi
nariamente conforme o processo estabelecido no Titulo II
Capitulo VI.

Art. 261. Tambem compete esta acção aos escri
pIos particulares não referidos no Artigo 247, se forem pre
viamente reconhecidos em Juizo pela parte que os tiver es
criplo e nssigmul0, ou assignado somente.

Ar!. 262. Se a parte citada para reconhecer em Juizo
li sua assignalura 050 comparecer na audiencia para que roi
citada, ficará esperada para a immediatamente seguinte. e
n:Io comparecendo nessa t será reconhecida fi sua assigna
tura á revelia, c logo no mesmo neto assignndos os der.
,lias.

Art. 263. Se a parte comparecer por si ou seu pro
r,nrndol' c ncgflr fi f1ssi~nalura, será absolvida da ínstnn
"in, c o autor IIsará ria aefilo onlinarin, on daqncl1n qne



( :105 )

lhe competir, depositando previamente as custas da ins
tancia.

Art. 26h. Se a parte ou seu procurador reconhecer a
assignatura. mas negar a ohrigaçDo. terlí IlIgar Mo obstante
e 110 mesmo acto a assigllaçDo dos dez dias.

Art. 265. Assigllados os dez dias, segllir-se-l13 qllanto
aos referidos escriplos o mesmo processo estabelecitlo deseleo Al'tig-o 2,~·9 para os csrriptos referidos no Artigo 2.\.7.

Art. 26(;' A' porte citada para reconhecer o' escrJpto
particular he licito, antes do recollhecimento, oppor as elce
"ções desuspeiçDo e iucompetencia.

Art. 267. A ocçDo de assignaç;lo de dez dias só temlugar entre as proprias 'parte~ conf.rnctantes, e cndo!"sndorcs
de letras e papeis de credito commerciaes.

r.AIJJTl'"f.O u.

1)0 rlrpo';l<J.

Art. 268. A acçDo de deposito he competente somente
contra o depositario e nDo contra os seus herdeiros, e suco
cessores, e para a restitniçDo e entrega do deposito;

Ar!. 269. A petiçDo inicial deve consistir em reque
rer o autor que o roo em 48 horas. que correrDo no cal'
torio e da iutimaçDo judicial. entreglle sob pena de prisao
ou o deposito cuja quantidade e qualidade serDo declaradas
eircumstanciadamente. ou o seu equivalente estimado pelo
imtor. sob juramento se não estiver declarado no contracto
(Art. 284 Codigo).

Art. 270. A peliç'lo inícial para ser admissivel será
instruido com a escriptura 011 escripto de deposito lAr!. 281
Codigo).

Ar!. 271. O Juiz, praticada a diligencia do Artigo 173
e prestado o juramento pelo autor, mandan' passar mandado
de notificaçao com o prazo. e comminação referidas.

Ar!. 272. O réo nDo p6de ser ouvido sem o elfectivo
deposito do equivalente.

Ar!. 273. Elfectuado o deposito do equivalente. o réo
poderá aJlegar no termo de 5 dias somente os seguintes em
bargos:

§ 1.' Falsidade;
§ 2.' Roubo. ou perecimento do deposito por caso fortuito 011 fOf('.f) maior, S11l:rerlirlns nntf'S fln momo

J
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Art. 274. Vindo o réo com os seus ombargos. se as
signará huma dilação de dez dias para as provas, finda a
qual, .e depois de arrazoarem o autor e réo dentro de ciuco
dias cada hum. serao os autos conclusos e o Juiz julgará a
final.

Art. 275. Se o réo nada allegar dentro das 48 horas,
autoada a pelição inicial coni a conciliação, escriptura. ou
escripto de deposito, fé da citação, juramento do equiva
lente. nos casos em que tem lugar, e cerlidão do Escrivão
de haverem decorrido as "8 horns sem contestnção, serão os
nutos conclusos, e o Juiz mandnrá passar mandado de pri
são ao qual nadn obsta senão o deposito do equivnlente.

Art. 276. He licito no réo, depositado o equivnlente,
oppor no mnDllndo de priSilo os embnrgos do Arligo 273.

. Art. 277. Julgando o Juiz improcedentes os embargos
oppostos á nolificnção (Art. 274), ou ao mandado de prisllo
(Art. 276), ou lançado o réo dos embargos por não vir com
elles no termo nssignado, será entregue ao nutor o equiva
lente depositado por simples mandado, nao obstante quaes
quer recursos, procedendo-se quanto ás custas como pres
creve o Artigo 2~~.

Art. 278. Não póde o depositario reter o deposito a
titulo de despezas. ou não pagamento da retribuição (Art.
282 Codigo), e nem allegar qualquer compensação que se
não funde em titulo de deposito (Art. 4"0 Codigo).

Art. 279. Se o depositario duvidar da legitimidade da
pessoa que pede o deposito por nll0 ser o proprio, mas pro
curador insulliciente, ou herdeiro ou successor não habi
litado c legitimo, nüo pólio todavia ret.er o deposito, ma,,' re
quererá a sua transferencia para o Deposito Publico, cilados
os interessados.

Art. 280. Esta acção Ite extensiva n todos aquelles que.
eouforme o Codigo, são considerndos depositarios, como os
trapicheiros e ndministradores de nrmazens de depositos (Arts.
87, 91 e 98 Codigo), eondnctores ou rommissarios de trans
portes (Art. 1H· Codigo).

_J
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«:.\PITl'J.U 111.

Do 111'''''''''.

AI'I. :?Rt. neJlo~ilndo o P':t'('o da dhida IH))' lIIaTulallu
tio .Juiz c eom citnc:<io do d'u, o nlllor njulllallllo o ('{I.

1I1lccimcnto do deposito, ('t~l'lijl;iu da ('olwilill('il0, e cs(~ripllll':l

nu cscriplo do cont.rlll'ln, rl'flllerení 11 enln..·~" do (IcllllOr.
O processo que compple li esta tIl'f..';in Im o 1llt'!'ÔIOO do

dt~Jlosítn (.\1'1.. 276 (:odign), 1Il;t:'i lllt~m IltlS cml.;lrgus til), Ál'tig-o
:!73 púdc o I'éo alle:.;ar lamht~1I1 lJUl' -- a tlilitla ufiu ('sIri in
leiramente pn~n.,-

Art. 282. "enchIa a lIivida áqne o penhor serve 110
~arantia, não fi pilgarlllo o devedor, 011 uno convindo 'em
'luO a venda so raça de cnrnrnum IIcl'ol'do C\ I't. 2i5 Co.
di~o) tcd lugar fi c'\:cnsséio do penhor.

Art. 283. O nulor ajnntaudo n oscl'iplnra nn l$cripto
.10 (,olltrncto c conciliação, requerer.. fIlie S('jll o "I!O citado
para fi ll\'nliaçno c nrrcmalllç[j() fio penhor, <llIO sm',í para
psse fim depositado;

ArL 2fV,.. Na n:tlllicnda pa1'll a flUH1 for n I'ÓO dl,atlo,
proporü o unlor a sua llcçiio, oniJI'f'I~ell"O ;t 11l~1i~'fin inicial
(ArL 2S:J) c certidiio do llepo~ilo do penho)': ao I'l'U se COIt

rctlcrá "'isla por 5 diilS JHlra a contcstac:lio, qlle ~omen(u

púde consistir em falsitlade, pagamento, rompensil('õl0, no
ra~'lio , c ll'ansa('.~fio.

Art.· 285. Findos os fJ diafi ~cl'ão os antos conclusos,
c o .1uiz receberá, oU rejcit.nrft in Jimine os embargos.

Art. 286. Se forcm rCI'chidos, se nssignm'jí huma dila
çãO de dez (lias para a prO\":1 , depois <la qual, arrazoando o
nntor e r(~o (lrmtl'o de cinco dins cnda hum, serão julgados
fi final.

Arl. 287. SI' rOl'em rejcitados in Iimine. ou jllll;n"o~
a nnal não provados ,. ou se n réo nfiu comparecCI' lia nudi
l'lIda para a qual foi dlmlo. nH lIãu ('nnlestill' no lermo

•
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fl!'i!\ignatln, prucccJcrwsc·lm li venda do penhor por inlcrmcllio
<lo agente dos leilões (Art. 70 Co<ligo). expedindo-se para
e',e fim mandado do Juiz, do qual deve constar a avaliaçno.

Art. 288. Se o preco da venda nao hastar para as
('lIsta~, passar-sc-ha mandado de pcnhorfl, eomo se deter
mina no Artigo 24-".

C.\t' ITGI.n I\'.

Da...,oldada...

,\rt. 2811. Esta aceno compete nos individuos da tri··
pulaçiio (Art. 56·~· Codign) , 011 [lOS !'ens herdeiros (ArL 561 c
;j()~ Codi~u).

Art. 2!IO. Esta acCilo !Ie somcnte compelente para as
!"ollladas \"cncidns, e niío para lI11ucllas que forem devidas
no rn50 de rompimento da \'iagcm, 011 de dcspc(lilla por cansa
nno jnsta (Arts. 5.\.7 e seguintes, e 55.\. e seglliutes Codigo).

Art. 2!l1. Nao púde ser proposta pelos individuos da tri
polaCno. sennotres dias depois da descarga (Art. 563 Codigo).

Ar!. 2!l2. A petição inicial desta acCilo deve conter
nlêm (Io~ nomes do autor c réu:

§ 1." ti contraclo ou ajnsle com as especificações ne
cessarins como o tempo, e o preço das soldadas;

§ 2." A qnantia das soldadas vencidas;
~ 3." llldicaçno das provas em que se fllnda a demanda.

Nesta peliçno deve o autor requerer que o réo seja ci
tado para ver jnrar as soldadas vencidas. e paga-Ias.

ArL 29:3. A pcli('âo inicial dCVf~ ser in!'itrllida com a
lIola 11r ('IIJlilfín (Art. 5'1,:3 t:lIdigu), se wiu rOl' ellll filie pro
Jlllzcr a lwçfío.

Arl. 2{)l. Na andicncia para a qual for o réo citmlo,
pJ'escntl~ clle, Oll apregoado, e li sna revelia, prestarli o antm'
o jllfl1mrnln.

O ri,o nno lIe onvido sem depositar a quantia jurada.
Ar!. 2!l5. Quando o individuo da tripolacao deixar de

ajnntar a nota do Artigos 543 do CoUigo. c 2!l3 deste llegnla
monto, ane~ando que o capitão Ih'a recusara, o juramento
iniciol deve versar nuo sú sobre as soldadas vencidas como
Iamhem sobrn n recusa, '

Art. 2!l6. Depositada a quantia jurada, se assignará ao
réo o termo de 5 dias para contestar, findos os quaes se
í.'nil'-"ll_~~h:t_ n dilnçno dns provlls que scrú de dcz dias, c dfl~
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pois l.Ie arrazoarem o nutor c réu dentl'o ue dnco tlins cnda
hum será a causa julgada a final.

Art. 297. Se o reo ror condemuado na quautia pe
dida. independentemente de sentenç,a. e u30 obstante a
appelloçiio. por simples mandado levaulará o aulol' o de
posito.

~c o nnlor for o capilfio c a sita C:0H1a tiver sido f'OIl~

testuda, 1150 púl1e ICnll1tllr () deposito 'l'iell1 Han~·n (.\I't. ã:I;.
Codigo).

Art. 298. Quanto ús custas se prol"·lll·d como cIder
mina o Artigo 2.i,!i.

C.\I'nT'.o Y.

nos segul'Os.

Art. 299. Esla acçiio he somente competclI!l' p"ra "
:ilUleIllllisa~iio do sinistro.

Art. :300. A acção~dc seguros terá lugar em Juizo nl'
bitral • se as partes assim o estipularem na apolice (Art. 667
§ 11 Codigo). ou por compromisso poslerior.

Art. 301. Na peliçiio inicio1 pedirá o anlor que o réo
seja coudemnado a pagar a indemnisaçaodo sinistro em 15
dios , que lhe serao assignados em audiencia. ou allegar c
provar dentro delles os embargos que tiver. •

No mesma pcliçno piHle o autor requerer que se lhe
tome por termo o abandono. nos casos em que lem lugar
(Ar!. 753 Codigo) , c que seja intimado o réo ao mesmo tem
po (la citação da ncçfio.

Arl. :102. A peliçiio iuid,,1 deve ser iustruida com a
conciliaçno, apolice ou miuuta do seguro (Arts. 66li c 6li7
Codigo). conta c documentos respectivos (Art. 730 Codigo) • pro
vo IiHe...1 das clausulas do Arligo 671 do Codigo. e do tempo da
viagem (Ar!. 720 Codigo); c todos os documentos necessa
rios. como dcnuncias (Art. 719 Codigo) , reclamações (Art. 721
Codigo). ,

Art. 303. Tomado por, termo o abandono. será o réo
intimado c citado para a acçno.

Art. 304. Na audiencia para a qual ror o réo citado.
lhe serao assignados 15 dias para pagar, ou denlro deUes
311egar e provnr os sens embargos.

Ar!. 305. O réo pód" all,;gar nos 15 dias todos os
embargos 'Ine tiver, como:
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~ I,," ""I1i,I".Jp;
%'o) (I Fraude;
~ 3> Fulsid"de;
§ !;." NiíO respo/lsu!>i1idilde (Ar!. 711 Codigo);
~ 5.° Omissão ("lIlposa ela tlplIlJlH'ia c rcclama~'fiu (Arts,

71!J o 721 t:odiHo);
~ (i," AVllli"~iío fl'i/lllluh",la (.1,.(, 700 l:odigo);
%7." FilHa tlc tlt~dal'HtiiO IHI H(lolke tio ,"alor do Ila\io

sP~lIl'iulo (Art. ()H:! Cotli~o),

~ S. li 11Ieompctüllcia do ablllHlono (Art. 753 Codign).
..\rlo iJOG. i'\fio teudo sido o ohjcc.lo do seguro fI\'alia

,lo lia Hflolkc, !õcnÍ 11 il\lllia~';io li~ita lia ("\('ell~;i(), fonlill'me

oiS f'('grm; e~lilh('ft..·l'illas 110 f:apitlllo 111 Titulo SlIl rartc IL
tln (:Olli~n.

~\rl. :J07. Fillllos os 15 dias, SCl'iio os nutos tonchlsns
ao .'uiz, c se pl'Ocellcni IlllHllto aos emhargos C progl'Csso c
rÚI'I1l11 11('$1;) un.:.ão "elo mesmo proresso cslahclccido para 11

m'sigw1riln dI' llpl, dias,

])a.fi ilf:Ç[ít.'s rxcfulirn,.,.

Ar!. :308. Compele esla ae~ão:

§ 1.' Aos fretes de navios (Titulo 1'1 l'arte 11 Cotligo);
§ 2. o Aos frctc~ e alugucis de transporte })or aglla 011

flor lerra (Cal" VI. Til. IlI. Parle 1. Codigo);
§ 3.0 As rlc~przas c ('ommil'silo rlo r'orrotng-cm {Art. (H,

f:odig-o).
Art. 309. Para ser concedido o mandarlo executivo lIc

c!"'scllcial qne a peli('ilo qne n requer se.ia instrnitin com os
,Iocnmcntos se~llinl('s:

Si L" Com a corla de frelamento ou conhecimento de
frete c reciho de descarga c entrega, no caso do § 1.0 do
,\ rti~o 308;

Si 2." Com a caulela c reei!>o respectivo (Art. 100 c 109
f~odi~o) ;

§ 3.0 Com as fflctnras ou minutas das negociações, ou
l'l'rlidõcs {'xlr';lhillll!' dos finos rlos corretores, no ca~o do §
:1. n do .\rligo :ms.

Art. :HH, O ffilllHllIr!O I',\PI'lIlhu lle\l.~ lkkl'millill' rlHe fi

H'" l';l~!](' in "Plllilll.'lItc. flll ~t' I'r~('l't1n ;i PCfI!tO!"ll 1I0~ belll;
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. qlle cllc oJ1i.·l'c{~cr 011 lhe forem adHlllos J tantus 1111:1010!'i
hastem pnra pilgamento da divida c l'usfas.

Are 3J 1. Accnsnda a penhora, serão assignados sci~

tlins ao 1'('0 lmra allegar ~cus embargos.
Jrt. 312. Se dentro dos seis dias O réo não, allegar

embargos, !"cl'á a penham .julgada por sentença, c se pro
l>iegllini 1I0S termos ulteriores, cumo na CXCl'll~i\t1 da scn
ICIIl'il.

~ TOtla"ia p()(lcrá o 1'1)0 :lppcl1al' di) referida sentença.
Arl. 313. Den(ro do~ !'cis dias nssigmlllos, 110UCr{\ o

r(~o produzir tcsten11lllhllS, e proteslal' pdo df'poimcnto da
)llIrtc.

1\1'1. 3Jl. Com os ('mhnrgus, 4loellmentos, e JlI'O"U
fc~temullhal, se a hOllH'I', sCl'lln os autos l'olldllSOS no ,1uiz
(11Ie rccehcni ou rcjcilul'ií os cmhm'gos.

Art. :H5. Se forem rccchillos os cmhal'go:i, o .Juiz ns
signará ao autor ã di:!!; para contesta-los; tIepois tia con
leslll~jí() (ení Ill~m' a tliJ;I(,,'Hn tIas pmYas (1110 seri.Í de dez
tlias, e arrnzoalltlo o .mloi' e 1'1"0, tlellll'll de dlH~() lHas
t'lHIa hum, sel'ií a causa ,iulg-mla a linal.

Art. 316. Se forem rejeitados, se procederá na fórum
do Artigo 312.

Art. 317. Se o réo al'pcllar. não pOllenj o antor sem
fimH;a receber o pagarncllto.

Art. :118. Quando a pcuhora executiva for I'ara pa
gamento de n'elcs, scrti feita nas mcreaclol'ins (11Ie clc\'crcrn
os freIes, somente nos casos seguintes:

§ 1.' Se tÍl"Cl'ern sido previamente cmhargadas. on de
}Iositadns a rC(lUcrimcnto do rapili10 (.\I'ts. 527 c Ol n Cou.) ,
011 ]lclo eommissario ou cnlllluclor;

§ 2.° Se ainda se achal'em em POllCI' do Jono ou con
signatar;o. dentro on fórn das ICslações Publicas (Arts. 527
e GU) Codigo, c Artigo r)~o deste nc~u]amento).

Art. 319. Se ns mercadorias depositadas ou embarga
das tiverem sido vendidas. por serem de faei! deterioraçfio,
on de gnarda arriscada e dispendiosa, a penhora se fará de
preferencia no preço dellas.
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TiTULO VI.

Das causas comnl1l11S ás acçáes .~ll1l1marias, especiaes
e ~Xccllt';vas.

Art. 320. São extensivas ú estas acções as disposições
sohrc as cita~õcs, suspeição, incompctcncia, conciliaçãO, 1'01'0
competente, as~istcncia, dilação de provas, provas, allcgu
ções li naes, c sentenças. Til. li. Parte I.

TITULO VII.

Dos lJl'occssos l'rt'Paratol'ios, 1'I'crelllicos e incidelltes.

CAPITULO I.

Do embargo ali arreslo.

Art. 321. O embargo ou arreslo tem lugar:
S 1.0 Nos casos expressos no Codigo Artigos 239, 379,

527, 61 f) c outros;
§ 2.· Quando o devedor sem domicilio certo, intenta

ausentar-se ou yonder os bens que possue, ou não paga a
ohrigação no tempo estipulado;

§ 3.· Quando o devedor domiciliario: 1.. intenta au
sentar-se furtivamente, ou muda de domicilio sem sciencia
dos credores; 2.· quando muda de estado faltando aos seus
pa~amcntos c tentando alienar u!' bens que possue; 011
contrnllindo dividas extraordinarias; ou pondo os hens em
nome de terceiro; ou commcUcndo algum outro artificio
fraudulento;

§ 4,.· Quando o devedor possnidor de bens de raiz in
tenta aliena-los ou hypotheca-los. sem Iicar com algum ou
alguns equivalentes ás dividas, e livres e desembargados;

§ 5.· Quando o devedor commerciante cessa os seus
pagamentos e se não apresenta; intenta ausentar-se furtiva
mente ou desviar todo ou parte do seu aclivo; fecha ou
abandona o seu estabelecimento; occulta seus eITeitos e
moveis de casa; procede a liquidações precipitadas; põe os
he"s em nome lle terceiros; contrahedividas extraordinarias.
ou !'imulallas.

E~li.ls tli!'l'o~kuc~ IJÜU rUllIl'rchclltlem () IIcgocínlllc ma-
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lrienlado a respeito do qnal '" ~nardar;Í a Parle JII do Co
digo Commercial.

Art. 322. Flua n con('r~srio do cmbal"go hc neces..
!'ario:

SI.· Prora Iilteral da lli,,;,!a;
~ 2." Prova IHtcral, 011 .il1slinca~iío de nlgum dos casos

(Ic emlml'g-o I'rrCl'illns no' Arli~~o nnlcccdcntc.
Arl. a~:l. .\ .ill~(ilil'i1I.'fI(I previa fIos rasos de ('l1lhal'~n

Im r1bllell~ll\·cl. c 1"'lde ;.ol'r ~llppritlil pelo jl1ranwnlo com
Jl1'H(c~to de prnm PJIl tre!" lIhls l!t~"ois ele elfcl'-tlladn o em
harg-o 1I0~ cosos:
~ L" Em qnc o Colligo ('ol1('p,Je o cmhargo;
~ .:!." De 1I1'gcncín 011 illcl1i{'arill tIa I11cllifla ~c russo dc

munHl1t,
Arl. :121,. A ,il1stifi('n~'ii() pl'e\'irt, lltwmlo o .Juiz fi con

sideraI' indis}lenSnH~I, p{lde se" l'ciln {'IH segredo, "erbalmente
c de rirmo, rcdnziluln-sc 11 lI'l'mo os depoimentos .1as leste..
mnnlws.

J\rL 325. O mandado tle clllhal'~n niio ~crá crecn(IHlo,
ma~ fklll'.í suspenso:

§ 1: Se o devedor olfereeer pagamento in continente;
§ 2: Se apresentar conhecimento de deposito da divida;
Si 3: Se der fiador idoneo.

Ar!. 326. Para o emhargo de hens que eslilo em
poder de tel'eeiro dere o emhal'gante declara-los especifica
unmenle, e designar o nome do terccil'O c lugar em que
~e achiio: estas ucc1arn{'õcs scrilo insertas no mandado.

A disposiçãO deste Artigo não eomprehendeo dinheiro
do emhargado existente em poder de terceiro.

Art. :127. O embar~" sú púde ser feilo em tantos
hens qnantos hastem para a segnrança da divida.

Art. 328. .'eito o embar~o, serão os bens depositados
em poder de terceira pessoa que assignarií o nulo respc
cli\"o como depositario jllclidal.

Se núo houver terceira pessoa será depositario o deve
dor se o credor eonrier, ou o credor ou qualqner pessoa
que elle indicar sob sua responsahilidade se o devedor eon
!",cntir.

Art. 329. Se algum terceiro vier com emhargos dizen
do que a eousa be sua, serão os embargos admittidos C'

processados pela fórmn que se determina 110 Titulo das ele·
l~lI~iirs.

ArL :l:~O. Olll1flllo ,I nppnsi('lin .10 t~rr~h'o for rc1ntiv;~
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somente n' al~mlS Itens c não 11 ttldos os cmh:ll'g-allos, se!';1
a reqnerimento de alguma das partes separada n opposi\'uU
para "urreI' em auto apartnuo, progredincJo o processo do em·
hl\l"gO quanto nos outros hens, a respeito dos llnacs nl'io Y{~r

f'Ílo os embargos tIo terceiro.
Art. :1:11. O mnbar~o ficará de nenhnm elfeilo:

§ 1. (> ~(1 o C'mharg-ulllc o não jnstificar tlentro de trc~

llias dl'pois de ellcrlnadono caso do Arli~o 323:
~ 2.° Se o embargante dentro em 15,'dins não pl'Opll

ll\!' 11 :wçiio competente.
Este lWllZO sefil dcclnl'íl~lo IlfJ mandado de emh[ll·~o.

Arl. :~:32. A ncçfin pl'i1lf'ipal ,lere s('r proposta no mcs-·
mo .lnizo em que se fizer o emhargo, salvo se foI' outro
o foro 11o domicilio 011 do contrnelo: neste el1SO f) ,Juiz que
proeedco ao mnhaq:ro uno tomar'" ('unhccimcnlo ue r(1lillqncr
npposiçiio, mas feito {) cmbnr~{) remettcní os nntos respe
l'!i\"os ao .Juizo da ralll'1l prineipnl.

Fica entendido qne ao .Juiz do emhargo llC qne com4

pele mandar levanta-lo nos casos 110 Artigo 3:11.
Art. 333. Feito {) embargo, poder'-l o embargado op..

por-lhe embargos cujo conhecimento (Art. 332) pertence ao
Juiz tIa cansa principal, que os mantInrü contc!óitar no termo
de cinco tlias.

Ar!. 33'~. Yindo o embargado com os seus embargos.
se assignariio dez dias para a prova, c arrazoando no de
pois c snccessivomcntc o embargado c embargante no termo
lle (·jnco dias cada hum, tlaní o Juiz a sentença final.

Ar!. :1:35. Da sentença que jnlgar procedente ou im·
prorcllcntc o ernhargo não ha appellaçfin, mas somc1l1c n~'"

~I'arn de petição ou inslrmncnto (Ar!. (i69 § 18).
Art. 336. Posto o embargo soja jnlgado pelo Juiz da

cansa ]lrincipal, tOllavin será tratado sempre em proecsso
distincto e sep'" ado.

Ar!. 337. Fica salvo ao embargado o dircito de pedir
por acção competente as perdas e damnos que do embargo
lhe resultarem, quando o arresto he requerido com má fé.

Ar!. 338. O emhargo das embarcações só tem lugar
nos casos e pela fórma determinada no Artigo fl.79 e seguin-
tes tIo Cofligo. .

Art. 339. Podem ser embargados todos os bens que
podcm ser penhorados. I·

Art. :nH. () ('mhnr~n !'rnrlo pr(Jrf~ll('nt<' f(~~olvc-sc )l<'lil
IH'TIhora. I

--------- 1
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AI't. 3!~1. l)uando o emhargu se fizer em hens do de
vcdm' existentes em poder de terceiro, scflÍ este .intimauo
dentro de 2-i horas. ou' in continente, no caso de urgen
eia, dando-lhe os olliciaes da diligencia contrafé ou deixau
do-a entregue em sua casa ú pessoa da familin, ou da vi
sinhulH;a uão sendo cllc enconlrado; o que seri' declurado
110 auto de emhargo '80h pell~ de nl1l1idflllc.

t\ I'L 3,'.2. Cessa () emlJargo:
1." Pelo pngamcnlo; 2." pela no\'a~ão; :J,u pela trans

nf'~'âo; ,'f,." dccnhindo I) e1ll1Hlr~antc da lll'f,'iio principal.

t: ..\l'IITI.O .fi.

Da d('lf'nçr1o lw1.wm!.

Art. :H3. A dclcn('iio pessoal tem Ingnr IIUS t:asos se
guintes :

§ Lu Quando o devedor não t1nmiciliario intcula ImSCIl

lar-se sem pagar a divitla;
§ 2." Quando o devedor domiciliario intenta ausentar-se

furtivameute, ou mudar de domicilio sem sciencia dos cre
dores;

§ 3." Quaudo qualquer commerciante matriculado ou nno,
intenta ausentar-se furtivameute, ahaudona o sen estabele
cimento ou se occulta;

§ .'1.," Quando o commel'duntc não mnll'iculauo cessa os
sens pagamentos e se filio apresenta, on ueixa de assistir
}lcssoalmcnle nos netos c tlilibendns 410 processo de (IUcura ;

§ 5.u Quando quulC(lIC1' tlc\'cllor ('f.lIl{rahc tlivhlas c em
llenhos cxlraortlillurios cum IIHlIIili'sla 01(\ lu em tempu pro
ximo ao fallirnento, ou l>ara retirar-se 110 luga.., ou commette
outl'O qualquer élrtineio fralHllllcn(o em· prejuízo do credor,
como - se puzer os hens em nome de terceiro, on aliena-los
simuladamente, ou cscomle-Ios.

Art. 344. Para a cOlleessüo do mandado de detençno
he essencial :

§ 1.' Prova HUeral da divida;
~ 2." Prova Iilteral. ou justificaçüo previa UI' algum dos

casos determinados no Artigo antecedente.
Art. 3~·5. A justificaçüo deve ser produzida em segre

do, verhalmente e de plano, redllzindo-se a (ermo os de
poimen(os das testemnnlws.

AI'L 3_'Hi. s(~ o C:JSO li)!' Uin lIr~cnlc fIlie nlll1C preju ...
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l1iclHla a lliligenda POl' não ser logo praticada, o Juiz an
les de reduzir a termo a inquirição mandar,í passar o man
dado de detenção, continuando successiva e immediatamente
o acto da itll(uirição.

Ar!. 347. O aggravo de petição no caso de concessão
do mandado de captura não he suspensivo.

Arl. 348. Suspende-se a execução da delenção:
§ L' Se o del'elior prestar fiança juliicial ou extra-

jndicial;
§ 2.' Se apresentar conhecimento do deposito de divida;
§ 3' Se quizer paga-Ia in continente.
, A~t. 3/f9. Ccssa a detençlio:
§ 1.' l'elo pagamento;
:li 2.' l'ela fiança ou deposito;
§ 3.' l'e10 decurso lie dois mezes de prisão;
§ !l..' Nlio proponlio o crelior a acção compçtente dentro

de lI"z liias contalios lia lietenção;
§ 5.' l'ela penhora on embargo de bens eqnivalentes

á t.livida;
§ G." Pela não pronuncia ou dcspronuncia de hanem'

mta nus caS05 do Artigo al3 §§ 3." c .'í-.Q

Ar!. 3~(). llesoll'e-se a detenção pela prisão criminal
Im raso ele pronuncia por hancarrota ou estcllionnto.

C.\PITCLO 111.

Da exll;b;ç~".

Art. 3r>1. A c'\hi!Jkfio tlus linos c cscriplurnC;50 rom·
merdal por inteiro, ou de halanços gemes de qualquer eusa
comrncrcinl, pótIc sel' requerida como prcparatoria da acção
competente pelas llcssoas tis quacs esse direito hc conce
llillo pelo Artigo 18 do Coliigo.

Art. 352. Citada a pessoa n quem os livros pertencem,
on em cujo poder estão. para exbibi-les dentro do prazo
e lugar designallo com comminação de prisão, será esta ci
lnç'fio nccusada em audiencia.

Art. 35;1. Accllsada a citação, se o réo pedir vista
lhe será concedida por cinco dias para conlestar, findos
os quaes terá lugar a dilação lias provas por dez dias, e
arrazoando o nulor e réo sucC€ssivamente no tcrmo de cinco
dias cada hum, o Juiz julgará a final.

Art. 351,. A ('ontestnçfio Só pódc versar sobre o in ..
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teresse legitimo qne o autor tem na exhibição (Ar!. 18
Codigo).

Art. 355. Se o Juiz julgar procedente a acção. mau
dará passar mandado para a exhibiçilo. que lerá lugar
in continente sob pena de prisilo, que será logo executada
se o réu nUo ,cumprir o mandado.

Art. 356. Da sentença que concede ou denego a exhi
biçilo nilo ha appellaçnomas somenle aggravo.

Quanto ás custas se passará para seu' pagamenlo man
dado de penhora.

Art. 357. A exibiçãO do Protocolo dos corretores (Art
50 Codigo). dos livros dos agentes de leiliio (Art. 71 Co
digo), e de quaesquer ollieiaes publicos, se fará indepen
dentemente de acção. a requerimento da parte interessada.
e por despacho do Juiz, que procederá contra os omciaes
que recusarem. como desobedientes, e mandando-os pren
der (Arts. 18, 19 C 20 Codigo).

C.\ rlTULO IV.

Das vendas jlldiciaes.

Ar!. 358. Nos casos expressos no Codigo (Arts. 527 •
773 c outros) e sempre que os generos ou e[eitos com
mereiaes embargados, depositados ou penhorados forem de
facil deterioração, ou cstiycrcrn avariados, ou pela demora
da demanda se lornar dispendiosa a sua gnarda. o Juiz ou
ex-ameia nos casos em que lhe compete, ou a requeri
mento do detentor. depositario ou parle interessada, mandará
vende-los pOl" intermedio do agente de leilão (Art. 70 Co
digo).

Art. 359. E[ectuada a venda será o preço respectivo
depositado. e IicarlÍ subrogado em lugar da cousa, c para
elle transferidas as penhoras, cmblll'gos, e quaesquer onus
a que a cousa estavn ohriguda.

~----------------,--
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1)os protesto,•.

Sl-:cçÃo ..

no,. proles/os (orlllados a bordo.

ArL 3fiO" {} protesto, ou processo testemunhavel for
mado a hordo (Art. 505 Codigo1 consistirÍl:

'\\ I.' No relatorio circLlmstanciado do sinistro, del'endo re
li~l'i'r~5c em resumo á denota até o ponto do mesmo sinistro,
c altnra em que ellc snccedco;

§ 2.' Na e'posi~"o motil'ada da determina~"o do ca
pitãO, dec1aranuo-se se lí ella precedeo delibera~no das pes
soas compelentes (Ar!. 509 Codigo), e. se a delibera~ão foi
contraria ou conforme.

Art. 361. O protcsto ou processo testemunhal'e! sení
cscriplo pelo escrivão on pilolo, e em falia delles por pes
!'Ioa que o capitão nomcc'\f, diclndo c assignndo pelo mesmo
capilno, c por nqncllcs tlHe lomál'no parte na dclibcrl1{'ão,
aos quacs Ite licito dedararcrn·sc vcnciLlos.

Arl. 362. Os omeiaes e pessoas que fazem parle da
junla para a deliberaçno (Art. 509 Codigo) são os pilotos,
contramestres, . peritos c marinllCiros mais intclligcntcs c
velhos no serl'iço do mar.

Arl. 3li3. A junla se reunirÍl, e a delihera~no serÍl
lnmnda na presença uos interessados no navio, ou na carga,
se nl~l1m se nchar a hordo, os qllllCS todavia nfío tcm voto
(A.,I. !í09 Codigo).

O 1'010 UO capiWo he de qnalidade, podenuo elle ohrar
independentemente da deliberaçno tomada, soh sua respon
sabilidade, sempre que julgar conveniente (Arl. 509 Codigo).

Ar!. 36~,. O protesto on processo testemunhavel formado
II hordo não. dispensa a aela da delibera~ão (Arts. 50~" 509 e
770 r.odigo), em a qnal, nlêm do facto c circumslnncins
orcor!'entes, se devem declarar os fundamentos da delibe
ra~ilo c tIos votos' ycncidos, assim como os motivos da de
lcrminaç.ão do cnpiUío, quando for contraria.

A acta precCl!erlÍ ao prolesto qne a ella se deve re
ferir. e o .Juiz não admilliní a ratil1cac;fio do mesmo pro
testo se do l1ial'io. fIa nn\'egn~ão não ('oostar II referida neta
:'\l'l!' ;\(}.'i, f' 50;;: fnflign).
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Art. 365. O protesto c processo testemunhavel (Arts. 505.
526 c 7~,3 Codigo) devem ser ratil1cados nas primeiras
2.\- horas uleis da entrada (Arts. 511, 512 c 7!l-3 Codigo).

Art. 366. O capitao entregará dentro do referido prazo
ao Juiz de Direito do Commercio (Art. 6.') os referidos
protesto c processo testemunhavel, c o diario da navegaç.ao
(Art. 505 Codigo).

Art. 367. Nolificados os interessados, se forem co-'
nhecidos c presentes. procederá o .Juiz á ratificação. ad
miltilluo o capitlio a jurar, intcrroganc.lo~o c inquirindo as
pessoas que assignál'úu o protesto sobre o sinistro, c SUas
tircumstnncias.

Ar!. 368. Concluida a inquirição serão os autos Con
clusos, senados c preparado~, c o .Juiz ju1~m'ú por sentença
a ratificação, dando instrullIento li parte para usar deite
como c quando lhe convier.

Ar!. 369. ,A ratificação não he susceptivel de em
Jmrgos, recursos c conlrapl'Dtcslo: vale como pro\'a plena
ahsolllllJ, púdc ser iIlidilUl c impugnatla por PI'O"i\S em con
trario nas acções compelentes.

~ft'ÇÃO 11.

Dos I'rolcstos de lelras.

Arl. 370. Os protestos ,Ias letras de cambio (Arl. ~05
Codigo). da terra (Arl. ~2;. Codigo), de risco (Arts. 635
c 661 Cotligo). conhecimenlos de frelc passados á ordcm
" ellllossados (Arl. f.87 Codigo), apolices ,dc segnro endos
sadas (Ar!. 675 Codigo), notas promissorias endossadas (Art.
~,26 Codigo), serfio regulados pelo Titulo XVI Capilulo I
SccÇfio VI l'arte I do COlligo.

Art. 37 f • O protcsto hc neeessario.
§ 1.' No caso de não acccite (Ar!. 373 Codigo);
§ 2.° No caso de não !'ler cor,ontmou, ou estar em lugar

dislnllte, 011 occullar-sc o acccil,,"te (Art. 37!1 Codigo) ;
§ 3.' No caso de recusar o acccilaute a entrega da letra

'IUC lhe foi aprescntllda pllra aceeitar ou pagar (Art. 412
Codigo) ;

§ 11." No caso dc ser descolIllCeldo ou se não puder dcs
(',obrir o tlomid1io daqlll'1le (lHe deve ncccilíJr IH! pagar n
Ictra (Arl. '111 Codigo);
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§ 5.' No caso de acceite condicional, 011 restricto (Ar!.
375 Codigo);

§ 6.' No caso de não pagamento (Ar!. 376 Codigo) ;
§ 7.' No caso de quebm (Art. 390 Codigo);
§ 8.' No caso de interven~ão (Arls. 397, !l03 e M3 Codigo);
~ D,o (Junmlo o acccitc'da letra, passada li dias ou mezes

de visla, Juio for dalado pelo aceeilanle (Arl. 395 Codigo).
Ar!. 372. O protesto não he ueces,ario:

§ 1.Q Nas notas promissorias, conhedmentos de frelc,
apoliccs de seguro que não tem endosso;

§ 2.° Contra o sacndor se fi letra nno fui neceita, ou
se deixou de ser paga porqne cllc, ou o terceiro, por euja
conta n sacou, não "zerão a provisão ue fundos ao tempo
do ,'encimento (Arls. 366, 368 c 381 Codigo);

§ 3.' Contra o acccitante se o lelra não he paga (Art. 381
(odigo) ;

§ !l." Conlra o lercciro por conla de quem a lelra Ile
sacada, se elle não fel P"ovisão de fundos (Ar!. 367 Codigo) ;

S 5.' Conlra o garante do sacador ou sacado nos mes
mos casos em qlle contra elles he desnecessario o proteslo
(Ar!. 258 Codigo).

Arl. 373. São compelentes para inlerpor c limr o
protesto:

§ 1.' O porlador (Art. 381 Cocligo);
§ 2.' O "possllidor (Arts. 277 c 387 Codigo).

Ar!. 37!l.. As letras devem ser pl'Otesladas:
§ 1.' No domicilio do sacado, ou acceitanle, 011 da ler

ceira pessoa designada na letra ou no acceite (Art. M 1 Codigo);
~ 2.0 No domicilio tlo pl'lgnmcnto qnando as Ich'as forão

sacudas ou ncceitas para serem pagas em outro domicilio
que não for o do sacado, 011 acceitante, ou quando o que
dever ncccitar ou pagar li lelra for desconhecido, ou se não
puder dcscobrir o SCII domicilio (Art U'1 Codigo).

Art. 375. IIe competente para tomar o protesto:
§ 1.' O Escrivão privativo dos protestos creado por Lei

Geral ou Provincial onde o houver (Art. /005 Codigo, Art.
8.' Lei 12 de Maio 18'1.0);

§ 2.' Qualquer Tabellião do lugar onde não houver ou
esliver impedido o Escrivão dos protestos (Art. !l05 Codigo);

§ 3.' (Jualquer Escrivão do civel onde não hnJlVer ou
esliver impedido o Tabellião (Art. 405 Codigo).

Art 376. Se aconlecer que o sacado ou acceitanle,
tendo ficado com 11 letra em ~Ct1 poder pOI'3 acccitar ou

. J
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pagar, se recuse li cnlrcgu-Ia n' tempo de pntler 5CI' levmla
no protesto, scni este lomudo sobre outra via ou em se
parado, se a ulio houve I', com essa declararão: c poderá
proceder-se ú prisão do sacallo até tine cllectuc on cn
tregue n lelro (Art. !~J2 CUlligo).

Art. 377. Para on]cIHlI'-SC a prisão, dcvcrll o porto
dor da letra dirigir DO .Juiz hnmn pclif;ão rClllICI'Clldo qne
quer jnstincnr qne n ,letra lili entregue ao sacado, c (IUC
sendo-lIlC pedida n llfio el1lr'(I~ara.

Ar!. 3iS. O .Juiz procc'lCl'á in contiuente verhnlmente
c de, plano á inquirição das testemunhas, I'cllll1.indo li ter
mo os seus depoimentos c as rcsposlns do pnrtmlor, c dere
riudo o jnromento suppletorill se elJe tireI' lu~nr (Art. 168),
mandará passar mandado de prisão no qual nada obsta se
nfio fi entrega da letra, ou a fianc:a se a letra ailHla mlo
está ncceitn, ou o deposito se j,i estnvn ncceitn (Ar!. 388
Codigo).

Art. 3i!!. A finnçn ou depo,ito somente serilo levnn
tados ou depois tle selltcn~a irrevoga\'cI da :lc-:ão ortlinaria,
que o portndor propuzer contro o sncado. ou se o por
tndor dentro de 15 dins depois de prestndn a finnçn, ou
deposito não propuzer n referidn ncção.

Art. 380. O npontamento c o acto do protesto serão
tomndos pela fórmn estnhelecidn nos Artigos !l06, !l08,
!lO!! c HO Codi~o.

Ar!. 381. Todn n lelro. que honver de 'er protestnda,
por faltn de nceeite ou pngnmento, deve ser levnda no Es
crivão dos protestos no me,mo din em que devin ser nc
eeiln ou pngn. nntes do sol posto (Art. !l01 Codigo).

Quanto no \'cncill1cntn !'icriio observados os Artigos :JáG
35i c 358 do COIHgo (Ar!. ·'lOi Codi~o).

Art. 382. O proteslo deve ser tirndo denlro de Ires
dias uteis precisos. peua de lIullidnde. c responsnhilidnde do
Escrivão (Arts. !lOi c 414 Codigo).

Art. 383. Dentro. dos sohreditos tres dins uleis lIe o
Escriviio obrigado a fazer por cscripto as intimações ncces
sarias ás pcssoas a quem competir se morarem no Termo,
pena de nullidnde c de responsnbilidnde (Arts. 377, !l06,
§ 3,', 40i, !l09 c H!~ Codi~o).

Ar!. 38!1. Se n pesson de quem o portndor recebe0
a letra morar róra do lugar, ao portador incumhe o aviso, I'

C remessn dn certidão do proteslo peln primeiro via oppor- I:
tnna qne se lhe orrerecer, pena tle ficar c'<tincta lnda fleç;lo

!
,
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IluO podia ter para hal"Cr o seu embolso do sacador. e en·
dossantes (Arts. 371 e 377 Codigo). A prova da remessa
póde ser o conhecimento do seguro da carta respectiva:
para esse fim a carla será levada aberla ao Correio, onde
verificando-se a existencia do aviso, o certidão do' protesto
se declarará no conhecimento e talão respeclil'O o conteudo
ou objccto da carta segura.

Art. 385. Todos os endossados são obrigados a trans
mitlir u protesto recebido, e na mesma dilação (Art. :3í7
Codigo) aos seus respectivos endossadores, pena de serem res
ponsaveis pelas perdas e damnos que da sua omissão resul
tarem (Art. 378 Codigo).

Art. 386. Se o que dever acceitar ou pagar a letra
for desconhecido, ou se não puder descobrir o seu domicilio, a
iutimação será feita por denunciação do R.crivão arnxada nos
lugares publicas, e publicada nos jornaes (Art. /, 11 Codigo).

Art. 387. Por igual e conforme ao Artigo antecedente
se fará a intimação quaudo o acceitantenão he encontrado.
ou está ausente. ou se occulta, devendo o Escrivão quando
a parte iuterpuzer o protesto por algumas das referidas ra·
zões encarregar a intimaçãO a orncial de justiça. que pro·
cedendo como está determinado para a citação com hora certa
(Art. 46) passará a competente certidão. que serú inserta
no acto do protesto. ou na denunciação edital.

Art. 388. O Escrivão que por omissão ou prevaricação
for causa da nuUidade de algum protesto (Arts. 407. 408 e
409 Codigo) • será obrigado á indemnisar as partes de' todas
as perdas. domnos e despezas legaes que dessa nuUidade
resultarem, e perderá o omcio por Decreto do Govcrno á
vista da senteuça que o condemnar nas referidas perdas,
damnos. e despezas legaes (Art. 4·1l~ Codigo).

Art. 389. As duvidas que o Escrivão oppuzer por se·
rem as letras apresentadas ou por pessoa incompetente, OU
róra de tempo. scrão decididas pclo Juiz de Direito do Com'
mercio (Art. 6.'), e a decisão será escripta no acto do
protesto.

SEcçIo 111.

Dos protestos em geral.

Art. 390. Os protestos nos casos determinados no Co'
(li~o Al'lig-os r)~U), 60(;, 61.r~ (! 019 c ontros, 011 quando eoo'"



"ierem ás partes para conservaçfio, e resalva de seus di
rei tos , serão interpostos perante o Juiz 'por huma petição
em a qual 8 parte rec()Dtal'á o facto, e exporá os funda
mcntos do protesto.

Art. 391. Tomado por termo o protesto será intimado
{,s partes e interessados ou pessoalmente, se forem conhecidos e
presentes, ou por editaes se forem desconhecidos, ou ausentes.

Ar!. 392. Estes "rotestos não serno julgados; não
admitlem contraprotestos e recursos, e podem ser impugna
dos quando delles se prevalecer o protestante nas acções
eompelentes.

CAPITUI.O YI.

Dos t/rpo,';los.

Art. 393. O deposito em pagamento tem lugar:
§ 1.' Se o credor recusa o pagamento otTerecido;
~ 2.' Se o credor Mo quer passar quitaçãO, ou não a

passa com a scgurnn(n Rcrcssarin e por tanlas "ins quantas
eonv~m ao devedor (Art. 1;3.\· Codigo) ;

§ 3.' Se ha litigio sobre a divida;
§ 1;.' Sea divida he embargada em poder do devedor

(Art. <137 Codigo) ;
§ 5." Se a cOllsa comprada cstá sujeita a algum onns,

ou obrigação (Art. 1;37 Codigo) .
.Ar!. 394. Feito O deposito por mandado do Juiz, se

rão citados:
li 1.' O credor no caso do Artigo 393 §§ 1.' e 2.' ;
'Si 2.' Os litigantes ou contendorcs no raso do Artigo 393

§ 3.'; .
§ 3.' Os credores conhecidos e desconhecidos no caso

do Artigo 393 §§ 1;.' 1'5.', aquelles pessoalmente e esles por
editaes. .

Art. 395. Eft'ectuado o deposito com citação das pessoas
interessadas, ficão desoneradas e reunidas as obrigações pes
soaes, e onus reaes (Art. 1;37 Codigo).

Todavia a citação edital não prejudica o direito dos
credores desconhecidos, que tiverem hypotheca na causa ven
dida por tempo certo designado na J"ei ou" no contracto,
em quanto' este prazo não expirar (Art. <137 Codigo).

Art. 396. Se o credor (Ar!. 393 §§ L' e 2.'), etTectuado
o deposito,. pedir vista para impugna-lo ser-Ihe-ha concedida
por cinco dias.

I

I
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Arl. :397. Os embargos do credor somente pollem con
sístir :

§ 1." Em oBo ter havido recusa de sua parle (Art. 393
§§ 1." e 2."); .

§ 2.' Em ler sido feilo o deposilo fóra do tempo e Ingar
do pagamenlo (Ar!. 431 Codigo);

§ 3.' Em nfiO ser o deposito inlegral (Arl. 1~31 Codigo).
Ar!. 398. Vindo o credor com os embargos no lermo

fi,ado, se assignará huma dilação de dez dias para a prova,
c arrazoando successiyamcnte o autor e réo em cinco dias
cada hum, serBo jnlgados os ~mbargos a final.

Art. 399. Se os embargos forem julgados provados,
será o devedor responsavel pelas despezas do levanlamenlo,
salario e custas do deposito no caso do Artigo 397 § L', e se
haverá por nao feito o pagamento e ficará o devedor sujeito
a todas as despezas no caso do Artigo 397§§ 2.' e 3.0

Nos referidos casos as perdas c damnos acontecidos lí
cousa depositada são por conta e risco do devedor.

Ar!. /i00. Se forem julgados não pI'ovados os emhar
gos, o credor será condemnado nas custas, e serão por sua
conla e risco os damnos acontecidos á cousa depositada.

Art. 401. O deposito preparatOlio daacçBo, como no
CllSO dos Artigos 201~ e 212 do Codigo, terá lugar a reque
rimento do autor por mandado do Juiz, com citaçBo da
]'Iarle, c sBo inadmissíveis quaesquer embargos, sendo res
ponsavel pelas despezas, salario, perdas e damnos o ,ven
cido na causa principal.

Ar!. 402. O deposilo por conta de quem perlencer,
como uo caso dos Arligos 583, 585 e 614 do Codigo, será
lamhem feito a requerimento da parle, por mandado do Juiz,
c com citação edital c correrão por conla de quem pertencer
lIS despclas, salarios, perdas e damnos.

CAPITULO VII.

Das habilitações incident.. nas causas commerciaes.

Art. 403. Fallecendo qnalquer das partes litigantes,
cessa a instancia da causa, c não se proseguirá nella sem
qne os herdeiros da parte finada se habilitem, ou sejão ha
bilitados.

Art. 404. Se ficarem víuva e herdeiros legitimos, ou
.ornenle her<leiros legitimM, hasla qne estes falendo certo



por documentos legaes o obilo, e a sua qualidade fIe her
deiros legitimas ou necessarios, ajuntem nova· procuraçilo e
façilo citar a parte contraria para a renovaçilo da instancia.

Art. 405. Tombem não será necessaria sentença de ha
bilitação, se orrerecidos os artigos respectivos a parte os con
fessar por termo nos autos, e não houver opposiÇão de terceiro.

Art. 406. Quando os artigos de habilitação forem orre
recidos por aquelles que se querem habilitar, seni cilada 11

pllrte contrurill ou scu procul'lldor: será por~m pessolll como
primeira a citação daquclles que devem ser hllbilitados, quando
os artigos forem orrerecidos pela parte que os quer ha
bilitar.

Art. !107. Os artigos serão orrerecidos em audieneia ,
e nella se assignará o termo de cinco dias para li contesta
ção, findo o qual terá Jogar a dilaçao das provas por dez
dias: com as provas produzidas serao os autos conclusos in·
dependentemente de mais allegações.

Art. /008. Da sentença flue julga provada ou não pro
vada a habilitaçao só cobeni aggrnvo de petição e instruo
menta (Art. 669 § 14).

Ar!. /009. O cessionario, ou subrogado póde. proseguir
na execução sem habililaçao, ajuntando o titulo Jegal da ces·
sao, ou subrogaçao.

Todavia o cessionario ou subrogado dererá pro\'ar a
sua identidade quando dellll se duvidar.

Do embargo, penden(e II Iide.

Art. 410. Pendente a lide póde o aulor nos mesmos
casos em que tem lugar o embargo preparatorio requere-lo,
como dispõe o Capitulo I deste Titulo em cuja conformi·
dade se procederá.

TITULO \,lI!,

Do Juizo arbitral.

eAl'lTULO I.

Ar!. 411. O Juizo arhitral ou hc voluutaria 011 nc
C'e~~ario;
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§ I.' lIe voluntario qliando he insliluido pOl'" compro-
misso dos partes;' • '

!li 2." He neces.cario nos casos dos Artigos 2.\.5,,294, 348,
7:19, 783 e· 81<6 do .Codigo Commercial, e em todos os
mais. em que -esta fórma de Juizo he pelo mesmo Codigo
licterminoda.

Arl. "·12. O Jnizo arbitral voluntario póde ser. insti
luido. 011 prefcrido ao Juizo ordinario do commercio, anles
ou na pendencia .de qualquer demando, no primeira ou
na .egnnda instancia, e até depois dc interposto 011 COII
"edida a rcvista.

Art 413. Nos casos em que o Juizo arbitral he ne
"essario (Art. 411 § 2.') só he de mister o compromisso ,
se as partes quizerem desislir dos recursos legaes. ou impor
penas convcncionaes, bastando somente nos outros casos a
louvaçno das parles.

Art. 4H. I'odem fazer compromisso todos os quc po
dem frnnsiRir.

Art. !~15. O compromisso pódc ser judicial ou extra
judicial.

Ar\. 416. O compromisso judicial pódc ser feito na
t:onciliaçl1o previa. ou em qualqner tempo durante a de
manda pcronte o Juiz de Paz, ou por termo nos aulos.

Ar\. 417. O compromisso extrajudicial póde ser feito
Ilor cscriplura publica. ou por escriplo particular assignado
pelas parles. c dnas tcstemunhas.

Art. 418. A escolho do terceiro, quc tcm de decidir
a! diD'erenças e divergencias dos arbitros enlre si, será· feito
pelas parlcs simultaneamente com a dos oulros. 011 seja
volunlario ou necessario o Juizo arbilral.

Ar\. !~19. Para o escolha de terceiro arbitro nos CaSOS
em qne o Juizo arbitral hc necessarip, se as partes não
concordarem. o Juiz na mesma audiencia e acto da louvação
exigirá de cada huma das partes tres nomes a aprazimento
dellas, e lançando-os lI'huma urna mandará extrahir por
hum menino huma das cedulas, a qual designará o lerceiro
arbitro. Deste acto se lavrará termo circumstanciado, qne
será junto aos alltos.

Ar\. 420. A opposição das portes aos nomes propostos
paro a escolha do terceiro arbitro será regulada e decidida
em conformidade dos Artigos 195 e 196.

Ar\. 102 t. Nos casos em que o Juizo arbitral he ne
l'c~snrin 1 compete no~ interessados, ajuntando o compro-
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missa do Artigo 413, se o houver, requerer ao Juiz de Di
reito do Commercio (Art. 6.') a louvação dos arbitras, a qual
será feita na fórllla dos Artigos 418, 419· e 420; citadas as
partes. .' . .

Art. 422. Nos casos de repartição, regulaçAo ou rateio
de avarias grossas, a nomeaçAo dos arbitros se fará a re
querimento do capitao, ou dos interessados, se o capitao o
não fizer no prazo de 30 dias contados da entrada do navio
(Art. 783 Codigo). .

Art. 423.. Nau se qllerendoas partes louvar, o Juiz
ue Direito do Commercio (Art. 6.'), nos lugares onde houver
Tribunal doCommm'cio, deprecará ao mesmo Tribunal a no
meação dos arbitras, e com elIa proseguirá a causa. Nos
lugares distantes do domicilio do mesmo Tribunal, o Juiz
do Commercio respectivo procederá a louvação dos arbitros á
revelia das partes (Art. 783 Codigo). .

Art. 424. Nos casos do Artigo 846 do Codigo, a nomea
ção dos arbitros será feita do modo especial ueterminado
no referiuo Artigo.

Art. 4·25. Instituido o Juizo arbitral voluntario por
compromisso quer judicial, quer extrajudicial .(Arts. 1116
c 417), ou" .nos casos em que o Juizo arbitral he ne
cessario, fe;til a nomeaçAo dos arbitros (Art. 421), e.accei
tando elIes a nomeaçAo, começarú o: causa perante os arbi.
tros nomeados, na fórma dos Artigos ft..'15 e seguintes.

Art. 426. Se já a lide estiver pendente, junto aos
autos o compromisso ju~icial ou extrajudicial. ou assignado
o termo pelos compromittentes (Arts. 416 e 417), o Juiz do
feito ordenarú ao Escrivão que devolva os autos aos arbitros
nomeados, sem dependencia de intimação das. partes.

Art. 427. Se a causa se achar na segunda instancia.
ou interposta, ou já concedida' a revista, será .a petição
para ajuntar o compromisso (Art. 426) dirigida no 1.' caso
ao Presidente da Relação; no 2.' ao mesmo Presidente, ou
ao do Supremo Tribunat de Justiça, se já o recurso tiver
sido alli apresentado; c no 3.' ao Presiuente do Supremo
Tribunal de Justiça, ou ao da Relação revisora, se já ohi
estiverem os autos de revista.

Art. 1128.. Em qualquer dos casos do Artigo antece
uente, os respectivos Presiuentes mandarAo auloar o com
promisso c mais papeis que acompanharem a petiçao, or
uenando que os aulos sejao devolvidos ao Juiz competente,
para ter lugar o Juizo arbitral,

----c----~-.---_.
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Art. ~,29. O compromisso deve essencialmente conter:
§ 1.' Os 'nomes, pronomes, e domicilios das partes;

,~ 2.' O objecto da contestaçao que se sujeita ao Juizo
arbitral;

§ 3.' Os nomes, pronomes, e domicilio dos arbitros;
~ l~.' A nomeaçã9 de hum terceiro arbitro para decidir

no caso de discordancia dos nomeados.
Art. 430. AMm destas declarações ,podem as partes ac-

crcsccnt3r as seguintes: .
§ 1.' O prazo em que cada hum dos arbitros del'erá

dar a sua decisão;
§ 2.' Se a decisao dos arbitros será executada sem re

curso, ou se reservão o direito de recorrerdella nos termos
~aLci; .
, § 3.' A pena convencional que pagará á ,outra parte

aquella que recorrer da' decisao arbitral, ,ou que dolosa
mente embaraçar que esta se dê no prazo marcado.

Art. 431. A pena eonvencionai nao poderá ser maior
do que o valor da demanda; e ficará perempto o recurso
se a parte que recorrer, dentro de tres dias depois de re
querida pelo valor da pena estipulada, nM o depositar na
mão do arbitro da parte contraria, ou no .Deposito Publico,
para el/a o' receber ou levautar quando quizer.

Art. 432. Para, a requisiç~o do ,valor da pena con
vencional em qualquer dos casos do § 3.' do Artigo 430, com
a certidao do compromisso e da interposiçãO do recurso. ou
com a exposicao dos factos dolosos da parte que impedirAo
que a decisão arbitral se desse no prazo marcado, poderá
" outra parte requerer ao Juiz que lhe passe mandado ,exe
cutivo contra a parte que recorre0, ou dolosamenteemba
racou o julgamento arbitral; e o Juiz 'procedendo áinqui
ricão verbal e summaria concederá ou denegará o mandado
executivo.

. Art. 433. Se findos os tres dias nao estiver feito o
deposito (Art. 4(1) ou prestada fianca idonea, se nisso con
vier a outra parte, proceder-se-ba á penhora, que seguirá
os termos, das execucões.

Art. 434. Nilo havendo tempo marcado para, os ar
bitros darem a sua decisao, será este de .qualro mezes, a
contar da acceitaçllo expressa ou tacila dos mesmos arbitros.

Art. 435. Este prazo poderá ser prorogado por ex
prcsso conscntimento das partes, com tanlo que a proro-
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gação tenha lugar nntes de expirado o primeiroprázo , sendo
junto aos antos o documento respectivo.

Art. 436.' Os arbitros nomeados aeeeitarão, ou se es
cusarão dentro de oito dias, depois que lhe for notificada
a nomeaçDo; e se nesse prazo nada disserem, julgar~se-ha

terem acceitado. .
Art. 1~37. Fica de nenhum elTeito o compromisso:

§ 1.' Escusando-se antes de acceitar, fallecendo, ou im
possibilitando-se por qualquer modo antes de dar sua de
cisão qualquer dos arbitros nomeados, se não houver clau
sula no compromisso de, que a decisão seja devolvida ao ar·
bitro substituto havendo-o; ou que asubstituiç,üo se faça
por nova escolha das partes, ou do arbitro, 011' dos arbitros
restantes;

§ 2.' ,Sendo julgada a reeusação de hum dos arbitros
antes da sua decisão, se as partes não se aeeordarem na
nomeaeão do substituto;,

§ 3.' Tendo expirado o prazo convencional ou legal, se
as partes não concordarem na renovação do prazo ;

§ 4.' Fallecendo alguma das partes: interessadas antes da
decisão dos arbill'os, ou, sendo esta discorde, antes da decisRo
do terceiro, se for menor algum dos herdeiros, do fallecido.

Art. 438. Em qualquer dos, casos do Artigo antece
dente reverterão os autos ao Juizo ordinario, se já liouver
causa pendente, para proseguir nos termos ulteriores, ou
proporao as partes as acções que julgarem eompetir. ,

Art. 439. Depois de aceeita a nomeação expressa ou
taeitamente (Art. 436), não poderão os arbitros escusar-se ao
encargo que recebêrao. '

Art.440. Terminado o prazo marcado para a decisao
da causa (Art. 437 § 3.') podcrá o Juiz punir com 'multa
de hum a cinco por cento do valor da causa, e prisão de
oito a vinte dias. o arbitro que for convencido de conluio
com lIuma das partes para demorar a decisão, ou frustrar
o compromisso.

Art. 441. Este Julgamento será summario, e ouvido
o accusado por escriplo sobre a petição e documentos da
parte dentro de tres dias improrogaveis, inquiridas verbal
mente, lIS testemunhas se as houver, ,o: Juiz proferirá a sua
sentença por escripto, como direito for." Desta senteu çn
compete aggravo de petiçao ou de instrumento.

Art. 442. Feita a nomeação dos arbitros só por com
mum Recordo das pnrte~ poderá ser rcvognlla.

,
__ - .1
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Art. 443. Só poderno os arbitras ser recusados pelas
partes por causa legal posterior ao compromisso, salvo se
della não tinhM conhecimento, e jurarem ter chegado 'á sua
noticia dcpois de feita a nomeaçao.

Art. U.\..São caUSas legaes de recusaçM dos arbitras
todas as enumeradas no Artigo 86; e' proposta por escripto
scrá julgada na fórma do Artigo 196. '

Art. 445. ,Acccita' a nomeação (Art. 436), os arbitros
nomeados ordenarão por despacho que as partes deduzão sua
intenção nos termos" que serno marcados segundo a dir
Iiculdade e complicaçno do negocio, e não poderão exceder
de quinze dias para cada buma.

Art. .\.h6. O Escrivão fará os autos com vista ao Advo
gado de cada huma das partes, e lindo' o termo os cobrafli
com razões, ou sem ellas.

Art. 4/.7. Quando aJgumadas partes não tenha Advo
gado, poderá no prazo marcado apresentar assignadas as
suas allegações com os documentos respectivos, independente
de vista dos autos. .

Art. ".\.8. Se alguma das partes nno allegar ou não
ajuntar os seus documentos, nos prazos marcados, irá por
diante a causa; e não se ajuntarãO depois, salvo se nisso
convier a outra parte. '

Art. 4~9. Quando a' causa precisar de maior discussno,
ou o réo com a sua contestação ajuntar novos documentos;
de que o autor, uno tenha feito menção, poderá conceder-se
ao autor para replicar, e ao réo para treplicar novo prazo,
que nunca excederá a oito dias.

Art. "50. Terminados os prazos, se as partes ou al
guma dellas protestou por prova testemunhal, será marcada
para isso huma só dilação" que não poderá ser maior de
vinte dias.

Art. "51. As testemunhas serlio inquiridas pelas partes
que as produzirem, seus Advogados ou procuradores na pre
sença dos arbitras, no dia, lugar e hora marcada pelo Es
crivão , com' intimação das partes ou seus procuradores.

Art• .152. No Juizo arbitral sDo admittidas todas as
provas enumeradas, no Capitulo XII do Titulo lI.

Art. .\.53. Findo o termo probatorio serno 'os' autos
confiados aos arbitras em commum por cinco dias para os
examinarem, findos os ,quaes declararão por cota se os acMo
em estado de ser julgados.

Ar!. 45.\.. Re qualquer dos arbitras eutender que a

I________________1.
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qllestAo nAo está sufficientementeesclarecida, poderá mandar
proceder ao exame ou diligencia, que julgar conveniente,
e, mesmo ao juramento:,de alguma dos partes'.' paro 'ajuda
d6"provo. , ' . ",' " ",;, :.'.::, ,

" Art. 455. Qualquer "destas ,diligenciàs p6de 'tambem
Aer ,feita a requerimento das partes,. se alguma deUas 'o"re"
qnerer ah; encerrar-se o' termo probatorio. ;I'

Art. ~1í6. Se os arbitros entenderem que a causa se
ncba em termos de ser-julgada, nssim odeclnrarAo por d6!l'
pacho , ,mandando que senados os 'aulos se lhes façAo con"
dusos para a sentença final.

Art. 4.'>7. Os arbitros julgaruo de faclo e de direito j

conforme o;: LegislaÇiiO Commercial (Cop. I,do Tit:'I) 'e
clausulas do compromisso.

Art. 458., A sentença dos arbitros será datMa e' assi·
gnada em commum se concordarem ,ou separadamente' se
discordarem. " ' ,';"

, .Art. ,459. Se concordarem ell1 parte, e em parte dis
cordarem, poderãO na mesma seutença ,Ieclarar nquillo em
que concordárAo, e aquillo em que discotdárAo.', :"

Art. 460. Se houver, discordancia dos '8I'bitros em todo
oU em parte, o Escrivão fará' Jogo os: autos conclusos ao
terceiro arbitro nomeado paradesempatár. , ,. ':t

",',,,Art. 1.61., O terceiro arbitro. ser.; .sempre: obrigado I a .
conformaMe com a opinião de bulO dos arbitros. podendo
todavia, se a decisAo versar sobre questões diversas, adoptnr •
em, parte a opiniAo de hum ou de oulro ,sobre cada hum
dos pontos divergentes.
", ' Art. 462. l'ara decidir dever.í li terceiro arbitro eon
ferenciar 'com os outros discordantes, que para, isso 'serllo
notificados, e somente decidirá por si, nAo se reunin<lo os
arbitros· no:-prazo mareado para a conferencia.

Art. 463. ' Nestas conferencias poderAo os m'hilros dis
oordanles modificar a sua opiniúo no todo , ou 113 parte em
que '<IiscordárAo, C do que se vencer entre elles á plura
lidade se lavral'l.Í scntcm:n por todos nssignada. ',;: '!l: ,'I'i'

" ·Art. !~64. O terceiro arbitro dará a suá deéislio nu
fórrna determinada nos Arligos antecedentes' dentroi;do'pl'azo
de hum mez, contado da publicaçao dasentençÍl dos outros
lIrbitros, se oulro nuo 101' o prazo marcado pàra .este fim
no ·tompromissQ, on se não fnr renovado 'por multio 'àceor-
<lo '<ia. partes. :,': .

.1"1. '16;;. A ,cnlença .rhitr,,1 ,Í) pÍ)rlc '<er excell tnrla
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depois de homologada pelo Juiz de Direito do Commcrcio
(Ar!. 6.').

Art. 466. Se a sentenea arbitral for exequivelpelas
clausulas do compromisso. depois de homologada m( fórmà
do Arligo antecedente. será desde logo dada á execução pelo
mesmo Juiz que a homologar. ou pelo da causa se já "
havia pendeRte.

Art. 1.67. A sentença arbitral não aproveita. nem pre
judica a terceiro que não assignou o compromisso; mnsos
herdeiros c successores dos que o assignárão respondem pelos
seus resultados, e são obrigados o cumprir tudo a que se
rião obrigados aquelles o quem succedem, aiuda que sejão
meuores,ou oulras quaesquer pessoas sujeitas á curatela.

Art. 468. Se os partes reservarem·o direito de recor
rer do sentença arbitral, poderão appellar ou· interpo~ a re
vista, se o compromisso foi feito achando-se a causo na'
primeiro ou no segnnda. instaneia.

Art. 469. A clausula do compromisso-sem recurso_o
uno torna irrecorrivel o sentença arbitral no casodenul
lidade, proveniente. de haverem os arbilros excedido' nojul
gamento os. poderesconreridos no compromisso.

Ar!. 470. Podem ser nomeados arbilros' o Juiz de Paz
no aeto do concialiação (Ar!. 37). ou em qualquer tempo

J. durante a demanda (Art. 416); qualquer Juiz de primeira
"/ • ou segundo inslancia; os Tribuuaes doCommercio~u quaes-._.. -

,. "N quer. dos seus membros; e em geral todas as pessoas, ha··
bililadas pelo Codigo Commercial paro serem commerciantes.

Ar!. .471. A sen1ença arbitral proferida pelo Trihunal
do Commercio, ou por qualquer de seus. membros, ou por
qualquer Juiz de primeira ou seguuda instaucia, quer como
arbitro unieo e commum das portes , .. quer intervenha qual
quer delles somente comO arbitro nomeado por huma del
las, será executada independente de homologação.

Art. 472. Se a causa já pendia em Juizo ominario
commercial, continuará a escrever no Juizo arbitral o' Es
criva0 que era do reito.

Art. /i.73. Se a causa começar logo no Juizo arbitral,
escreverá no reito qualquer dos Escrivaes do civel, a quem
tocar pordistribl1içãO a requerimento do autor.

Art. 474. Compete ao Juiz do reito ainda depois de
devolvidos os autos ao Juizo arhitral, e a outro qualquer
Juiz de Direito do Commercio (Ar! 6.'), se a causa liver
logo começado no Juizo arbitral :
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,§ 1.' Proceder ás diligencias. que lhes forem requeridas
por hem dos Artigos 419. 420. 421 , 422. 423. 436 e 462;

§ 2' Fazer elTeetivas as penas convencionaes (Art. 4,30
§ 3.') na forma dos Artigos 431, 432 e 433;, .

§ 3.' Impor as penas marcadas no Artigo 431 na fórma
do Artigo 432;

§ .4.' Conlieeer na forma do Arligo 196 da recusacao dos
arhitros proposta nos termos dos Arligos 443 .e 444;

§ 5.' Homologar e executar' as sentenças, arhitraes nos
termos dos Arligos 4,65 e 466;

§ 6.' Providenciar sohre os demais incidenles, em que
for necessaria· a sua jurisdicção para o andamento da causa
no Juizo arhitra\.

Art. 475: O Juiz de Direito do Commercio (Art. 6.')
do domicilio dos arhitros nomeados he o COml)etente para
lhe serem devolvidos os autos. nos casos do Arligo 427. e
para proceder á notificação dos arbitros. e mais diligencias
necessarias a fim de ter lugar o juizo arbilral (1rt. 4·28).

PARTE SEGUNDA.
Da, execução.

TITULO I.

Do ;Ilgresso da execução,

CAPITULO I.

Da ex!racção da sentença.

Art. A76. A carta de sentença somenle he necessaria
quando a causa excede a alçada do Juiz.

Se a causa cabe na alçada não se exlrahe sentença.
mas mandado executivo em o qual deve ser inserta a sen
tença do Juiz,

Art. A77,. Tambem não he necessaria a sentença, e
basla o mandado do Juiz. quando a parte vencida se con
forma com a sentença e quer satisfazer a condemnação.

Art. t.78. A carla de senlença deve Ser passada com
as formulas usadas no fOro civil.
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. ;" :A,1.' '1,79,.; ':Se' ti ~enten~n for 'da ,L" ihstanêia lI.[earla
cÓtí'lcrd:' : I-!; .~,:..; .,:., /.,,,' '1';' '[",,1 ';'tq

T§ 1~'" A \,tlut()a~U~j",. "1J,1~:Jlr ; '; .jt;'(; .';;/\; ~'I_\l~'l "~~.-

S2.0 A (:ón~iJia('ão: . H:t' '. "'I', 1

,~3.' 'Apetiçi1o' iniCiai;:'
Si !C." A fé da citn{'âo;
:li 5;' A peti~üo. ou' artigos da ocçilo. nuo sendo a peri-

,çllo da aCç'fio li mesma inicial;
§ 6.' A "onleslo~ã();

~ 7.' A replica c treplico;
!l R.' A senlcnea c documentos em que se clla fundar.

Ar!. 1,80. Se o 'enlclI~a fill' Clll causa' summaria ,ti
fllTla eOlltcl'á:

~ 1.' .\ MloaçulI;
~ 2.' A petiçuo iuieial;
.~ 3.' A coucilioçuo;
S 4.0

.\ contcslu{'ilo; .
.~ 5.' A selitenço e os documentos em qlle se ello fUlldllr.

Art.."81. Se o sentença for em gráo de oppellaçuo,
a carln de sentença conterá, alêm das peças mencionados:

§ 1.' A interposiçao da appellação;
,~ 2.' O Aceordão da Ilelaçuo c os documentos em que

se tilndar. se não forem os mesmos em que se fundou a
senlença appellada.

Ar!. 1,82. Se a "(mlença. for obtida em gráo de re
"isto, sendo esta uenegndn, fi carta somente conterá:

§ 1.' A interposiçãO da revista;
§ 2.' O Accordüoque denego a revista.

Ar!. t.83. Conccdida a revista. confirmada )lela fle
toN0 revisora a sentença recorrida, se desta já se houver
e,Crohido senlença antes da remessa dos autos para o. Su
premo Tribunal de .Justiço, o carta somente conterá:

§ 1.' A interposição de revista; , . .'.
§ 2.' O Accordão do Supremo TribUnal que o··concedeo;
.~ 3.' O Accordão do Relação revisora c os documentos

em que se fundar, se li,rem diversos daquelles, em que se
fundárao a sentenço de 1." instaneio eaccordao 'em' gráo
de appellação,' . ," ,,', .

Art. h8.l.Nãtl se lendo extrahidosenleDÇa:,' ou 'sendu
refôrmadO: peta flelàçãl> revlsófn' a sentença recortidn, li énrln'
conterá alêm dns peçns mencionndas no Artigo 481 :

§ 1.' A interposiçao de revistn;·
§ 2." O Acconlão do Supremo Tribunal de Justiça':'
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§ 3." O; Accordao da ltelaçao revisora 'e documentos ~m

que se fundar , se forem diversos daquelles 'em que se fun-
dou o Accordall' 'em' Ill'áo' .de"appellaçao•• .', ,,: "': :, ,:i.
, Art. 485. A carta! 'dé sentença 'de' emlíargo ',de terceiro
deve conter:' , ',, í:

!li 1." 'O auto da penhora; ,
§ 2," Os embargos' de tercciro;
§ 3." ,\ sClitençn e documentos em que se fundar.

A1't. !'86. A carta de sentença de artigos de preferen-
cia deH.! conter:

!li 1.' Conhecimento do deposito;
!li 2.' Auto da penhora;
§' ,3.", }'eUçao e citação;
§ !'.' Artigos;
§ 5.' Contestação;
§ 6'.' Sentença e documentos em <Iue se fuhdar.

Arl. 487. Em qualquer caso, havendo habilitação iu;
citlente. a carta deverá' tambem couter: os artigos, ,de ha
bilitação, e a sentença. que os julgar com os documentos
em que se ella fundar. "

Art. "88. Al~m das peças mencionadas noS Artigos
all\eeCdenles. podeinlÍs partes ajuntar como documentos; as
certidões de outras quaesquer peças que Ihes'conviel'llm.

Art. "89.. Apresentada a carla, de sentença ao: Juiz
, competente' (Arl.490) , esle lhe poril o - cumpra-se ,,;-nao
sendo por eUe proferida. e será o execnlado cilado, para"a
execução. :

, ' ,Só n l.'éilâçao' da execuçao !le pessoal (Arl;'47)., . '
,:', ',; '.' I,', ,'\ "I'

'o' c.\PITULO li.
: l.:

Do' 'Juiz' e paiolcs compcleolcs 'para CI execução. '

Art! ' 490. lIe eompelente para o' e'ecIi~.ao : ,', "
'§ L" O 'Juiz da coúsá principal ou aqueUeque' o 'su~

ceder; ,,' i f;'

, '§ 2~' ',O Juiz do 'Fermo, em que eslao siluados os ,bens ,
precedendo' (iorla precatoHIr executol'Ía do Juiz' lia, 'causa
principal. "~,::"·.I: :'\:1',1

;""'Art. 1191; ,A 'ercclrçüo ,(!ompetc:' ','
S 1~o: ~\' pllrte' vtmcedorn i; . ,:! ~",,, '.

~ ~,o .\ôs t"CllS .hei'<icil'os ; .
%:l." ..\0 subrogado, n~~~ionaril), c HICt'C~':lnr sillgulul".
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Art. 492. Ik competenle a execnçAo contra:
, §' 1.' A parle vencida;
§ 2.' Os herdeiros. ou successores universaes;
§ 3.' O Fiador (Art. ,\96 e 591); •
§ 4.' O chamado. á autoria; .
:li 5.' . O successor singular seodo a acçAo real;
§ 6.' O comprador ou possuidor de. bens hypoUleca

dos (Art. 269 §2.· Codigo); segurados (Ar!. 676 Codigo) ;
ou alienados em fraude de execução (Art. 494), .e em ge
rai contra lodos' os que recebem causa do vencido. 'como
o comprador da herança ;

§ 7.' Todos os que detem os bens em nome do ven
cido, como o depositario, o rendeiro, c inquilino quanto á
esses hens somente; .

§ 8.' O soeio (Arls. 497, 4·98 e ,199) ;
Art. /'93. A respeito; dos bens da mulher casada, e

do menor. não commereiaules, guardar-se-ha o Direilo civil.
Art. 49.l. ConsiderAo-se alienados em fraude da exe

cuç;jo os bens do· executado:
§ 1.' Quando são litigiosos ou sobre elles pende de

mundo;
§ 2.' Quando a alienaçno he feita depois da penhora.

ou proximameute á ella ;
§ 3.' Quando o possuidor dos bens tiuha razão para sa

ber que pendia demanda. e outros bens nAo tinha o exe
cutado por onde pudesse pagar.

Art. 495. A senlenç.a não he exequivel .contra o ter
ceiro que possuo bens do commercianle fallido. alienados
em fraude' dos credores (Art. 828 Codigo), mas he essen
cial contra. o mesmo terceiro aceno competente e directa.

Ar!. 496. Sendo o fiador executado, póde olferecer á
penhora os bens do devedor se os tiver desemba1'llados.
mas se contra elles apparecer embargo. ou opposiçno, ou
nAo forem sufficientes. a execuç.aocorrerá nos proprios bens
do fiador até elfectivo e real embolso do exequenle (Ar!.
261 Codigo).' . '

Art. 497. Os bens particulares dos soeios não podem
ser execntados· por dividas da Sociedade, senão depois de exe
cUlados todos os bens sociaes (Art. 350 Codigo}. •

Art. 498. O credor particular de humsoeio só póde
executar os fundos liquidos. que o devedor possuir na Com
panhia ou Sociedade. não tendo este outros, bens desem-
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bargados. ou 'se depois de exeeutados. os que tiver lião fo
rem sufficientes poro o pagamento (Art. 292 Codigo).

Art. 499; Tambem não póde ser executado nenhum
navio no sua totalidade por, dividas particulares de hum com
porte : mos o execução terá lugar no valor do quinhão do
devedor. sem prejuizo do livre navegação do meSmo navio.
prestamlo os mais comportes fiança idonea (Art. !83 Codigo).

Art. 500; Se o executado não tem bens no Termo da
causa principal. ou os que 'tem são in,ufficienles • ,expedir
se-118 carta precataria executaria. dirigida ao Juiz. do Ter
mo onde são situados os bens para Ilr<iceder á penhora.
avaliação e arrematação delles.

Art. 501. A decisão dos embargos oppostos no tôro
da, situação dos bens. compete ao Juiz da cansa a' quem
serão remetiidos sem suspensao.

Art. 502. Se o executado possue bens no. Termo da
causa principal e em outro Termo. a excuçAo denes não
será simultanea mos successiva .sendo executados primeira
mentehuns e depois outros. solvo se os bens de hum e
outro Termo forem manifestamente iusufficientes.

TITULO n.
Das sentenças illiquidas.

Art. 503. A liquidação tem lugar:
§ 1.' Quando o senlenca verso sobre fructos e causas

que consistem em peso. numero e medida;
§ 2.' Quando o sentenca versa sobre interesses. perdas

e damnos;
§ 3." Quando ~ acção he' universal ou geral.

Art. 50.\.. Sendo o sentença iIIiquida. a primeira cita
ção do executado será para ver offerecer os artigos de li
quidação á primeira audiencia do Juizo.

Art. 505. Offerecidos os artigos na audiencia apraza
,da. o réo contestará no termo de cinco dias. findos os
quaes seguir-se-ha a dilação das provas que será de dez 'dias.
e arrazoando depois e successivamente o liquidante' e li
quidado no termo de cinco dias cada hum. serão os artigos
julgados a final. devendo o Juiz previamente ou ex-officio.
ou a requerimento das partes proceder ás diligencias ne
cessarias.

Ar!. 506. Proferida a:seutença de liquidação. da quat

---c-----,'---' "'__"
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.G cabe aggrnvo, ,de ,petiQâo;,ou: ioslrumepto;;(Mt. 669 ..§ 112)
prosegílirih ai execuçJllii lIêm"depelldencioll deltnová! lieilaçao
,pessoa" proeedendo;se .áipllllbota cltetmo.il' ultél'lore.'lromo
está deternJinado~,p8ta;as"8enlimQ.s líquidas:! "".;, ,I',,,,,

, lo I. t ' " :j[:' :"; • -.-in'i' ,I, : !:;< '!

TITULO IH.
, ''':' - '" , .

Da,; ,,,,,'ença,, liquida."

CAPITUt.O J.

Da tWniráçii.oa

,Arl. 507. Sendo a sentença liquida, será o exeeul.1do
citado para pagar ou' uomear bens1ápenhorilnas, vinlee
quatro horas seguintes á ,cilaçao; , '

, Art. 508; A nomeaçao feila 'peloexeculado, nao vale,
salvo couvindo o exequenle: .r" , , ' , I'

§ 1.' Se,. nao he feila confonIJe aI gradaçao,estobelecida
para a penhora (Art. (12); ":" , '.,

§ 2.' Se o execulado deixa de nomear os bens especial
mente hypothecados, ou consignados para o pagamenlo ;

§ 3,0 Se o execulado nomea bens silos em oulro Termo,
lendo-os no Tel'mo da execuçao;

4,,' Se os bens nomeados nao sao livres e desembar
gados, havendo aliás oulros' bens nessas circuinstanciás ;

S. 5.' Se os bens nomeados,saomanifeStamenle ins'uffi-
cientes para O' pagamenlo' da" divida: ,;; .,," . .;

Art. 509. 'Sendo a nomeaçao' feita -conforme as dis
posições do Artigo antecedente e por termo nos aulos-, con
sidera0-se os bens penhorados, eser30 depositados: ·cilmo
se.:dispõe no Capitulo seguinte; .,,'

i, ,

CAPITULO lia: :
"-:.,

Da penlwra"-'! ;," ;-, ;" :,' . J::

J:.' ,!,:L h'... "_';'\ •. "'~"
'. Art~ 510;' Se o executado dentro;,das, vinte, e 'quatro

horas nao pagar, ou' nao nomeal'bens á penhoro/I ou;fizer
a nomeaçao contra as regras do, ;Artigo 508õíiproceder-Se-
ha efi'eclivauiente á penhora passando~se 'mandado. ,,'

Art. 511. O auto de penhora deve conter:
~ I. n O rlin , nm7-, nono c .Ing-nf· f'lll qnl' he fpilTl;



l 339 )

. § '2.'A: descriPÇIo .'oos bens penhorados com todos os
'Característicos necessaríos, para' a .veriflcaç!o .da identidade;

§ 3." Entrega'feita '00 deposilario que deve ,assignar.: Oll
l'Or elle duas testemunhas. com OS omciaes da diligencia.

. Mt. õ12. A penhora pôde ser feita em quaesquer bens
do executado..guardada II ordem seguinte: '

§ l' Dinheiro. ouro> prata e., pedras preciosas;
~ 2.' 'titulos de divida pnblica, e 'qllaesquer papeis de

eredito do Governo;
§ 3.' Moveis e semoventes;
.~ 4.' Ileos de raíz ou immoveis;
S 5.' Direitos e aeçoos.

Entre os immoveis comprehendem'!le os embarcações
(1rt. .478 Codigo). .

Art. 513. A penhora deve ser feita em lantos beos
quantos bastem para o pagamento. sob responsabidade dos
officiaes de justiça.

Art. 514. Os olliciaes de justiça devem fazer a pe
nhora dentro em cinco-dias sob pena de suspensao. ou de
prisao (Artigo 212 Codigo tio Processo Criminal). ou de res
ponsabilidade. conforme as circumstancias.

Art. 515. Se as portas tia casa se acharem fechadas.
os olliciaes nao procederao ao abrimenlo sem expresso man"
dodo .do Juiz.

Art. 516. Expedido o mamlado para o abrimento jn
dicial, os omciaes na presença. de tluas teslemunhas abri·
rao ou arrombarao as porIas. gavetas. armarios. ou mo
veis onde ,se presuma eslarem os objeclos penhoraveis:
deste procedimento se fará mençao no auto de penhora ,que
devet"a ser· assignado pelas testemunhas. ; .

Art. 517. No caso tle resistencia. ou quaudo .for"ella
de receiar. lavrado o auto respectivo no primeiro: caso,
,e sob juramento da parte, ou precedendo lnquiriçao ver·
boi e em segredo no segundo caso. o Juiz requisitará, á
Autoridade' competente o força necessaria 'para ouxiliar aos
officiaes de justiça na penhora. e prisao do reslstent~ se
tiver havido ou houver resistenda. ,"':

O resistente com o auto respectivo e rolde.:testemu-
nbas será rernettido á Autoridade competente;;" "

Art. 518 Se a penhora for validamente feita, somente
se procederá , segunda: '" . ,

§ 1.' Se o producto dos bens primeiramente pen\lorados
nao chegar para o pagamento; !

§ 2.' Se o elequenle desistir da primeira penhora.
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: 'Arl: 519•. O'llxequente' 'SorneÍltepóde dêsistir 'dá pri
melra, pC\ÍbIlill f iqlllÍ1!do, os 'beuupprehendid08 e ]lenhorado9
Illrelll IItlgi08(lS:;; bati':'estiverenl"" 'Crnbargatl08 'I! 'obrigi/dOii á
outrbtn;: .~~. "'~~-, ·i:· . r:". :r. < :,",';.; ",' , ••

'Mt::520~' :Páde; tater-sé penhorll' 'em qualquer lugar
em qne se achemos' ben9 do executado '; : ainda que seja
dentro das Repartições Publicns(Art. 527 Codigo), ,preceden
do precatoria rogatoria ao' Chefe respectivo, e guardadas as
lilrmalidades que o Goremo pelo Ministerio da Fazenda houver
ue prescrc\'cr. ~..... J." ~ ';'r~ . .

Art. 521. Para que se faça penhora em dinheiro do
execnlodo existente em mao de terceiro, he' preciso que este
o confesse no acto da penhora.

Art. 522. Sc o devedor confessar no actoda'penhora,
a~signandooauto respectivo, será havido como depositario, á
euja pmia e responsabilidade fica sujeito, se dentro' em tres
dias que lhe serao assignados, o nao entregar ou depositar.

Ar\. 523. Se o devedor depositar ou entregar, 8'quantia
confessada, se considerará desobrigado; , ':'

Art. 52,~. Os devedores do ,executado serao demandados
pelas acções competentes. precedendo arremataçaooll adju
dicoçno no fórma prescripta pela tei de 20 de Junho de
177-~.

Art. 525. O executado que esconder os bens para 'náo
lICrem penhorados, ou deixar, de possui-los por dolo', será
preso até que entregue os bens, ou o seu equivalente, ou
até hum anno se antes nDo entregar.

Art. 526. Feita a penhora, serao os hens depositados
pela maneira ~egninte:

§ 1.· No Deposito publico, ou no geral onde nao hOllver
publico. o dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas e papeis
dettedito ;

§ 2.' No Deposito geral ;os bens de taize os moveis 011
semoventes', nlio, havendo deposltario particular: " " "C,!

'§ 3:', "No' Deposito particular os semoventes' e ,os "inoveis
de difficll"ebnduc('liO; ou de 'guarda dispendiosa e aiTisca'da.

Art. 527. Contra os.lIeposilarios, ~e procederá' como
deltríniim o :CaP\ U'Tit.III:Parle l." "'1""1"

Art. 52!!.': 'Slilí<llXtensivas', li' 'penhora ás'dlsplislçllescfos
MUsas 327 e' 328 relativos ai) 'embargo. : :, ' " ,"

Art. 529. Nno podem' ser, absolutamentétMmhorados
ÓA 'lJetiç*é/!illntes ~ ",',' .", ,,' " " , "

§ 1." 0, hen. innlienn,'ei, ;"

-~__ .~J
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,§ 2.·.. , ,<l~,lll'den.ados, e veucimentos ,dos. ~Iagis1rados e Em-
pregados .Publicos,;,L 'H " ..... ,.•1<', ..... ';". ,,': '" " ,.,.
. S,'3.' .. ,Qs ,soldose"vencimentos .. dos ,~Ii\jlarell,l.. "',

S .\..' As soldadas da gente de mar .,e,salnrios dos"guar-
das--livros, feitores, caixeiros e operarias; .

§ 5." Os equipamentos dos Militares;. .' .
S 6.' Os utensilios e ferramentas dos mestres e omciaes

de omcios mechanicos, que forem' indispensaveis ás suas
occupações ordinarias;

§ 7.' Os materiacs nccessarios .pal'a as obt<16;
§ 8.' As, pensões •. tenças e monte pios. inclusive, o,dos

Servidores, do Estado;. " ;:: . .'-' "'.... .-., ,
, . 'ttt"t

§ -9."' , As'sagl'adas Imagens e ornamentos, de, altaNinlva '
a disposiçllo do, Artigo 'seguinteS t.·; ,,:, ,!li..
"S 10.-" Os ,fundos soeiaes pelas l\ividas particulareJl'.Aio

soeio. (Art., 292Codigo); ... ' . .• "".,;,,,
§ 11. O que for indispensavel :para' a -'cama..; 'vestuor!o

do ·exceutndo 'e de sua familia. ullosendo preCioso; .
§ 12. As provIsões de comida que se acharem na casa

do executado.
Art. 530. Silo sujeitos á penhora nM havendo abso-

lutamente outros bens: , .. : "
,§ 1." As sagradas Imageus e OI'namentos do 'altar se

forem, de grande valor;
§ 2." O vestuario que os. Empregados Publicos uslio :no

exercicio das SUas funcções;
§ 3.". Os livros dos Juizes. Professores. Advogados e

Estudantes;
§ .\o." As machinas e instrumentos destinados ao ensino.

pratica ou exercicio das artes liberaes e das sciencias;
§ 5." Os fructos e rendimentos dos bens inalienaveis;
§ 6." Os fundos liquidas que o executado possuir na Com

panhia ou Sociedade commercial a que pertencer (Art. 292
Codigo). . ..,

Art. 531. Os bens especificados nos ,§§ s,eguintqs ,~ó

podem ser penhorados verificando-se as ciausulas que nelles
se 'contêm: '

§ 1." Os bens particulares dos sociospor ,dividas. aa So
ciedade. depoi. de exeentados primeiramente .. todos os bcns
soeiaes (Ar!. 350 Codigo); .' .. '.': ' .," ,<,
, § 2." A~ machinas. escravos. bois. eavallos .que ,forem
effectita e Immediatamente empregados,.nas."fabricas, de'/mi-

.

!
I

I
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aerafão; a~sucar, lavollrade canas, se1ld'l)penllorados ju...
tamente com as mesmas fabticBs (Lei de 30 de Agosto de:1833):;.

§ 3.' Os'navíóS, gitatdádaadi&p06iÇlio do Atlig.v~79 e
icguinlea do Codigo. ' ., :

CAPITV~O 111.

Da avalitIÇão•

.4rl. 532. Acctlsada a penbora, e decorridos os seis.
dias sem embargos, proceder-se-ba á avaliaçao.

"'~~-;;;:--1rt. 533. A avaliaçao será feita pelos avaliatlores que
o Tribunal do Commercio deve nomear annualmente:'"

Art. 534. Na falta, impedimento ou suspeiÇliO dos av~
liadores cóinmereiàes;' ou BOS casos em que, o Codigo 'deler
minar o arbitramento, terá lugar a 10uvaÇlio das partes come
dispõe o Capitulo, XII Titulo II PorteI: .

Art. 535: Oppondo-se sU6peiçlio aos avaliadores COJDo
merciaes, será decidida t'Cinforme os Artigos 195 e,196.

Art. 536. Nao se repete a avaliaçAo, salvo:
§ 1.' Provando-se ignorancia ou dolo dos avaliadores.

commerciaes;
§ 2.' Se se descobrir entre o tempo da avaliaçlio e ar

remataçao algum onus ou defeito na coma avaliada.' dos
quaes até cnlAo se não sabia.

Art. 537. Na avaliaçúo da propriedade se devem com
prebender os seus pertences, e partes integrantes.

CAPITULO IV.

Dos edita", e pregões:

,lrl. 538. Feita a avaliaçao se passarao editaes, os
quaes serao affixados na Praça do Commercio, e casa das
audiencias, e impressos em os jornaes no dia da affixaçao
e da arrcmataçao.

As despezas da impressao se comprehenderao nas custas;,
Ar!. 539. Os' editaes devem conter:

§ 1.' O preço da avaliaçao,~

§ 2.' A qualidade dos bens, . e as suas confrontaflÕes
iendo de raiz;

§ 3.' O dia' da arrematação.
,~rl. MO. }:nlre a affixaçao dos editaes e a arrema-
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taçiodevellL .mediar dez dias 56 os' bens forem moveis, e
vinte-. se forem d& raiz; independentemente"de pre,l!ões. .

, Art., iá41~1 Conviudo, ao executado li partes·interessadas,
e havendil' esjlecia\' ontorga da m\llhé\' em Ilens de raiz,
póde a arremataçllo ser feita sem o espaço 'exigido no Ar·
tigo antecedente. .

Art. á'.2. A arremataçllo de navios, alêm do' edital
será publicada por tres .annuncios insertos com o inter·
valia de oito dias nos' jomaes do lugar, que habitualmente
publicarem annnneios., e nllo os havendo, nos do lugar
mais vlsinho (Art. ,178 doCodigo). .

Art. M3. . A arrematarllo deve ter lugar impreterivel
mente no dia annunciado; se pOr ,algum motivo ponderoso
nllo for possivel nesse dia , será.transferida annunciando-se
por editaes, e pela imprensa a transferencia e o diá nova-
mente designado. . . .' •

Art. áU. Se por sobrevir a noile nllo for conclúida a
arremataçllono mesmo dia, continuará no diÍl seguinte, sendo
indispensavel o editál como determina o Artigo antecedente,
se ficar para outro dia que nllo seja o seguinte.

Art. á/.5. Serllo suspensos por hum mez, ou multados
de áO a 100~000 conforme a culpa,o depositario, EscriVllo,
ou porteiro, que concorrerem para.n transfereneia. dâ arre
mataçllo, nllo comparecendo ou nlloavisandoopportunámente
o seu· impedimento. '·i ,.

Art. 5.16. lIe licito nllo só ao executado mas lambem
á sua mulher, ascendentes e descendentes remir ou dar
lançador a todos ou a algum dos bens penhorados até 11

assiguatura do auto da arremataçllo ou publlcaçllo da sen
tença de adjndicaçllo, sem que seja necessaria citaç.llo do exe
cutado para dar lançador.

Art. áA7. Se apenhora for em dinheiro', se affil8rlo
editaes marcando o prazo de dez dias aos credores incerlo8
para poderem requerer a sua preferencia: senlo compare
cerem os credores incertos chamados pelos referidos editaes,
ou os credore.~ certos eitados pessoalmente, passar-secha man-
dado de levantamento ao exequente. . .

CAPITULO v .

.Da arrematação.

Ar\. á48. A arremataçllO será feita no dia e lugar an-



, ,

(3U)

nunciados; .pu/ll'camenle;,jIrell!llltes,o JuU" Es~i~;', e,r,o.I",'
leiro; .e exposto~,9S\objectps,qUl!:devem SQI' lI\TeJl\lltadQS~\9U

as amostras., seDf,l~l PIlssive!•.• :: , ,." lIi'll;i";,,. ';lr,:.IIJ,',
. Art. 5,t.9'1IHe~ittido\ a lançar. todo·"qu.cl\e .que.eslll

na livre administraçoo. de seus bens,. exceptui\.O_se: .1

§ 1.' O Juiz " Escrivoo, depositario, avaliadores e om·
ciaes do Juizo; ':.

§ 2.' Otntor, curador., .e.: testamenteiro;
!li 3.' A pessoudesconhecida .sem fian~à idonea, ou pro-

cura~Oo da pessoa., por.:quem".comparece ; '.'
. § A.' O credor, salvo' com .Iicençn do Juiz.

Art. 550.. A arrematll~Oo só póde ser feita:
. § l' A quem olferecer Imaior lanço, com tanto que cu·
bra o preço da avalia~,l\O; . . ,:,...

§2.' Com dinheiro á vMa, ou com fiança por ires
dias. , 1.

Arl. 551. Se o arrematante for o mesmo .credor exe
quente, será obrigado a.depositar, o preço da arrema\ação
somente nos, casos.em. que ,nRo póde levanta-lo (Ar!. 5&J}..

Art. 552. ,Quando o"arrematante;, for. li ,credor'j,exe
quente" Iie dispensado de. depositar o preço da arremataçoo,
prestando nança nos casos em que sem presta-la nRo póde
levantar o mesmo preço. (Art. ,556)... • "

Art.. 553..Nao ;luivendo quem cubra o ,pre~o da ava
liaçao, mas somente o da adjudica~Ro (Art. '660), a arre-
matação será feita por ,esse preço. ' .

Arl.· 55A.A .arremataçao solemnemente feita nao se
retracta ,. ainda havendo .quem olfereça maior lanço.

Arl. ,555 . &l o arrematanleou o seu fiador não pagar
o preço. daarremataçao nos tres dias seguintes ao acto da
arremataçao (Arl. 550 § 2.'), será 'preso o arrematante 'até
que o pague, e contra o fiador se procederá executivamente
(Til. V Parte J).-: .• , ....' "

.Art. 556. O preço da arrematação não póde ser Je-
vantado sem fiança:,' •

§ 1.' Peudendo embargos, ou appellaçao, salvos os casos
expressos nesle Regulamento; {Art. 297); , ..

§ 2.' Pendendo a acçRo de nullidade no caso do Ar-
tigo 255; ,

§ 3.' Qnando do registro do navio arrematado consla que
elle está obrigado por algum credito privilegiado (,\rt. m7
Codgo).

iArt. 557. O pre~o da arl'Cmata~;jo nâo póde ser le-
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vanlado IIÍlvendo embargo bui protesto de proferencia o ra-
teio por parte"rdeotitro,crédor>.'··"·'; .. ; ". " .
. '·,:iAtt!'· 558p" NAo·:lrc·'dcmister'·para. o levÍlllt8metito do
preço da .arremá1açilO'b ci!açao de credores rJJrlosou IncertO!!.

Art. 559. Os erreitos da arrematllçao soJemne e válida;
eias 'qliestões re!ativlÍs aos fructos da' cousa arremaladll, serDo
decididas conforme· o Direito. civil. "

CAPITUl.O 'VI ..

Da adjudicação.

Art. 560. NDo bavendo, lançador quo cubra o preço da
nvaJiaçDo (Art. 550),' ou' da adjudicaçDo (lrt. 553) serDo os
bens adjudicados ao credor com os.seguintes abatimentos:'

§ 1.' Dccima parte se os bens' fia0 moveis e tem valor
intrinseco ;

§ 2.' Quarta parte se sao moveis.' mas nao tem' valor
intrinseco; •

§ 3.' Qninta parte se sao de raiz ou immoveis.
Art., 561. Se o valor dos béns adjudicados excede a

importancia da divida. deve o credor consignar o excésso
no Deposito' publico ou geral. .. . ,-

Art. 562., A, ndjudicaçao se fará sem abalimentol '
§ L' Se o devedor noo lemmnis' bens, ou nao tem

bastantes para o pagamento das dividas;
§ 2.' Se os bens penborndoschegno pela sua avaJiaçao

para pagamento da divida.
Art.' 563. Para adjudicaçao nao be de' mister que sajDo

cilados ou ouvidos os dcmais credores. aos quaes fica salvo
o direito de disputarem a preferencia ou por· artigos se
acudirem á Juizo antes de assignada a carta de adjudica
ç.'io, ou por' acÇao ordinaria se comparecerem ao depois.

. Art. 564.. Se os bens sDoindivisos e' o seu valor
excede 'o dobro da divida, nno se arremata ou' adjudica' 8
prílpriedade .delles, mas adjudicno-se ao· credor sem: abati
nlento algum' os seus· rendimentos por tantos annosquan
tos bastem para o pagamento da divida, excepto ~ .. ', ,
. § i.- .Se o executado tem outros diviilas· aéounluladas ,
as 'quaes etcedem á metade do valor dos bens' penhorados;
" § 2.' ··Sé o executado nomeou á penhora esse bens len-
do' outros de menor valor: " -, . . '. f.

§ 3.' Se os benspenhoradosnao'p,'óduz rendimento algum.
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Arlo 565•. ·Ao· credor.adjudicatario .se imputA0 m .fen·
dimentos, que por nogligeocia deixar de cobrar." " :

Art. 566. Serao levadas em conta ao credor adjudica
tario as despens necessarias, que elle fizer,' e os onus reaes
que pagar.· .'

Art. 567. A adjudicaçaodos rendimentos nao impede
a arremataçao da propriedade por virtude de e.~ecuç{\es

supervenientes, mas o adjudicatario será conservado durante
o tempo da sua adjudicaçAo•.

Art. 568. He. licito ao credor exequente requerer o
seu pagamento pelos rendimentos dos bens no caso mesmo
em que elles. podem ser arrematados.

Art. 569. A' adjudicaçao deve preceder:
S 1.' Conta da importancia da execuçAo, comprehen

didos os juros, despezas, e onus reaes do predio;
§ 2.' Calculo dos annos que sAo neeessarlos para o pa-

gamento da divida; .
. § 3.' AvaliaçAo, dos rendimentos , salvo se o predio esti

ver alugado ou arrendado, porque neste ca&oa adjudicaçAo
será calcnlada pelo aluguel on renda que forem declarados
pelo inquilino, ou constarem dos recibos do proprietario,
e lançamento da decima.

Art. 570. Todavia póde o credor, allegando fraude ou
conluio entre o inquilino e o executado, requerer avaliaçAo
dos rendimentos e neste caso nAo será o inquilino conservado.

TITULO IV.

Do. senlenÇIIIsobl'e acrão real, ou cousa cerla, ou tmespecíe.

Art. 571. Quando o réo for condemnado por sentença
á entregar cousa certa, será citado para em dez dias fa
zer a entrega della.

Art. 572. Se o réo dentro em dez dias nAo entregar
a cousa por ter sido alienada depois de litigiosa (Art. 494),
a sentença será executada contra o terceiro, de cujo .poder
se tirará a cousa, sem que seja ouvido antes de' ser ella
depositada. . . .

Art. 573. Póde tambem o exequente, em vez de exe
cutar a sentença contra O' terceiro, executar o condemnadll
pelo valor della., se já se achar estimado na sentença,. ou
requerer o juramento in litem, que será prestado e regulado
conforme os Artigos 172, 173 e 174.
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Art. 57.\.. Se o vencido nao tiver com que pague a
estimaçfio da col18a que alienou em fraude da execuç"o,
será prew até pagar, ou até hum anno se antes nao pagar.

T1TUT.O V.

Do.. embargos..

CAPITUJ.O I.

Dos embargos do exeCIIlado,

Art. 575. Nenhuns embargos serfio oppostos na exe·
cl1ç,10, senao nos termos seguintes:

!li 1.' Ilepois de feita a penhora dentro dos seis dias
~CHnintes ;

!li 2.' Depois do acto da arremataçao. mas antes da as
signalura da carla de árremataçfio ou adjudicaçao.

Art. 576. Nas execuções das acções reaes, os embargos
somente tem lugar dentro dos dez dias assignados para a
entrega da causa, mas seguro 11 Juizo com dinbeiro;. ouro,
prata, pedras preciosas, ou titulas e papeis de credito equi.
valentes.

Art. 577,. 880 admissiveis na execuçao, com 8uspen
sUo dena, e propostos conjunctamente nos seis dias seguintes
á penhora os. embargos:

!li L' De. nullidade do processo e sentença com prova
constante dos autos, ou orrerecida in continente:

!li 2.' De nuJlidalle. e excesso da execuçao até a pc·
nhora:

!li 3.' De moratoria (Art. 903 Codigo);
Si 4.' De concordata (Art. 852 Codigo);
Si 5.' De compensaçao. (Arts. 439 e 440 Codigo):
Si 6.' De declaraçao de quebra (Art. 830 Codigo);
Si '7.' De pagamento, novaçao, transacçao, e preseri

pçfio supervenientes depois da sentença, ou nao aUegados e
dicididos na causa principal.

!li 8.' Infringentes do julgado com prova in continente
do prejuizo. sendo oppostOs:

N.· 1.' Pelo menor e pessoas semelhantes, ás qU8es com·
pete restituiçao;

;'lo" 2: Pelo revel:
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N.' 3.' l'elo executado otrerecendo documentos obtido~
depois da sentenÇa.

Art. 578. São por igual admissiveis na execução, com
suspensão della, c propostos conjunctamente depois do acto
da arrematação, e antes de assignada a carla de arrematação
ou ad.iudicação, os seguintes embargos:

§ 1.' De nullidade, desordem ou excesso da execução
depois da penhora até a assignatura das cartas de arrema
tação ou adjudicação;

§ 2.' De pagamento, novação, transacção,compensa
ção, prescripção, moratoria, concordata, declaração de
quebra, supervenientes depois da penhora;

§ 3.' De restitnição.
Art. 579. São admissiveis na execução das acções reae~

os seguintes embargos:
§ 1.' Nullidade do processo e execução com prO"a cons-

tante dos autos· ou produzida in continente;
§ 2.' De nullidade, c excesso da execução;
§ 3.' De retenção de bemfeitorias; .
S 4.' Infringentes do julgado com prova produzida in

continente sendo oppostos:
N.' 1.' Pelo menor, ou pessoas semelhantes, lis quaes

compete restituição;
N.' 2.' Pelo chamado á autoria;
N.' 3.' Pelo executado com documentos havidos de

pois da sentença.
Art. 580. A nullidade do processo somente póde ser

allegada por embargos na execução, se for preterida alguma
fOMOnla ou termo substancial do processo commercial (A.rt.
67"1·

Art. 581. A nullidade da sentença somente póde ser
.1\egada por embargos na execução:

§ 1.' Se e1\a he nu1\a conforme o Artigo 680;
§ 2.' Se e1\a não foi proferida em gráo de revista.

Art. 582. Quaesquer outros embargos, qne não forem
os dos Arligoi 577, 578, 579,580 e 581, correrão em apar
tado sem prejuizo da execução.

Art. 583. Se a sentença for da Relação do districto ,
os embargos ouinfrigenteson de nullidade, depois das alle
gações finaes, serão remellidos á Relação.

Art. 584. São somente allendiveis as bemfeitorias per
manentes, que augmentão o valor do preditl.. .
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Eslimão-lle as bemfeitorias não pelo que custárão, mas
pelo augmeuto do valor que causão. e no estado em que
se acha0.

Ar!. 585. No caso de evictao, se o comprador aufe
rir proveito da depreciação por eUe causada, o vendedor
tem direito para reter a parte do preço que for estimada por
arbitradores (Art. 215 Codigo). Tambem tem o direito de rC:;
tentão o comprador que liver feito bemfeitorias nu cousa
vendida, que augmenlem o seu valor ao tempo da 'evictão
se esta se vencer (Art. 216 Codigo).

Art 586. OlTerecidos os embargos dentro dos seis dias
da penhora, serão conclusos ao Juiz que os receberá ou
rejeitará in limine.

Art. 587. Se forem recabidos, se assignaráo tenno de
cinco dias para a contestatão, findos os quaes terá lugar
a dilação dasproms. c ao clepois arrazoando successiva
mente o emhargantc c emhargado no prazo de 5 dias cada
hum. serão os emhargos julgados a final.

,\rt. 588. lia s"uteuta que julgar provados os em
hargos haverá appeUação em ambos os elTeitos; e da sen
tença que os julgar não provados a appeUaçao sera somente
no elTeito devolutivo (Ar!. 652).

Art. 589. Independentemente de embargos póde .qual
quer das partes requerer ao Juiz da execução a emenda do
erro de conta. ou das quantias axequendas, ou das' quantias
liquidas. 01\ das cuslas. e o .Juiz desde logo poderá á vista
da Iletição junta aos aulos. com informação do Contador e
ouvida a parte. ,deferir eomo julgar conveniente.

Art. 590. Mas se o .Iuiz entender que deve haver mais
ampla discussão, poderá mandar que a parte forme os seus
emhargos no termo de tres dias, c deUes se dará vista ,í
outra parte para a contestação que scrá apresentada em ter
mo igual, findo o qual o Juiz proferirá a sentença final.

Art. 591. O beneficio de ordempóde ser,aUegado pelo
fiador, ou socio nos termos dos Artigos 497, 498 e 499.

Art. 592. O beneficio de divisão póde ser aUegado pelo
devedor, soeio ou herdeiro (Art. 431Codigo). por meio dos
embargos do Artigo 577 § 2.· .

Art. 593. Helicilo á mulher não eommerciante preva
lecer-se do Senatus-Consulto VeUeano.

Art. 594. Nau tem Ingar o beneficio da resliluiçao dos
menores:

"!
I
I

I
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S 1.' lias liquidações de S9Ciedades eommerciaes (Arl.
353 Codigo) ;

§ 2.' Nos CRSOS de quebra (Art. 911 Codigo).
Art. 595. Da sentença do Art. 590 só cabe aggrovo

de petição (Arl. 66\) § 9.').

l:APJTt'LO 11.

Dos embaryvs de terceiro.

Art. 596. Os embargos de 3.' somente podem ser
Ollpostos nos termos marcados n~ Arl. 575.

Art. 597. Vindo algum terceiro com embargos á exe
cução porque a cousa penborada lhe pertence por titulo ha
hil e legitimo, e tendo posse natural ou eivil com eITeitos de
natural, ser-Ihe-ha concedida vista para allegar e provar os
seus embargos dentro em. tres dias.

Arl. 598. l'rovando o terceiro embargante nos referidos
tres dias. os seus embargos ou por docnmentos, ou·por tes
telnunhas, serão recebidos, e se concederá ao embargado o
prazo de 5 dias para contestar.

Art. 599. l/indos os 5 dias, e vindo o embargado com
a sua contestação terá lugar a dilação das provas, que será·
de dez dias, e arrazoando o embargante e embargado no
termo de cinco dias cada hum, serão os embargos jnlgados
a final.

Art. 600. Se os embargos não forem oppostos á lodos
os bens, mas somente á alguns delles, correrão em separado,
proseguindo a execução somente quanto aas bens não em
bargados.

Art. 601. Recebidos os embargos, mandará o Juiz pas
sar mandado de manutenção a favor do terceiro embargante,
que prestará fiança.

Arl. 602. Se o exeqnente, sendo recebidos os embar
gos de terceiro, deMstir da penhora nos bens embargados, e re
querer outra penhora, cessará a diSCUSSão dos embargos e
a penhora dos bens embargados será levantada.

Art.' 603. Não orrerecendo ou não provando o embar
gante os seus embargos no triduo, ou se forem manifesta
mente calumniosos, serão rejeitados in Iimine, e a execução
proseguirá por diante.

Art. 604" Não são admissiveis na executão embargos
de terceiro que não Sllja ao mesmo tempo senhor c pos-
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suidor, ficando ao terceiro prejudicado direito salvo sobre o
preço da arrematação. (Art. 584 Codigo).

TITULO VI.

Das preferencias.

ArL 605. lIe competente paro instaurar o concurso de
preferencias o Juizo onde se procedeo á arrematação dos
bens.

Art. 606. A preferencia deve ser disputada no mesmo
processo da execução.

Art. 607. Deve versar ou sobre o preço da arrema
tação. ou sobre os proprios bens se não forão arrematados.

Art. 608. . Não se póde disputar a preferencia se não
depois do acto da arrematação.

Art. 609. Só tem lugar o concurso de preferencia de
que trata este Titulo:

§ 1.' Quando o devedor commnm não tem bens paro o
pagamento de todos os credores;

§ 2.' Quando o devedor não he commereiante;
§ 3.' Quando os credores vem a Juizo antes de entre

gue ao exequente o preço da arrematação, ou antes de
extrahida e assignada a carta de adjudicação.

Art. 610. Sendo commerciante o devedor insolvavel, a
preferenc!a· será regulada conforme as disposições do Codigo
CommercialParle III - Das quebras. -

No caso do § S.· do Artigo antecedente, vindo depois dos
termos que eUe designa os credores pmjudicados, usarão da
acção ordinaria.

Art. 611. . Em qualquer termo da execução até a en
trega do preço da arrematação ou extracção e assignaturo
da carta de -adjudicaçãO podem os cl'edores fazer o protesto
de preferencia, c requerer que o preço não seja levantado
ou se não passe carta de adjudicação, sem que primeiro se
dispute apreferencia.

Este protesto não he necessario no caso do Artigo 556
§ 3.'

Art. 612. Paro ser o credor admittido a concurso he
essencial que se apresente no Juizo da preferencia, munido
de algum dos titulos de divida, aos quaes compete assigna
ção de dez dias (Art. 247), ou sentença obtida contro o exe
rulado, sem dependencia de penhora.
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Art. 613. I'ara a preferencia devem ser citados ,os cre
dores conhecidos com a commina~ao de perderem a prela
~ao que lhes compete.

Aos credores desconhecidos fica salvo o direito para, por
meio da acçao ordinaría, disputarem a preferencia que lhes
competir.

Art. 61~. Citados os credores, e accusada a citaçao
serao propostos os artigos de preferencia pelo credor que
promove0 o concurso, e aos demais credores se lissignará
o termo de cinco dias a cada hum para successivamente for
marem os seus artigos.

Art. 615. Orrerecidos lodos os artigos, se assignará a
cada hum dos credores o termo de cinco dias para contesta
rem na mcsma ordem em que articulárao.

Art. 616. Concluida a conlestaçao, seguir-se-ha a di
laça0 das provas que será de vinte dias, e linda a dilaçao
e arrazoando os credores successivamente cada hum no termo
de cinco dias, serao os autos conclusos, e o Juiz julgará a pre
ferencia a quem competir, ou mandará que se proceda a
rateio no caso de nao haverem credores privilegiados, ou
hypolhecarios.

Ar!. 617. A disputa entre os credores póde versar
nao somente sobre a preferencia que cada hum allega, se
nilo tambem sobre lIullidade ,simulaçao, fraude e falsidade
das dividas ou contractos.

Art. 618. As preferencias 110 caso de insolvabilidade
do del'edor civil, havendo concurso de credores commer
ciacs, será regulada conforme os A.rtigos seguintes.

Art. 61!l. Os Cl'edores serilo divididos em quatro classes:
§ l." Credores de dominio;
~ 2." Credores privilegiados;
§ 3." C,'edores com hypotheca;
!§, 4." Credo"es simples on chirographarios.

Art. 620. Pertencem á 1." classe:
§ l." Os credores de bens que o devedor possnir por

titulo de deposito, penhor, administraçao, arrendamento,
aluguel, commodalo, usofructo, ou mandalo ;

§ 2." Os credores' de letras de cambio ou outros quaes
tlner litulos eommerciaes endossados sem transferenda da
propriedade;

11 3." O filho familias pelos bens castreuses, e adven
ticios;



§ ,v o herdeiro c o legalario pelos hens da herança
ou legado;

§ 5.' O pupillo pelos bens da tuloria, c curadoria;
§ 6.' A mulher casada pelos bens dotaes, pelos parapher~

naes, ou pelos adquiridos na constando do malrimonio por
titulo de doaçfio, herança ou legado com clausula de nfio
entrarem em comnlllllh:i.o ;

§ 7.' O; dono da cousa furtadlle,islcnte em espccie ;
§ 8.' O vendedor antes da enlrega da cousa vendida, se

a venda não for á credito (Arts. 1!l8, Si" n.' 8 Codigo).
Art. 621.' Pertencem á classe de credores privilegiados

os credores mencionados nos Artigos 876. 8i7 e 878 do Co
digo, sendo contemplados no § 6.' do ,Irtigo 877 os credores
que concorrêrão, com materiaes ou dinheiro para a compra,
conslrucçfio, reedificação, reparação e bemfeitorias de pre
dios rusticos, ou urbanos. c os vendedores dos mesmos
predios ainda não pagos do preço. da venda: no § 9.' O
dote estimado.

Art. 622. Pertencem á 3.' classe os credores hypo
thecarios. ou que tem seus creditos garantidos por hypo
theca gemI ou especial, qner seja civil quer seja commercial.

Art. 623. Pertencem á ".' classe todos os credores
nfio contemplados nas tres classes referidas nos Artigosan
tecedentes.

Art. 62~. Os credores preferem huns aos outros pela
ordem em 'que ficllo classificados, e na mesma classe pre
ferem pela ordem da sua enumeração (Arl. 880 Codigo).

Art. 625. Não se; o[erecendo duvida sobre os credores
de dominio (Art. 620) ,'nem sobre os privilegiados (Art. 621),
o Juiz poderá mandar entregar logo a cousa aos primeiros,
e aos segundos ri importancia reclamada.

A cousa será entregue na mesma especie em que houver
sido recebida, ou naquella em que existir tendo sido sub
rogada: na falta da especie ser,; pago o seu valor (Art.
881 Codigo).

Art. 626. Os credores privilegiados serRo pagos pela
fórma estabelecida no Artigo 882 do Codigo.

Art. 627. Concorrendo dous ou mais credores com hy
pothecas gemes ou especiaes, preferem entre si pela ordem
seguinte:

§ L' Aquelle que á hypotheca especial reunir a hr"
potheca tacita geral ou especial por algum dos titulos espe
"ifieados no Artigo 621 ;
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S 2.' O que for mais antigo na prioridade do registro
da hypolheca, ou seja a hypotheca especial ou geral.

Art. 628. Apparecendo duas hypothecas registradas na
mesma data. prevalecerá aquella que tiver declarada no ins
trumento a hora em que a escriptura se lavrou. Se ambas
houverem sido apresentadas para o registro simultaneamente,
os portadores dos instrumentos entrarilo em rateio entre si.

Art. 629. Os credores h}llolbecarios especiaes, a res
peito dos '1naes se nlio der contestaçlio. serilo embolsados
pelo producto da venda dos bens hypotbecndos: a sobra, ha
vendo-a, entra na massa, e pela falta ou dilferença concorrem
em rateio com os credores chirographarios.

Art. Gao. Quando acontecer que o credor h}llothe
cario especial nada receba dos bens hypothecados , por serem
absorvidos por outro. que deva preferir na mesma hypo
Iheca, eutrará no rateio com o credor chirographario (Art.
887 Codigo).

Art. 631.' Os credores que tiverem garantias por fianças
serilo contemplados na massa geral dos credores chirogra
pharios. deduzindo-se as quantias que tiverem recebido do
fiador, e este será considerado na razilo das quantias que
tiver pago em descarga do devedor commum (Art. 889
Codigo).

Art. 632. Todos os credores chirographarios tem di
reitos iguaes para serem pagos em rateio pelos remane
centes, que ficarem depois de satisfeitos os credores das outras
classes.

Art. 633. Nenhum credor chirographario que se apre
sentar habilitado com sentença simplesmente de preceito;
tem direito para ser contemplado nos rateios. Fica enten
dido que se nilo considera simplesmente de preceito a sen
tença, que alêm da confissilo se fuudar em instrumento pu
blico ou particular. .

Art. 63.\.. Se o credor bypotbecario geral preferir ao
especial em razilo de antiguidade do registro (Art. 627 §
2.'), o bypothecario especial será pago pelo remanecente.

Art. 635. A preferéncia do hypothecarie especial em
relaçilo ao hypothecario geral se limita ao valor dos' bens
espeoialmente .hypothecados. .

Art. 636. Da sentença de preferencias haverá appel
laçllo com efTeito devolutivo somente.

Ar!. 637. A prefereucia comprehende os juros ven
ddos Até o concurso; quanto aos que decorrerem poste-

I
I
I,



tiOflnenle só lerá, '"gOl" aprefemncia havendo sobras (Arl.
829 Codigo).: ' ,

Arl. 638. Nas, arremalações de navios os cuslas do
processo da execuç40 e arrematação preferem a lodos os
credilos privilegiados (Art. 478 Codigo):

PARTE TERCEIRi\.
1'11'1'1.0 J.

n"s emlmr!!",'.

Al'I. 639. Denlro.de dez dias depois da pnblicaçá" 'nu
intimação da senlença (Arl. 235), poderão as 'parles 'oppor
embargos á senlenç.a da 1.' instancia, somenle se forem
dd simples declaraçilo ou de restiluição de menores.'

Art. 6~O. j)s embargos de restituição de menores l;s6
serão admitlidos, quando esles não tiverem - sido parles
desde o principio da causa. ou se lhes não ti"er dado ttilor
ou curador; ou tiver corrido a causa á revclia; ou o lulor
ou curador tiver deixado de arguir alguma nulJidade do pro
cesso no lermo legal.

,Art. 641. Os embargos de declarução só lerão lugar.
quando houver na sentença alguma obscUl'idade. ambigul
dade, ou conlradicção. ou qnando se tiver omitlido algum
ponto sobre que devia haver condemnação.

, Art. 6~2. Em qualquer destes casos reque"era a parte
por simples petiçno que se declare a sentença. ou se ex-
presseo ponto omittido de condemnação. '

Art. 6~3. Junta a petição aos autos. serão estes con"
clusos. e decidirá o Juiz sem fazer outra mudança no julgado.,
'Art. 6~4. Os embargos de restituiçno de menoresserno

dednzidos nos proprios aulos, pedindo-se para islo vista ao
Juiz .'que a dará por cinco dias, tendo além disso cada
huma ,das' partes igual prazo para a, impugnação e suslen
loção dos mesmos embargos.

Art. 6~5. Se a maleria destes embargos depender de
fflcto~. qllfl ~Ó pOl':siio ser provnrlo~ Pflf testemnnhl1s. n .Juiz

--------------------,--
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concederá huma só, dilação de de~ dias para a prova, findos
os quaes o Escrivão fará os autos conclusos ao, Juit.' que
delles conhecerá ,como direito for.' '

CAPITULO 11.

Das apP"l1açõe.•.

Arl. 6'16. Tem Ing.r a .ppellação p.... a Relação do
distl'iclo nas causas. que excedm'em de 200:tl> (Art. 26 do
Tit. nnico) , qn."do a sentença for defin,itiva. on tiver força
de definitiva.

Art. 64.7. A. appellação póde ser interposta ou na au
dienei.. ou por despacho do Juiz, e termo nos .ntos. sendo
intimada a outra parte. ou seu. procurador (A.rt. 235).

A..rt. 648. Esta interposiçãO deve ser feita no termo
de dez dias. contados da publicação ou intimação da sen
tença (Art. 235).

Art. 6!9. Interposta a appellação na fórma dos Ar
tigos antecedentes. será a causa avaliada em quantia certa
por mobitros nomeados pelas parles. ou pelo Jniz á revelia
dellas.

Art. 650. Não terá lug.r a avnliação da causa quando
houver pedido certo. ou quundo as partes concordarem no
seu valor expressa ou tncitamente, deixando o réo de imo
pngnar na contestação a estimativa do uutor.

Art. 651. No mesmo despacho em qlle o Juiz re
ceber a appellação, &rde"ará logo a expedição dos autos pal'8
serem apresenlados na snperior instaneia dentro do pra~o

legal.
Art. 652. Os e!feitos, da appellação serão suspensivos

e devolutivos. ou devolutivos somente: o suspensivo eompete
ús acções ordinarias, e aos embargos oppostos na execlição ,
ou pelo executado ou por terceiro. sendo julgados provados;
o e!feito devolutivo compete em geral atodas as sentenças
proferidas nas demais aCtões commereiaes.

Art. 653. Se a appellaçilo for interposta no lugar onde
estiver a Relação. a remessa dos autos se fará 'indepen
deute de tl'8sln,Io, salvo quando a appellação tiver sido re
cebida no e!feito devolutivo somente e-precisando a parte de
ex!rahir sentença para executa-Ia.

Art. 654. Os autos de appellação deverão ser apre
.entados ao Secretario da Relação nos prnzos seguintes:



§ L' Emlrinta dias, sea senlença ti~er sido profe
rida na Cidade onde, esti~er a lIelação;

§ 2.' Em tres mezes, se a senlençati~er sidoprofe
rida na mesma, Provinela , a que pertencer n RelaçM;

§ 3.' .;m seis mezes', se it senlença ti~er sido profe-
rida em }lrovincia diversa; .
, §!h' Em oilo mezes, se fi sentença tiver sido profe.
rido ,nas Provineias de I;oyaz, MaIo Grosso e 1U0 Negro.

Art. 655. Todos esles pra7.0s decorrem do despacho
do recebimento da appellação, c são, communsa ambas as
partes, compelindo áquella que interesse ti~er no segui
mento da appellação, promover a, estracção do traslado, c
fazer o respectivo preparo.

Art. 656. Neuhum destes prazos poderá ser reslrin·
gido pelo Juiz, mas a elle compete julgar deserla c não
seguida a appellaçJlo, se lindo o prazo legal uão tiverem
sido os aulos remeltidos para fi instancia superior;

Ar!. 657. I'ara o julgamento .10 deserção deverá ser
citado o a\IPellante ou seOpl'OcUl'l\llor, nos termos do Artigo
722, para dentro de tres dias allegar embargos de' justo
impedimento.

Ar!. 658. Só poderá obstar o lapso do tempo para o
seguimento da appellação doenç,a grave c prolongada' do
appellante, peste ou guerra, que impeção as funcções dos
Juizes ou Relações respectivas, ou algum impedimento legal.

Art. 659. Ouvido o appellado sobre a, materia dos
embargos, por vinte e quatro horas, se o Juiz relevar da
deserção o appellante, ,lhe assignarâ de novo, para a re
messa dos aulos oulro tanto tempo quanto for provado que
esteve impedido.

Art. 660. Se o Juiz não relevar da deserção o ap
pellanle, ou' se lindo o novo prazo não tiverem sido ainda
remeltidos os autos para a instaneia superior, será a sen
tença execulada.

Ar!. 661. Apresentados os autos ao Secretario da Re
laeão, será a\li a causa entre as parles discutida, e jul
gada pela fórma determinada para o julgamento das,appel
lações nas causas ci~eis pelo Regulamento de 3 de Janeiro
de 1833, com as modificações estabelecidas neste Regu-
lameuto. '

Ar!. 662. As sentenças proferidas nas Relações po
derão ser embargadas dentro de dez dias (Art. 639) , pedindo
o embargante visla dos pl'Oprios autos ao Juiz relator do

-------'-"'----~----~-~~-
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feilo. 'Iue a dará por, cinco dias ao embargante; seja parle
singular, ou collectiva. seguindo a, discusslio dos:embargoS' a
fórma determinada no Artigo 644. " ' " ,'c. ','

Art.,663: 'Estes embargos podem ser modificativos 'oü
infringentes dojulgado; nelles poderá' allegar-se qualquer nul
lidade nos termos do Capo I Ti1. 11 das nullidades i e quanló a
maleria de foclo só poderlioser orrerecidos sendo acompanha
dos de prora IiUeral in continente. ,Além dos referidos embor"'
KOS ser:lo ainda _admissiveis os :de restituiçao. .

Arl. 664. Os mesmos Juizes que assignárão o Accor
dao embargado conheccrilodesles embargos, e, dos dedeela
raçuo. ou de I'esliluiçuo de menores. havendo-se na jule
gamen10 de todos elJes a fórma seguida' para o dos embargos
na~ cansas civeis (Regulamento de 3 de Janeiro de 183.3).

C.\PITULO m.

Da revista.'

i/d .,.' AI'I. 665.. O recurso d~revistapoderá ser interp~sto'para
{,'/ o Supremo Tr.bunal de Jushça das sentençaspl'ofer.das 'I\as

'9;- Relações. se o valor da causa exceder de '2.000"000
, ~ n.,/ (Ar1. 26 do Tit. unico). ainda que se ,nilo tenMo opposto os
If embargos do Artigo 663. , '
" Art. 666. A interposiçiio da revista nas causas com-

merciaes, a remessa do~ autos, e o julgamento do recurso
no Supremo Tribunal serao regulados pelo mesmo modo
que nas causas civeis. '
" .\rI. 667. . O Supremo Tribunal de Justiça só conce
derá, revista por nullidade do processo. ou por nu\lidade da
senteuc,a nos lermo~ de,c1arados no Til. 11 Capo I das nul
lidades.

C.\.PITULO IV.

Dôi aggravos.

Art. ,668. Os aggravos admissiveis, no Juizo Commer
cial sao, somenté os' de~ Petiçao ' e· Instrumento. "

'Ar!: 669.. " Os-aggravos somente se admitlirão:
§ 1.. Da decisao sobre Iliaterias de competencia,. quer o

Juiz se julgue competente quer riao;
§ 2.0 Das sentenças de absolviçao, de instancia;
§ 3.0 'Da sentença que cnão admitte, o terceiro que vem

oppor·se á causa ouá execuçao; ou que appella da sen
t~nc,a que o prejudica;
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§ 4." Das sentenças nas cansas' de assignaçfio de dez dias,
ou de seguro, quando por ellas o Juiz não condemna o
réo, porquç provou seus, embargos, ou lhe recebe OS em
bargos e o condemna por lhe parecer que os não provou;

§ 5." Do despacho que, concede ou denega carla de in
quirição, 011 que concede. grande 011 peqllena dilação para
denlro ou fóra do Imperio;

§ 6," Dos despachos pel<ls qllacs se ordena a pl'isão ;
§ 7. 0 Uns !õlenfen«:lIs que julgão ou nlio reformados os

autos perdidos ou queimados em qlle ainda não havia sen
tença definitiva. (Assento de 2:l de Maio de'1í5tl); I

§ 8." Dos despacl!os" de recebimento" 011 delieg~ç.ãO· 'de
.ppellação. ou pelo qllal se recebe a oppellaçãoem' àmbos
os elTeitos , .ou no devolutivo somente;. ' ' ..

§ 9." D.s decisões sobre 'erros de contas ou custas.;
§ 10. Do obsolvição ou condemnação dos Advogados 'por

multas, suspcnsno ou prisão;
§ 11. Dos despochos pelos. quaes:l ," se concede 011

denel{a ao executado visla p.ra embargos nos autos ou em
separado: 2." se manda qlle os emb.rgos corrão nos autos
ou em separado :3." são ' recebidos, ou rejeitados lin Ii
mine. os embargos oppostos pelo executado OD' pelo térciliro
embarg.nte ; . , " •. "

§ 12, Das sentenças de liquidação' (Art. ,506) ;
§ 13, D.s sentenços de exhibição '(Art, ,356);
§ 14. D.s sentenços ou hobilitação (Art. 4(8);
§ 15, Dos despachos interlocutorios que cont~ d.mn2-....,~ ...,.1

irrcparavel. .. .r-._..,.,4- c.~~, ~../~ tA'" . Jl6 -<~ pI- ". I,
§ 16. Da sentença que relevo ou não da deserção,' o . :

appellonte (Art. 659)', ou jnlga deserta e nãO seguida ·a'np" I
pellação (Art..660); '

§ 17. DOi despachos pelos quaes se concede ou denega
a detenção pessooI ou o emborgo; .

O .ggravo nos cosos de concessão de emborgo' ou de-
tenção não he suspensivo. '..' .

§ 18. Da sentenço . que julga procedente ou ilnprlÍce-
dente o emhargo (Art.' 336). . " "I"i·'"

.. Art. 670. '0 processo dosaggravosserhégulatlõ pelo
Capitul!, VII do Regulamento n."143 de 15de'~larçode1842
e decisões relativas. ' .

Art. 671. Ficão restabelecidos .as cartas testemunha
veis que os Escrivães sob sua responsabilidadelomllvão,
conforme o 'Direito Civil.' . . .
""""1k.,,-,.IQ:'. J.~./r,)'_ ;5tf,ç·"'''''''''?2_.?';>
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TITIJLO 11.

Dasnlillidades.

CAl'ITULO J.

lJas/l/lllidades do processo.

Ar!. 672. Sao nullos os processos:
§ 1.' Sendo as partes ou algumas dellas iucompetentes

c nao legitimas como o ralso, e nao baslante procurador.
li mulher nao commerciante sem outorga do marido, o me
nor ou pessoas semelhantes sem, tulor, ou cnrador.

§ 2.' Faltando-Ihes alguma rórma ou termo essencial
(Art. 2'2 Tit. unico);

§ 3.' Prelerindo-so alguma rórma que, o Codigo exige
com pena de nullidade.

Mt. 673. sao formulas. c' termos essonciaes do pro
cesso commercial:

!li 1.' A conciliaçOo. (Arl. 23 Tit. unico).
~ 2.' A primeira, cilaçao possoal na causa principal. e

na execnçao. (Arl. 2/. Til. unico);
!li 3.' A eonloslaçOo;
§ 4.' A dilatOo das provas;
§ 5.' A sentença;
§ G.' A publicaçOo da' sentença;

". '§ 7;',\ cxhibiÇtl.6 'imciol "dlllr'illslrlllReflt6~' 110 controcto.
nos casos om que o Codigo a considera essoncial para 11

admissão da acçOo em Juizo (Arls. 303 e 589 Codigo) ;
§ 8.' A cilaÇão da mulher quando a acÇoo ou a exo-

cuÇão versOo sobre bens de raiz;
§ 9.' A penhora; '"
Si 10. A liquidaçAo (Arl. 503);
§ 11. A. avaliação ;
§ 12. Os edilaes para a arremolaÇão com o prazo legal,

e dosignaçOo" do dia da orrematoçOo;
, § 13. A, arremolaÇão ,em dia e lugarannunciodos; com

pubJicidode; presidida pelo Juiz; sendo Jeito pór preço moior
que o do ovaliaÇãO'" ou odjudicaçAo.

Art. 674.' As rereridas nullidodespodem ser o\legadas
em qualquer tempo, e instoncia; onnu\lão o processo desde
o termo om que se :ellas derao quanto aos Dctos relotivos.

•
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dependentes e consequentes; não podem ser suppridas pelo
Juiz. mas Somente ratificadas pelas partes. . .

• Art. 675. As demais formulas não referidas no Artigo
673 se haverão por supprillas se as partes as nllo argui
rem, quando, depois que ellas occorrerem, lhes compelir o
direito de contestar (Art. 97), alJegar a IInal (Art. 226), ou
embarg8l' na execução. (Arls. 575 e 576).

Arl. 676. \leve o Juiz ou supprir, ou pronunciar n
nullidade logo que as partes as arguirem pelo modo deler.
miuado uo Artigo antecedenle.

Serão suppridas as nullidades quando os actos e ter
mos posteriores são independentes. e não fica0 prejudica
dos por ella, devem porém ser pronunciadas quando pelo
coutrario ellas inOuem sobre os actos posteriores.

Art. 677. As nullidades arguidas nno sendo suppri
das, ou pronunciadas pelo Juiz importa0:

§ 1.. A annullaçno do processo na parte respectiva, se
dias causárão prejuizo áquelle que as· arguio;

§ 2.· A respousabilidade do Juiz:
Art. 678. Ainda que as nu\lidades não fossem argui

das no termo competente, e nno· possno ·proouzir a annul~

loção do processo. devem 'os Tribunaes da ~ppellarliO' li"
da revista pronuncia-Ia para o effeílo somente de corrigi
rem o aelo e advertirem uo Juiz que o eommelteó. ou
tolerou.

Art. 679. Se as formulas nno meneionadas i10 Artigo
673 forem em prejuizo, de menores e pessoas semelhantes',
tem lugar a restituição' não obstante o A.rtigt> 675, c salvos
os easos dos Artigos 353 e 911 do Codigo.

C~'PlTULO 11.

Da Illlllidade' da ",,,tenra.•.

Art. 680. A sentenf8 hll' nulla :
§ 1.. Sendo dada por Juiz inct>rnpelentc, snspeito, pei

tado ou subornado;
§ 2.· Sendo proferida contra a expressa disposiÇllo tia

Legislação Commereial (Art. 2.·);
A iIIegalidade da decisão e nno dos motivos c enun

ciado deIla constitue esta uuIlidade;
§ 3.· Sendo fmldada em instrumentos ou depoimentos

julgados falsO\! em Juizo competente;



,

"", "
, J_.

( 362.,)

,§ 4.' Sendo, o processo ,em quo'ella foi proferida an·
nullado em razao das, nulli~ades reréridas" n08apitulo an~

tec.edentc. ," '·'.:JI', '; , '" '.

Art. 681. A sentença póde ser annullada:
, § 1..' )'01' meio de appellaçno;

Si 2,' )'01' meio da revista;,
§ 3.' )'01' meio de embargos á elecuçno (Ar!. 5í7 § L');
~ 4." ]lor' meio da acçllo rcscisoria, nuo sendo a scnten,:u

proferida em gráo ,le revisla.

CAPITULO UI.

Da ntll/idade dos contractos commcl'cíaes.

Art. 682. A nullidade dos eonlraelos só póde ser pro
nnnciada : ,

§ 1.' Quando a Lei expressamente a declara (Arls. 129,
28H, 468, 656 e 677 Codigo);, " " :"

, §2.', Quaõdo, for preterida alguma solémnidade substan
cial para' a existencia do contraclo e fim da Lei (Arts. 265,
302 e 406 Codigo). .

,Art. 683., Asnullidades ou sno de - pleno direito-'-
ou dependentes de rescisao. ' ,

Art. 684. Sao nullidades' de pleno direito:
, § 1.', Aquellas que a Lei formalmente pronuncia em 1'0

zao ,da' manifesta preteriçao', de solemnidades, visivel pelo
mesmo instrumento ·ou por prova lilteral· (Arls. 129 S§ 1.',
2.°, 3.° e 5.°, 677 S L°, 2.°, lj..o, 6.°, 7.° e 8.°, 656,
827 e 828 Codigo) ;

§ 2.' Aquellas que, posto nao expressas na Lei, se sub
entendem por ser a solemnidade que se preterio substan
cial para a existencia do contracto e fim da Lei, como se
o instrumento he feito por Omcial publico incompetente;
sem data e designaçno do lugar; sem subscripçnodas partes
e testemunhas; Dão ·sendo' lido ás partes, e testemnnhas
anles ,de a&signado. I , I .' 1"

Art. 685, Dá·se anullidade' dependente ,de rescisno,
quando no contracto válido em apparencia, hapreteriçao,de
solemnidades intrínsecas;, taes sao: L' os contractos que
segundo o ,Codigo sao annullaveis '(Arts. '678 e 828) : 2.'
os contractos em que ,intervem dolo; simulação. fraude,
violenein, c,'ro (Arts. 129 S 4.', 220 ~ 677 S 3.' Codigo).

,

J
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Mt.686. A distincção das nullidades de pleno direitu
ou dependa!!tes de" rescisão tem os seguintes elTeitos : ""

§ 1.' Os contractos em oS quaes se dão as nullidades
de pleno direito considerão~se nullos e não tem valor sendu
produzidos ',para qualquer elTeito juridico ou omcial: aquel
les porém em que intervem nullidade~ dependentes da ac
ção considerão-seannullaveis (Arts. 678 e 828 Codigo). e pro
duzem todo o seu elTeito em quanto não são allnllllados
pela acção de resCisão;"

§ 2.' ,\ nullidade de pleno direito póde ser allegada in
dependentemente da prova de prejuizo; mas a nullidade de
pendente de rescisão carece desta prova;

§ 3.' A nullidade de pleno direito não póde" ser rele
vada pelo Juiz que a deve pronunciar. se ella consta do
iustrumeuto ou da prova Iitteral; mas a nullidade depen
dente da rescisão carece da apreeiação do Juiz á vista das
provas (J circumstancins;

§ 4.' A nullidade de pleno direito póde ser allegada e
pronunciada por meio da aeção ou defesa: mas a nulli·
dade dependente de rescisão deve ser pronunciada por meio
da acção competente;

Quando a nullidade dependente de rescisão he, opposta
em defesa. a sentença neste caso não annulla" absoluta
mente o contracto. maS só relativamente ao objecto de que
se trata.

§ 5.' A nullidade de pleno direito póde ser allegada por
todos aqllelles que provarem o iuteresse na Sua declaração:
mas a uullidade depeudente de rescisão só póde ser pro
posta por acção competente pelas partes contractanfes. sue
cessores e subrogados. ou pelos credores no Caso do Artigo
828 do Codigo Commercial.

Todavia a nullidade dependente da rescisão pÓlle ser
opposta em defesa sem dependencia de acção direcla resei
soria: 1.' pelas partes contractantes. successores e subro
gados: 2.' pelo terceiro na" parte em "que o prejudica. e
só relativamente a elle: 3.' pelo exequente na execução.
e pelos credores no concurso de preferencias para .impedi
rem o elTeito de contractos simulados, fraudulentos ·e "cele
brados em fraude da execução.

Art. 687. As nullidades lambem se dividem em nul
lidades absolutas. e nuIlidades relativas para o elTeito se
guinte:

As nullidades' absolutas podem ser propostas ÓU alle-
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gados por todos aquellCll ·0 quem interessão ou prejudicão,
como se determina 110 ArtIgo antecedente, . mas as nuUi
dades relativas,· fundadas na preterição de solemnidades es
tabelecidasem favor de certas pessoas, como il mulher Ca
soda, menores ; presos ,rélls e outros, só pOdem ser alie"
gados e propostas pôr essas pessoas, ou por sens herdeiros,
salvos os casos expressos nas Leis... A nuUidade relativa,
sendo de pleno direi lo , Mo será. pronunciada provando-se
que o conlracto verteo em manifesta utilidade da pessoa a
quem a mesma nuUidade, respeita.

A nuUidade relativa dependente de rescisão está su
jeita ás. regras do Arligo 686 § 2.'

Art. 688. Só as nuUidades dependenles de rescisão,
e as relativas podem ser ratificadas.

A ratificaçoo tem. elfeito retrOllctivo. salva a convenção
das partes e o prejuizo de terceiro.

Art. 689. Só podem ser pronunciadas ex-officio as nul
lidades .de pleno direito e. absolulas.

Art. 690. A nuUidade do instrumento não induz n
nuUidade do cont1'3cto, quando o mCllmo instrumeuto nao
he da substancia delle, c póde o mesmo contracto pro
vnr·se por outro modo legal (Art. 159). A fórma que a
Lei exige para qualquer acto presume-se não observada e
preenchida, se do mesmo acto não consta ter sido observa
da, ainda que por.oulro modo isto se prove.

Art. 691. O instrumento publico nullo, se estiÍ assi
gnado pela parte, vale, como particular nos casos em ·que
o Codigo admilte hum OU outro, e póde tambem consti
tuir principio de prova por escripto, quando o mesmo Co
digo não exige prova determinada.

Arl. 692. O instrumento nullo por falta de alguma
solemnidade, que oCodigo exige parnconsliluir algum con
tracto espeCial, valerá como ·titulo de divida (Arts. 634,
636 e 656 Codigo). .

Arl. 693. A falta de resistro, salvos os casos expressos
no Codigo. não importa fi nul1idade do instrumento" mas
somente n silOcCão especial que o COdigo estabelece noS casos
em que o exige; ,

Art. 694. A ncção de rescIsão, que o Artigo 828 doCo
digo concede aos credores., somente compete áquelles que
o erão ao tempo do neto fraudulento.

_________________-------.-.1
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TITULO UNICO.

Dilposições geraes,

Art. 695. Os Juizes de Direito do Commereio (Art. 6.')
farão em cada semaua huma ou mais audieoeios ,segundo
a regular omueneia dos feitos commereioes. e sempre em
dias rlifTerentes daquelles que forem destinados para os dos
feitos oÍl'eis. Se por algum motivo justo se fizerem nos mes
mos dias, serão sempre de modo que sejão. inteiramente
separadas. e distinetas humas das outras.

Art. 696. As audieneias para os fcilos commerciaes só
poderão fazer-se no casa da resideueia do Juiz. ou em outra
particular que para isso possa servir, quando uão.houver
casa publica para esse fim dcslinada, ou uão puder ser
nas cosas da Comara Municipal.

Art. 697. Nestas audieneias se guardará. o que se acha
disposto nos Arts. 59 e 60 do Codigo do Processo Criminal;
" 195 do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842.

. Ar!. 698. As partes, que faltarem aO respeilo devido

.ao Juiz de Paz. ao Juiz' de Direito. Arbltros, .ou ao Tri
bunal do Commercio, em qualquer audieneia ou acto judi
eial; poderão ser. multadas até a quantia de 50 ;jj>OOO. sc-
gundo a gravidade do caso. .

E quando os excessos forem criminosos, serJÍ o dellu
quente remeltido preso á disposição da Autoridade cOmpe
tente. para lhe formar culpa com a certidão do auto. que
o Escrivão lavrara' de tudo que se houver passado a tal res
peito.

Art. 699. O Escrivão. que coutra as disposições deste
Regulamento commelter qualquer excesso ou omissão, como
se demorar o eontiouoçl1o do vista, ou o conclusão dos autos ,
será pelo Juiz. perante o qual servir, snspeuso por ,dez a
trinta dias, independente de processo e pela verdade sa
bida.

Art. 700. Do mesmo modo poderá ser suspenso o Til
bellião, que fizer algum acto ou diligeneia cODtra ll8 for
mulas prescript.s neste Regulamouto.

Art. 701. Se aI~m de irregularidade tiverem ,o Escrivão
ou Tabellião commeltido crime de responsabilidade. cons
taute de aulos ou papeis. que forem preselltes .00 Juiz de
Dir.eito ou ao Tribunal do Commereio, procederão estes na
fórma do Arligo 157 do Codigo do Processo Criminal.

,
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Art. 702, O omcial que fizer citação ou qualquer acto
ou diligencio contra as formulas prescriptas neste Regula
mento, será punido pelo Juiz perante o qual .servir na con
formidaile, do Artigo 514-.

Art. 703. Nas causas commerciaes he licito ás partes
comparecer nos audiencias por si, seus Advogados. ou pro
curadores judiciacs, para inquirirem os suas tcstemunhns,
reperguntarem ou contraditarem as da parte contraria, e re
quererem o que julgarem a bem dos sens direitos.

Deverão por~m ser,assignadas por Advogado as petições
iuieiaes dascausas , e todos os articulados e allegações que
se fizerem nos autos; salvo, uno havendo Allvogado 110 au
ditorio. ou não (Iue,'endo prestar-se ao patrocinio da causa
nenhum dos que houver, ou não sendo elles da conliança
da parte,

Art. 70'L AI~m de Advogados nomearão sempre as
partes procurador judicial. que será sempre hnm dos 80
Iieitadores do Juizo, salvas as excepções do Artigo autece
dente, para com elle correr o feito seus termos legaes. e
ser citado e intimado quando não for requerida a citaç,ilo
pessoal (Art. 2·~ Titulo unico). sob pena de correr a causa
;Í revelia.

M!. 705. O procurador, que acceitar a procuração.
Iica obrigado a recebe,' todas as eitações e intimações re
feridas no ArUgo antecedeote. e a communica-las ao seu
consliluinte. a quem responder;Í por qualquer prejuizo, que
de sua falta culposa possa a este resultar.

Art. 706. Cessa o oOleio do procurador somente por
alguma das seguintes causas:

§ J,. Revogação, dos poderes da parte coustituinte inti
mada judicialmeute ao procurador;

§ 2,· Desistencia da procuração, requerida pelo procu
rador. e igualmente intimada ao constituinte;

§ 3.· Fallecimento do constituinte. ou transmissão dos
dircitos deste para outra pessoa, constando legalmente em
Juizo.

Art. 707. A propria parte nos dous primeiros easos.
e a pessoa para quem forão transferidos os direitos da causa
no terceiro, deverão fazer nova procuração, independente
de citação sua, até a seguinte audiencia, pena de seguir
a causa a sua revelia. salvo o easo de ser precisa babitita
ção incideute.

Ar!. 708, Presume-se ter o procurador arceitado os
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poderes a elle conferidos. logo qne apresenta em Juizo.
quer na audiencia por si mesmo. quer em requerimento
por elle assignado. a procuraçao em qne he constltuido.

Art. 709. Depois que o Advogado tiver aeceitado opa
trocinio da causa. nao p.oderá mais delle escusar-se.· salvo
por motivo justo e jurado. fazendo intimar a parte ou seu
procurador judicial ou extrajudicial. á sua custa. para no
mear outro Advogado IIté a primeira lIudieucia. pcna de
responder-lhe. pelOi prejuizos resultantes.

Art. 710. Se a parte nao nomear outro Advogado até
n primeira audiencia, seguirá li cansa ti revelia, sendo a
mesma parle lançada sobpregiio..

Art. 711. Quando os Advogados constiluidos pelas par
tes eomparecerem quer em audiencia do Juizo Commercial
de 1.' ou 2.' instancia, 'Iuer no Tribunal do Commercio
ou no Supremo Tribunal de Justiça. para requererem por
seus consliluintes o quc lhes convier. occuparão o lugar.
e conservarao as prerogativas que as Leis lhes outorga0.

Ar!. 712. Só aos A(lvogados poderão os Escrivaes man
dar os autos com vista ou em coufiança debaixo de proto
colo sob pena de responderem pelo descaminho. ou pelas
despezas na cobrança ás partes interessadas. além da pena
de suspensao (Art. 699).

Art. 713. Nenhum Advogado poderá sob qualquer pre
texto reter os autos em seu poder, findo o termo assignado
ou legal, pelo qual lhe tiverem ido com vista ou em' con
fiança. sob pena de perdimento para o seu constituinte do
direito de que nao tiver feito uso no referido termo. e de
responder-lhe pelo prejuizo que d'ahi lhe possa resultar.
alilm de pagar executivamente todas as despezas que para a
cobrança dos autos se fizerem.

Ar!. 714. Se os autos forem cobrados por mandado
judicial (que s6 se passarÍl nao os entregando o Advogado
sendo-lhe pedidos com o protocolo. depois de findo o termo
assigoado ou legal), por despacho do Juiz, requerendo-o a
parle contraria. nao ajuntará o Escrivao aos autos o arti
culado ou alleguçao com que vier o mesmo Advogado, e
se alguma cousa nelles estiver escripta. o Escrivão riscará de
modo que se não possa ler. devolvendo in continente ao
mesmo Advogado. ou á parte que o tiver constituido. o
que assim separar dos autus , ou os documentos que u~sim

vicrel11 juntos. lavrado de tudo o respectivo termo.
Ar!. 715. Sc porém o .~dvogado nao clÍt.regar os au-

'!
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tos á visla do mandado. passada a competente certidão. po
derá ser multado pelo Juiz da causa até 200;jp para os co
fres municipaes. E, se findo o novo prazo marcado pelo
Juiz. que será de tres dias. para a entrega dos autos, ainda
os não entregar eom o conhecimento de haver pago a multa •.
poderá ser preso por sessenta dias. se antes nilo tiver en
tregado os nntos, salvns em todo caso as competentes ar:tõcs
c.riminncs, c sem prrjnizo da tuhranço da multa cxecuth'8
mente.

.\rt. 716. Qualquer cola moratoria do Adrogado. não
sendo de molcstia jurada, ~(mí tomada como resposta di
fer(a· nos termos da cansa, ficnIlllo clfe responsavcl li parte
por essa falta se for culposa.

Art. 717. Todavia se o Advogado jurar molestia. dar
se-lhe-Im por huma vez somente novo prazo de cinco dias.
findo o qual se cohrurilo os antos na fórma dos ArlJgos 713.'
714 c 715. .

Ar!. 718. A disposição do Artigo antecedente só he
relatira aos termos dasacções ordinarias. nilo comprehen
didos todavia os dos recnrsos c incidentes respectivos. de
vendo nestes casos passar os nutos no segundo Advogatlo
nomeado. ou áqneIle que a porte nomear. tudo dentro do
mesmo termo e independente de citação da parte.

Art. 7HJ. As petições iniciaes ou da proposição da
acção. contestações. replicas. treplicas. emhargos. recon
"enções, oppnsições. poderão ser articuladas quando ver
sarem sobre diversas questões de Direito. ou factos sobre
qne devM ser inquiridas testemunhas.

Ar!. 720. O autor só he obrigado a ajuntar docu
mentos lo~o com fi pcti{'fiO da i.\Cçl1o:

§ 1.' Quando sem elles o Codigo Commereial não ad
mitle acção em Juizo (Arts. 281, 302 c 587);

S 2.' Quando os documentos forem mencionados na acção
romo fundamentaes da intenção do autor, salvo se forem
existentes em Nolas publicas. registros ou depositos publicos.
e honver impedimento ou demora para se extrahirem por
certidão ou publica fónna; on se estiverem em poder do
réo jurando o 8utor esta circumst.ancia.

Art. 721. O réo só hc ohrigado a 3juntar com n sua
dercsu docnmentos, 'Inando ne\les se e\lu fundar; salvas as
mesmas elcepções do § 2.' do Artigo antecedeute.

AI't. 722. A cxcepção da citaç.üo no principio da camm
l~ fia PleClIçiifl, toda~! a~ ou(ra~ l'itações e illtimnções de
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sentenças. appellações. e de qnaesqner aelos prejndiciaes.
serno feitas sob pregM em audiencia, IIno havendo procura
dur judicial. ou não selldo este enconlrado para ser cilado
ou inlimado,

Ar!. 723. Se
gno em audicncia,
termos t'cspccth'os.

Arl. 72\.. Os termns 11e vista pnrn nllcgar, t:ontcstar,
replicar, treplicar, c em gCl'al para dizer nos antos, s{,
correrão da continuaCiio <lestes ao Advogado, se a parte
1ivcr ajuntado proclIrnção; c serão improrogaveis quer hoja
ou 030 procuraçiJo noS nnlos, sal\'fJ os casos dos Artigos
717, 727 e 728.

.\ rl. 725. Se' os lermos se filldarem em dia ferindo,
só 110 primeiro dia ulil poderão ser os autos cobrados.

Ar!. 721;' ,Is dilações para as provas são eommuns
a ambas as partes, salvos os casos dos Artigos 2,i,9, 30."
c outros semelhantes.

Art. 727. As dila~ücs silo continuas, c o seu curso
não se suspende ou int.errompe pelas fcrias supcn'cnicntcs,
salvo se estas absorverem melade da dilação.

Art. 728. Não correm os lermos e dilações. havendo
impedimcnto do Jniz ou ohslaculo judidal opposlo pela parte
eontrul'ia.

Ar!. 729. Não se suspendem
§ 1.' As causas de arresto;
!i 2.' De detenção pessoa!;
§ 3.' De soldadas;
!i 4.' De depositas;
!i 5.' De penhor;
1;; r..' ,Is ralificaçües de pmlcslos de mar;
li 7.' Em geral lodas as cansas que pela demora fiearião

prejndicadas.
Arl. 730. São sumcnle feriados no Jnizo Commercial

alêm dos Domingos. dias sanlos de guarda. e dias de festa
nacional, os que como toes' forem declarados por Decreto.

Art. 731. Nenhuma sentença de 1.' ou 2.' inslanCia
será levada á Chaneellaria. c se não houver interposição de
recurso passarão em julgado denlro de dez dias eonlados
da sna publicação on intimação (Arts. 234 e 235).

Art. 732. Se a parte vencedora encommendar a seu
tença !para dar-lhe execução, o Escrivão a cxtrahirá, sob
rcspollsahilidlHlc, "em prr.illi7.o rla aprcsenta~:io no Supremo
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Tribunal dentro do prazo legal do recurso de revista. que
a outra parte tiver interposto.

Art. 733. O recurso de embargos interposto por huma
das partes precede no julgamento. e interrompe o segui
menlo dos termos da appellaçao interposta pela outra parte.
O mesmo se guardará quando huma das partes embargar
o Accordao da Rela~ao. e a outra iuterpuzer o recurso de
revista.

Art. 734. Nao he licito ás partes usar ao mesmo tempo
de dous recursos contra a mesma decisão; mas poderão
"ariar de recurso dentro do. termo legal.

Art. 735. Para a computação do valor da causa em
relaçao ás alçadas (Art. 26 do Titulo uaico). allender-se-ha
somente a quantia principal pedida na acção.

Art. 736. A Resolução n. o 56·~ de 10 dc Julbo de 18:;0
sobre fiança ás custas he extensiva ás causas commerciaes.

Art. 737. As sentenças nas Causas commerciaes. quer
na primeira. ou segunda instancia. quer no Supremo Tri
bunal de Justiça, serao sempre proferidas em conformidade
do Artigo 232.

Art. 738. Os terceiros prejudicados pela sentença po
dem appellar. e interpor o recurso de revista. ainda que
não interviessem na causa na primeira ou segunda ins
tancia.

Art. 739. Quando os que forem citados para respoader
a qualquer acção commercial, ou já estiverem em Juizo.
forem presos. terão para se defenderem o dobro dos termos
e dilações marcadas neste Regulamento; e não começará,
nem seguirá a causa. sem que se lhes nom~e hum curador
;1\ litem. sob pena de nullidade, teahao ou não Advogado
ou procurador judicial constituidos

Art. 740. A jurisdicçãO dos Juizes de Paz fica sub
sistindo nas causas commerciaes até a quantia da alçada
dos mesmos Juizes.

Art.741. As causas commerciaes (Cap. IlIelV do Tit. I),
que já se acharem pendeates ao tempo da execução do Co
digo (Art. 912 Codigo), serão reguladas e decididas pela Le
gislaçao anterior ao mesmo Codigo. salva a convençao das
partcs por termo nos autos.

Art. 742. As causas commerciaes intentadas depois da
execução do Codigo. mas provenientes de titulos ou con
tractos anteriores á exeçuClio do mesmo Codigo, serao re
guIadas, quanto á f{"ma de processo. pelas disposições deste

.
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Regulamento; e quanto á materia serão decidhl.,s pela te
gislaeiío que anteriormente regia.

Art. 7"3. Nos casos omissos nesle Regnlamento será
subsidiaria o processo civil, não sendo contrario ás dispó
si~ões do mesmo llegulamento.

Euscbio de Queiroz Coilinho Malloso Camura, do Men .
Conselho, Ministro n folccrctnrio d'l~slallo tIos Negorio!õl da
Justi«:.Q, assim o tenha entendido, c lhçl\ executar. Pulacio
do Hio de Janeiro em "inle e cinco .le Novembro de mil
oitot'cntos c cincocnln, \'igcsimo nono da lndepcfulcncia e
do Imperio.

r.om a Rubrico de Suo Magcslmle o lmperndor.

Eusebio de QI/eil'Oz Coi/inllO Malloso Camara.

Dá () Regulamento para os Tribllnaes, do COlnuwrcio, f!. para o
jwocesso da:,' quebras.

Hei por bem, Usando da atll'iboi~ão '1ue Me eonfere o
8rtigo cento e dons p81'agrapho doze da Cunslitlli~iio do Im
plwio, r () Artigo- vinte c sete do Titulo tmit'.o do Codigo Com
mCl'ciill, ])rcretat' o srguinte:

TITULO I.

J)o.~ TfilJ111HUJ~ do Commercio.

CAPITULO I.

Da fórma e ordem do de,.paellO.

Ar!. 1.' Os Tribunaes do Commercio terão sessões 01'
dinarias ús segundas e quinta!t feiras, quando não forem dias
santos de guarda ou feriados, e semdo-o, no dia seguinte; e as
cxtraordinarias que os Presidentes julgarem neccssarias.

Se algum Membro do Tribunat não puder comparecer.
participará o seu impedimento ao Tribunal, por via do Se
cretario.

Art. 2.' Assentnr-se-bi\o, o Presidente na cabeceira da
mesa, c os Deputados de hlIm e outro lado, sem preeedencla,

r - --- _.



Das provas.

Art. 138. São admlsslveis no Juizo Commercial as pro
vas seguintes:

§ 1.' As escripturas publicas, e instrumentos, que sno
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característicos será depositado em mfio do Escrivão 24 horas
antes da inquirição, sempre que a parte o requerer.

Art. 131. Tendo alguma das partes testemunhas fóra'
do Termo, deverá protestar por carta de inquirição ou na
acção ou contestação ou em audiencia, mas nunca depois de
assiguada a dilação das provas. .

Nesse protesto devem ser indicados os artigos ou factos.
sobre os quaes serão inquiridas as testemunhas.

Art. 132; Na carta de inquirição, além da inserção do
protesto e indicação dos artigos ou factos sobre os quaes
deve de versar a inquiriç.llO; se fará declaração da dilação
que o Juiz assignar, conforme a .distancia e difficuldades da
communicação. .

Art. 133. A carta de inquirição nfio póde ser de
negada para dentro ou fóra do Imperio.. se nfio nos casos
em que o Codigo nfio admitte a prova testemunhal.

Art. 1M. A carta de inquiriçãO para dentro ou fóra
do Imperio só he suspensiva:

§ 1.' Havendo accordo das partes por termo nos autos;
§ 2.' Quando o contracto, ou o facto que forem objecto

principal da demanda tiv~r acontecido no lugar para o qual
se pede carta de inquiriçãO, e:ao Juiz parecer essa prova
necessaria.

Art. 135. Se a carta de inquirição, quando he sus
pensiva nfio chegar no termo assignado, proseguirá o processo,
se a parte o requerer.

Art. 136. Quando a carta de inquiriçãO for suspensiva
e vier depois do lançamento, ou quando não for suspensiva
se ajuntará aos autos como documento ou com as al1ega
ções finaes, ou com as razões de appel1açãO, ou com os
embargos que sno admissiveis na causa e execuçDo.

Art. 137. Dentro da dilaçDo serão ciladas as partes
ou seus procuradores com indicaçDo do dia, hora, e lugar
para extracçllo ou conferencia dos traslados e publicas fórmas
(Arts. 153 e 154).

CAPITULO XlI.

I
I
I
~'-----------------'-r------ -,~-~---------
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!'omo tacs considerados pelo Codigo Commcrdal. c Leis
Ci\:is;

§ 2.' Os cscriptos particulares;
§ 3.' A confissão judicial;
§ 4.' A confissão extrajudicial;
§ 5.' O juramento suppletorio;
§ 6.' O juramento in Iitem ;
§, 7.' As testemunhos;
§ 8.' As presumpções;
§ 9.' O arbitramento;
§ 10. O depoimento da porte;
§, 11. As ,estorias.

Art. 139. A respeito dos provas dos cOlllraclos, guar
dar-se-Im o que está prescripto no Codigo Commercial a
respeito dos eontractos em geral (Titulo V, rm'!e I). e de
cada hum delles em particular.

SECÇÃO I.

Dos instrnmentos.

Ar!. no. Consliluem prova plena absoluta:
!li 1." As escl'ipturas. instrumentos publicos, e os actos

que sflo como toes considcrados pelo Codigo (Arts. 21 • 52.
569, 586, 587 e 633) c pelas Leis Civis;

!li 2.' Os actos' authenticos passados em Paizes estran
geiros, conforme ás Leis respeclivas, competentemeute lega
Iisados pelos Consules Brasileiros.

Art. UI. Consliluem prova plena relativa:
!li 1." Os instrumentos parlienlares dos contraelos eOIll

mCl"ciacs entre as partes que os nssignarem;
!li 2.' Os escriptos de transncções commerciaes de qnal

qner 1'0101' contra o cOllllllerdante qne os assignar (Art. 22
c ",26 do Codigo) ;

!li 3.' Os livros commerdaes. nos casos c pela fórma re-
guinda nos Artigos 20, 23 c 544 do Codigo. '

Mt. 142. A prova plena absoluta 011 relativa admille
prova em contrnrio.

Art. 1",3. A presumpçflo qlle a prova plena absolnta
induz hc extensiva aos terceiros, quanto ti cxistcncia do con·
traelo, c dos factos c actos certificados no instnlmento pelo
Omcial publico, por se haycl'cm pnssfldo na presença delle
e das testelllnnhas.
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Art. IVI. A presullIpçno '!ue a pt'lll"a plena relativa
imJuz he rcslricta ás portes contradnntcs e seus herdeiros,
" cOlllp,'ehelllle nno só a exislenc;a do COlllrado. e dos actos
e factos certificados no instrulllento pcio Ollicinl pllhlico; por
se haverem passado na presença delle e dns testemunhas,
mas lambem os ae(o~ e fltctos referidos, narrados, 011

(~nuJ1einc1os, se cllcs tem rcl!l«;flo direetn ~om o ennfrat:low
Em todo ('asa os ndos e factos )"('rel'idos. Illlt'l·adQ~.

011 cnuuciados lilzcm IH'O"'H, pll'llil j'fllllm ar"lI~lIe flue os 1'(1

fere, IHlrl'(1 ~ ou cnlllll'iu.
"'I. ai>. N30 lem fé I'm Jllizo os illstl'lunentospu

fllicas 011 pm'ticulares ,c (tuacslllter docmnenlos :clIllceHados,
raspados, riscados, borrados em lugar !'llhstanl'ial, c SU~

(lcito, salvo provalldo.~;e que f) ,"ido l.li I(~ilú pelll fll1rte
Interessada ncllc.

MI. a(;, Taml.em nâo produzlrfto ('/Teito os illstru
mentos publicas, ou particulares; c quaeslltlCr documentos
emendados 011 entrelinhal10s em lugar sub.tandal "suspeito.
Il,in senilo n emenda cOJII~c(elltclllcnlc )'t'sahnl1a.

Ar!. J!l7. São inadmlSsivels no Juit.ll Commercial quoes
(Iuel' cscrlptos c.ommercÍacs fie obrigacõcs conll'ahidas no ter
rilaria llrasileiro, (fue não forem exarados 110 idioma do Im
pCI'ia; salvo sendo cstrangeiros todos os raillrahcnte!'i; c
ueste caso dever30 scr apreseutados compelentemente lru
duzidos cm lingua nacional (Ar!. 125 Codigo).

Art.J!l8. A t...ducç30. salva a disposição do Artigo 62
do Codígo, será feita pelos inlcrpretcs nomeados pelo Tri
bunal do Commercio. c na falia ou impedimenlo destcs por
hum interprete nomeado pelo Jniz li 0l'l'IIzimcnlo dos l,ar
les (Arts. j() e (;2 Codigo).

Ar!. 149. A Iraducçno feito na fÓl'mo do Arlíf(o au
tecedeute lem fé puhlica (Ao-!. (;2 Codigo).

Ar!. 150. O originol SI'"í c,hibido logo qnc alguIII'
fIas parles reqncrer.

Art. 151. As disposiçfies dos Artigos antecedentes são
extensivas aos .ctos aulhenlicos. escriptos de obrigações com
mel'cincs passados em Paiz estrangeiro, e a (Iuacsquer docu
mentos e livros escriplos em diversa Iingoa.

Art. 152. ElItl'e os escriptos particulares i que scrve.n
de prova no Juizo Commercial on por si sós 011 acompa
nhados de outras provas. comprehendelll-se:

!li 1.' Os instrumentos de contractos;
§ 2.n Os eseriptos dl~ ImnSl1t'~ÕeS ('ollllllcrrilles, f~ 110

t.llS prolTIissorirts:
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§ :1.' A corresponuenda epistolar;
:li .~.' As quitações e I'ecibos;
~ 5.' As contas commerciaes, halanços, facturas, mi

nulas de contractos, c negociações, on não reclamauas, ou
escriptas, on assignauas pelas partes contra as quaes se pro
duzem;

§ G.' As notas do capitão do navio, o rol da equipa
Rem da matricnla (Art. 5'13 Codigo).

Art. 153. Ajuntando-se copia, pnblica fórma, 011 eI
lracto de algum ,Iocumento original, feito sem citação da
parte (Al'I. 13i). não farão prova. salvo sendo conferiuas
com o original na presença do .Iniz pelo Escrivão da causa.
011 por outro (lHe for nomeado para esse fim, citada a
parte ou seu pl'ocurmlor, lavrando-se termo da conformi
dade ou dilferenças encontradas.

Se a parte interessada convier em que seja dispensada
a conferencia. as sobreditas copias, publica fórma, ou eI
trado, Hllcr:io contra clla, mas 'não contra terceiro.

Art 1;;!~. As eerlidües e.trahidas, das Notas Publicas on
uns outos pelos Tabelliães e f.scrirães fazem prova inde
lwnd~nteml'ntl" da ('onfcl'cnria.

Al'I. I,,;;. A confissão somente vale sendo livre, clar.,
certa, cum expressa cmlsa,· vcr:mndo sobre o principal Q

nfio sobre o Ul't:css,l}l'io. s-clHln feita pela parte em pessoa,
011 por )Jroeuradol' hastante e com podcl'es espcciaes.

Art. 15G. Hc indivisivel, para nao ser acccita em parte,
e rejeitada em parte, ~c outra pro\'U não hoU\'er.

Ar\. 15i. Constitue prov" plena-relativa ,-e só póde
~f~r retractada por erro de facto.

Ar\. 15R. 5an" e re"alida o erl'O da acção e .do pro
rcsso, salvo o pl'cjuizo de terceiro.

Art. 15!!. Não póde suppl'ir a escriptura publica e par
ticular, quando ella he da e",encia ou substanci. do con
traeto, corno no caso dos Artigos 265. 301 , 303, ~68, 569,
,,81l. 633 e 66G do Codigo.

Ar\. 160. Só póde ser feita pela pessoa flue está na
Hne administnH;ão dos seus bens.

Ar\. 161. Somente prejudit'n no confitente, aos seus
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herdeiros, e nlío ao terceiru ainda tlue seja cohcrdeiro, eoo
brigado ou soeio.

Art. 162. A confissão tem lugar ou por termo nos
autos ou em depoimento. ou nas respostas ao Juiz. ou no
acto da conciliação.

Art. 163. A confissão extrajudicial sendo verhal só he
admissivel nos caso~ em qne o Corligo nao exige a IJrova
IiUeral.

O Juiz lhe dará a r.; que eOllfol'me o direito eUa me
recer.

Art. 16!~. A eonfissão exll'ajudieial por escripto terá a
mesma fé. que compete ao instrumento em que for eUa feita.

Art. 165. SentIo n, confissão vaga c equivoca, o, Juiz
maudará que a parIe a dedare e explique. e se retusar será
illterpretada cOlllra ella.

1)0 jUffW1CII(U .<O;lIpl'Tt'fllrio.

Art. lH6, O juramellto ,"pplelorio somellte ho admis
sivel ou uos casos expressos. 110 Codigo (Arts. 20 e k 12). ou
lias demandas cujo valor não exceder a !~OO;tl>OOO.

Art. J67. Não púde ser deferido se não pelll Juiz.
Art. 168. NI\O tem IlIgar 011 'luaudo a pmvIl lIe plena.

ou quando nilo ha prova nlgumu.
Art. 169. A I"Cem;1 do jUl'ameutl) importa (lerempÇao

da acção ou excepção.
Art. 170. Só l'ótle "." ,1<>ferido ,j pessoa '1"" lellha

razão de saber do faelo.
Art. 171. He ~u~ccplin~1 de impuAlllu;ão e f) .Illiz pód~

rejeita-lo.

Do jurwuellt" lIt fitcm.

Art. 172. Ojuramento in Iitem tem lugar quando o réo
deixa de restituir ou de apresentar o deposito. ou o pe
nhor (Art. 272 Codigo). ou quando aliena cousa litigiosa.

Art. 173. O .ruiz. previamente informad@ por peritos.
estabelecerá a taxa até a '11101 somente pMe ser crido o ju·
ramento do autor.

Art. 17k. Este .jurameuto ", pódc ser prcstado pel~
propria parte.

,

'---------- --._- ..---- -----r-----,.---------'
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/Jas tc.,'enum/ws.

Art. ti". As I~sl~munhas devem ser jurameutadas COII.

forme il Heligiiio tlc em];! IInm3, excepto 50e Ibrcm de tal ~cila

'111e prohih!l n jurillllento.
Art. 17(L !Jevem declarar seus uomes, pronomes,

idades, profissão, estado, domiCilio' ou rcsiuencia, se suo
pill'elltes, em tlHe gdo J amigos ou inimigos, ou dependentes
d(~ fllgmnm~ das partes.

Art. Ii7. Não. pódem ser testemunhas o ascendente,
descendentu, Ularido, IlInlher, par(mtc,consonguinco, ou -ltllin
por Direito Canonko ntl~ o:!." gnío, U ÚSCrílvn, e o monOI'

de H annos.
Art. 178. Su alguma testemunha houver do auscnlar~sc I

nll por sna aralll,:nua iÔiU]C ou estado "a.lctmUnario ho",·ol'
receio de que ao lempo da prova já não e,ista, poderá, ci·
toda o parle, ser inquirida á requel'imento dos inleressOllos ,
aos quacs será enlreg-uc o depoimento para dellc se servirem
(]lHmdn c ('orno lhes t'OI1\'icr. .

Ar!. 17!J. As lestemunhas serão pel'guntodas ou reper.
guntadas somenle sobre os ractos allegados na acção, con
teslação, replica e treplica, e suas ciccumstonclas.

Art. 180. As teslemunhas podem comporeeer indepen
denlemente da citação; mas se rorem oitadas e nao com.
parecerem serão eondu;,;idas debaixo de vara, e o Juiz pro
"ederá con!"" ellas cOnrorme os Arti~os 212 !li 2.' do Codigo
rio PI'OI',I'SSO Cl'Ímirllll, (J ;,:l da Lei de :l rio Dozembro de
ISI!.

Art. lR!. As leslemunhl\s serão inq1liridos pelas PI'O
pl'ias parlf~s «nc as prodnzirom ou por sens Advogados OH
pl'Ocul'allorcs, e I'cpcrguntatlas c contestadas pela parte con
fraria, ou por !iCU8 Advogados, 011 procl\f8{lores: os de
poimentos sorrio cscriptos pelo }:scriv:lo, c rubricados pelo
Juiz que assistirá lí if!quirição pUI'I\ deferir juramento tis
It'slr.ffiunhas, e manter a ordem.

No neto da inquiriçúo poderá o Juiz faleI' ás teslemu.,
nhllS as perguntas que julgar eonvenientes.

Art. 182. lIe inadmissivel a prova testemunhal:
§ t." Para pro"A dos contraclos que, f.onforme o Codign .

S/'I porlem ser proHl(los por eSClriptn. ou {'l1.iO nllor ('xrc({f.>,
il .'11111;ij1 noo ;



, .
( 2!J5 )

%2." eontra ou alêm d" couteudo do illstrumento de
s"ciedade (Art. 300 Codigo).

Ar!. 18:1. Quahlncr que seja a quantia do contraclo, a
prova testemllnhal he admissivel como sllbsidiaria 011 com·
plementar de outra prova por escripto.

Da.• Pl'csII1II1,ç'ie•••

Ar!. IS.\.. As presllmpçnes legaes 011 são ubsolutas. ou
eondiciollacs.

Ar. 18ã. São presumpl'ões legue.' absolutas os factos,
011 aelos 'l"e a Lei e~pressamcnte estabelece como verdade,
"linda que haja prova em contrario, como--..n cousa julgada.-

Art. 186. Presutnpção legal cOlldicioual he o faclo.
011 o acto que a Lei expressamente estabelece como verdade,
em qllallto 111;0 ha prova em cOllh'ario (Arts. 200, 305,316.
',:12, ".:1:1, ',:Il, .~íl). "olllros Codigo). .

Eslas presumpções dispellsáo do onlls de prova áquello
qne as tcm em seu favor.

Ar!. 181. l'resumpçnes commnns sãoaquellas que a
Lei nno eslabelece, mas Se fllndno lIaqllll10 que ordinaria·
meute acontece.

Eslas presumpções devem ser deduzidas pelo Juiz, con.
forme as regras do diroito, o com prudcncia c discerni..
mento.

Art. 188. As presllmpçnos commllns são admissiveis ""S
rnesmos {'iISOS elll (lHe o Iw ;1 pro\'ll t(lslplIlllllhnl.

SEC(,;.\O \'JI.

Do arln'll'amellto.

Art. 189. O arbitramento lerá lugar ou 1105 casos ex·
pressos no Codigo (Arts. 80, 82, 95, 1!H., 201, 209.
215. 217. 749. 750. 771) e outros), ou quando o filcto
do qual deponde a decisão final carece 'do juizo. informaç"o •
ou avaliaçno dos homens da arte. ou perilos.

Art. 190. Quando ás partes convier o arbitl'llmento ,
devem requere-lo na acção, contestação 011 allegações finaes. . [

Ar!. 191. Proceder-se-ha ao arhitramenlo na dilação I

prohat.oria, !'cndlJ {Ulteriormente I'cqllerirlo pplas partes, OH
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nos c.ftSOS elll que o Codigo o edge: terá porém lugar a
linal quando for decretado pelo Juiz ou ex-omcio, ou á
requerimento das partes.

Art. 192. Alouvação será feita na audiencia aprazada,
nomeando cada hnma das partes os seus arbitradores em nu
mero igual. Este numero será marcado pelo Juiz salvo se
a5 partes aecordarem em hum só.

Art. 193. :\:0· mesma audiencia nomearão as partes o
terceiro arbitrador, e -se. não se accol'darem será a Ilomeaçao
leita pelo Juiz dentre as pessoas propostas por eUes em
numero igual.

No caso de revelia de algumas das pa,·tes, a nomeação
do terceiro se fará sem dependencia de proposta.

Ar\. 19'~. Ao Juiz compete a nomeação...dos arbitra
dores ou á rel'elia das partes, ou quando o arbitramento
fOl' ex-olUeio, ou quando homer segundo arbitramento
por divergencia dos tres arbitradores (Art. 200).

Art. 195. No mesmo acto e audiencia, depois da lou
vação das partes 01.1 nomeação do Juiz, podem as mesmas
partes averbar de suspeito o arhitfildm' ou arbitradores, lou
lados, ou nomeados.

A suspeição só póde fundar-se nos motivos declarados
no Artigo 86.

Ar!. 196. O Juiz na mesma audieucia ou até a se
guinte tornará conhecimento verbal e summario da questão,
reduzindo á termo a suspeição, ínterrogatorios, inquiriçno e
demais diligencias a que proceder e a sua decisão, da qual
II:iO haverá recur!"o. .

Arl. i97. O.; Ires arbitradores consllltar:io entre si. e o
que resoh·erem por pluralidade de votos será reduzido á es
cripto pelo terceiro arbitrador e assignado por torlos, cumprindo
ao vencido declarur expressamente as razões de divergencia.

Art. 198. Se nenhum accordo houvm', e forem os tres
arbitradores de opiniãO diversa, cada hnm escreverá o seu
laudo como entender, dando as razões em que se fuuda e
impugnando os laudos contrarios.

Art. 199. O arbitramento no caso de accordo, ou os
laudos, havendo divergencia, serão escriptos em termos claros
e precisos e conforme aos quesitos propostos.

Os quesitos dos Advogados serão apresentados na au
diencia da louvação, e os do Jniz virão insertos ou men
cionados no despacho pelo qual for o arbitramento decre
tado ou aprazado.
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Ar!. 200. O Juiz não he austriclo ao arbitramenll)
e póUe manua,' prl)ceder a segunuo no caso ue divergencia
dos tres arbitradorcs. (Art. 198.) .

Art. 201. Nomeados os arbitradores, serão noliefiados
para prestar juramento.

Se não aeeeitarem a nomeação proceder-se-ha a novl)
arbitramento.

Art. 202. Preslado o juramentl), se não comparecerem
no dia e lugar designado, on não derem I) laudo, ou concor
rerem para que o llrhilramento não seja feito no terml)
assignado, que o .Juiz prorogllrá razoavelmente, serão mul
tados de 50 a 100;tl>, c pagllrão as custas do retardamentl)
e despezas do novo arbitramento, ao qual se procedcrá no
meando o Jniz o arbitrador (lU arhitradores em lugar dos
que faltarem.

Art. 203. A referida lIlulla he municipal e scrá Cf)

brada executivamente.
Art. 20·L Todavia sení transferido o dia do arbitra

mento. 011 prorogado ~ lermo para ene assignado e nãl)
haverá lugar a disposição dn Artigo 202, se 3 parf,c-runl.raria
concordar na transfercncia ou prorogação.

Ar!. 205. O Juiz deve denegar o llrbitramento, quando
o facto depende somenle do testemunho commum, e não
do juizo especial de peritos. ou quando dene não depende
a dec.isl1o da cansa.

Do depoimento da parte.

Ar!. 206. O depoimenlo da parle prova plenamente
eontra ella, mas não a f.1Vor, e somente podem depor aquel
les, que eslão na livre adminislraçiio de seus bens.

Art. 207. Se a parte uno comparece, ou comparece
e não quer depor, he havida por confessa.

Art. 208. Para que a parte seja obrigada a depor he
essencial:

S 1.' Que os artigos seJão claros, precisos, nM con
tradictorios, ntio criminosos, nao diffamatorios, e nem meM
ramente negativos;

li) 2.' Que os arligos versem sobre materia de facto, e
sobre consa certn, e prrtenccnft.' ou connexa com a Call~R •

. -,.._------,---....,-----



Da vestoria.

Art. 209. A vestoria tem lugar ou sendo requerida
pelas partes, como no arbitramento (Art. 190), ou ex-omeio ,ou nos casos prcscriptos no Codigo. '

Ar!. 210. Se It vesloría depender de arhitrltmento pro
ceder-se-hlt a elle na rórma indicada nos Arligos J8!1 até 205,com llS diflbrcnças seguintes:

§ 1." O arbitramento ou os laudos divergentes serao es
criptas no auto de vesloria petas arbilradOl'es;:li 2.' Alêm dos quesitos escriptos (Art. 199), poderao o.Juiz e lIS partes dirigir aos arbitradores no aeto da "estoria ns perguntas' con\'enientes.

Art. 21 \. No exame dos livros proceder-se-ha como
dispoem os Artigos 17 até 20 do Codigo.

Art. 212. O Juiz terá em attençao, nàs vestorias que
houverem lu"ar I,or occasiao de avarias g"OSSM, a dispo
siçilo dos ArliRoslH 8 c 772 do Codigo.

Art. 21:3. A vestoria nao tem lugar:
§ \.' Quaudo o fado ror somente susceplivel do juizo

jIe pcrHos;
§ 2.' Quando a inspecçiío occular for ímpraticavel em

razilo da natureza transeunte do facto:
§ 3.' Quaudo ella for desnecessaria á vista das provas;
~ 4.' Quando ror inutil em relaçao á questilo.

Art. 214. O Juiz, alêm das testemunhas do acto, cha
mará ou ex-omeio ou a requerimento da parte as teste
lIIunhas do facto, ou inrormadoras.

Art. 215. A vestoría será reduzida a auto assiguado
pelo .Tuiz, partes, Advogados, arbitradores c testemunhas.

Da prova dO.f I/.<OS commerciaes e do costume em geral.

Art. 216. A prova de3 usos commerciaes dos Paizes
estraugeil'Os (Arts. 42J, e 673 § 3.' Codigo, c 3." do Regula
mento) deve consistir:

• $ 1.' Em certidilo extrahida da Secretaria do Tribunal
do Commercio, se do lirro competente constar olgum .os
"Icnto fio mc!ô!mo Trihl1nnJ ~nhrc o uso 11llc~;ulo;
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§ 2. 0 Em algum ado authentico do Paiz ao qual se re·
fere o uso, competentemente Jegalisado pelo Constll Bra
sileiro.

Ar!. 217. Contra o assento do Tribunal só he admis
sivel algum acto authentico do Paiz ao qual se refere ri uso:
i1lide-se tambem a prova do acto authenlico, provando-se que
QUe nM he authentico conforme a Lei do Paiz em n IllIar
foi passado

Ar!. 218 Nos casos qlle conforme o Codigo (Ar!. 15!o,
169, 176, 186, 20J. 291 e outros) slio regulados pelos
l1~OS cmnmcrcincs tias Pra~as do Drasil. devem. esses l1S0S
gC!' pronulos ou por nsscnto do TrilJllllal tio C~ommcrdo" lo·
mado conforme o rcspecth'o Hegimento. ou ClII faUn de as
sento por hum aUestatlo 110 mesmo Tl'ihnlllll snhm iuro]"·
mação da Praça.

Ar!. 219. Quando sohre o uso allegado houver assento
do Tribunal) fi certídilo reslJectiva hasta pnra prova-lo, c con
tra cllc 1Ic inadmissivcl (lUalC{llcr conlcsluç'fio que ulio seja
Rohre fi iucnlillauc do r,nso: l~oll(ra () alt(~s(udo fie :ulmis
sivel qualquer prova.

Art. 220. Nno se cousidera como tlSO commercial o
costume que houver em a)g1ll113 Provincia em que n:lo lIa
Praça de Commercio, c noslc caso rcgcrilo os usos da J)raça
visiaha.

Art. 22J. Nos ClI!óiOS '11le o CouiH"o manda que sejlio
regulados pelo coslmne genll (AI'I. :!~H. c oulros), !OiCl'ií e~tp.
provauo por qualqucr HBnt~I'O de ])1'O"'1l.

A,,!. 222, O .1uiz ou TrihuUAI que julgarem provado
nlgum URO commerdal, rcmcUerélo copia da senlclIl;a ou dc-('isão ao Tribunal do t:omrnrrf'Ío. .

(:,\(lITLlr,O XIII.

f)"" "1I"{f"çúe,, fin,,',"

Ar!. 223.. Na mesma audieuei" em que- se derem por
findas as dilações a, requerimcnto das partes, se .ossignar30
dez dias ti carla llUmn dollas pnra dizerem a flluJf por Sf~U
Advogado, dizendo primeiro I) unlol' c depois o réu.

Art. 22..\.. ."illdo o termo, o I~c.rivrlO cohrarú o~ au
los com razões ou sem cflns, e, selfados c pl'ep:1rilclos, os
nlfií logo conclusos ao .luiz.

ArL 225. Com as mziies finaes poflerilo as pnl'tes iljun-
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lar docmocn(os, qne não obliverão durante a dilação, ou
aquelles que versarem sobre questões, que de uo,'o tenhão
oecorrido.

Art. 226. Nas allegações finaes deverão as partes accu
mnlar todos os requerimentos que lhes convier, e se reque
rerem dcix:mdo de arrazoar, será o fcito concluso sem flOVO

lermo para as al!cH8tõeS, e independente ue lançamento.
Art. 22i. 'Se houver litisconsortes. dirão a final todos

PUI' hum só Allvogado ,dentro do mesmo termo.
Ar!. 228. ~e houver assistente á causa. este fará a

~lHl nlh'gaC:iio, por Ad"ogado no mesmo termo cnnjulldarncntc
('om a parle a quem assiste (Art. 12;;).

Art. 229. O oppoente tení hum termo disliuelo para
allegar (.\rt. 121).

e.\PlTrI.1l 'X 1\'.

Da se"tenra t/_F"itiva.

Ar!. 230. Se e,aminados os autos o .Juiz entender ne
('('s~nria para julgar a final alguma diligcncia, ainda que
lhe não tenha sido requerida nas ollcgac;õcs fioncs, a pOllcní
ordenar, mrll'crllHlo para isso o prazo conveniente.

Al't. 2:JJ. Julgando o .Juiz que fi causa se acha em
rstado de ser decidida, llurá sua ~cntcnça definitiva, con
lIc!TInantlo on ahsoh'cndo, em todo ou em pnrtc do pedido,
~eg-lII1tlo for provado dos nntos, dC\'cmlo a condemnaçlio ser
fie. con~n ou quantia certa, salro se a quantia sendo in
f'l'rtn puder Hei' liquidada na excc1H:fio .

.A rt. 2;32. A ~l'lIh~lIça deve ser dura, sumnmriando
o ,Juiz () peliillo c 11 contestaçüo eom os fundamentos res
pectivos, motirando com precisa0 o seu julgado, e deela
ramlo sob !i'l1U rcspollsahilidade a Lei, uso ou estilo em que
~(' fuuda.

Ar!. 23:i. O Juiz publicará a sua senlença em aU
diencia, ou a dará por publicada em mno do Escrivão, la
vrando este nos autos o termo competente.

Ar!. 231. A sentença publicada em mão do E.crivao
não produz efI"eito scm n intimação das partes ou seus pro
l'uradares.

Art. 235. A sentença publicada em audiencia, se a
ella não, furào presentes as partes 011 seus proeuradorcs,
",io produz elTeito scm a intimll~lin (Art. 722).
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