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Sirva da Drolo~o

"Que Sl1ppra a minha boa vontade as faltas

que encontrarem os doutos n'este livro.

No intuito de proporcionar á magistratura

e á advocacia um. livro em que os encarre

gados de ambas encontrem n'um s6 lance de

vista e n'um conjuncto tudo quanto em re

lação aos direitos do homem, de que todas

as acções tiram sua origem, tem-se doutri

nado; a legislação civil d'elles reguladora e

a dos respectivos processos, be1l1 como as

variadissimas acções para que sejam elles

dados, a quem pertencer possam, foi que

dediquei-me ao longo e penosissimo trabalho

de escrever 0- Thesouro Juridico - titulo

geral sob o qual proponho-me a publicar

diversas obras, formando cada uma dellas

uma parte d'esse titulo.



N'este trabalho, em que tenho empenhado

assiduos labóres de minha vida scientifica,

para offerecer aos que tão utilmente se dedi

cam ao estudo juridico, o que ha até hoje em

nosso paiz de legislação, doutr.ina e jurispru

dencia indispensavel, e isento completamente

do que nenhuma applicação tem mais, encon

trar-se .. ha o que até hoje tem sido preciso ser

procurado em uma immensidade de obras,

com inqualificavel fadiga de espirito, confu-

ão de idéas e cansaço e desanimo do corpo,

para chegar-se á resolução de qualquer ques

tão juridica.

A necessidade de recorrer-se ás C6nsolida·

ções das leis civis e do processo civil, Per. e

onza, Ramalho, Paula Baptista, Coelho da

Rocha, Corrêa Telles: Lobão e outros, e a

difficuldade muitas vezes de se poder tel-os

á mão e compulsaI-os, para obter soluções

em opiniões disseminadas e muitas vezes em

opposição, ficam resolvidas com a acquisi-



ção do - Thesow'o Jurídico -, em que tudo

se encontrará reunido e apurado em face da

doutrina,· dR legislação e da jurisprudencia.

No presente livro trato exclusivamente das

entidades essenciaes e das eventuaes do

fôro, bem como da conciliação.

A materia do texto de cada artigo, que

pertence ás leis do processo civil, é desen

volvida quanto ao assumpto do texto e ás

questões juridicas que elle envolve, expen

dendo-se as doutrinas dos mais notavei.",

jurisconsultos e as leis e aréstos que a~ ex

plicam e confirmam. Além d'isto, faço anno

tações e commentarios para demonstrar,

muitas vezes, a procedencia ou improceden

cia da doutrina ou arésto.

Entre os mais notaveis jurisconsultos pro

curei de preferencia - Daloz, Merlin, Po

thier, nemolombe, Savigny, Mourlon, Tro

plong e Heinecius.

Não me desvaneco de ter feito um trabalho.



digno de encomlOS pela erudicção, se não

louvavel pelo bom desejo em que tenho

sempre, como agora, procurado ser util ao

meu paiz e á sciencia do Direito.

Dar-me-hei por bem pago de meus esfor

ços se a aceitação de meu livro corresponder

á minha espectativa.

DR. JosÉ ROBERTO DA CUNHA SALES.

Côrte, Abril de 1882.
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PARTE PRIhl.IEIRA

DO FORO

CAPITULO I

ENTIDADES DO FORO

SECÇÃO I

Do fôro

ART.I•• o

Fôro - (do latim j'Ortnn) é o lugar onde
se promovem as acçõ~s, e que, em regra

C01'vIMENTARIO I

AO ART. 1.0

Nofôro intentam-se rodas as acções 1wles,pes
soaes, nâxtas e prcjl!diciaes. Ord. L. 3° T. I I,

pr. e §~ 5° e 6°; Ass. de 23 de N o\'cmbro
de r769,
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geral, {; o do domicilio do réo - actor sequi
tUi' forul1l rei.

ART. 2.°

Domicilio - é o lugar onde algucm funda
ua l'esidencia, com. animo de permanecer,

-Cad. Cív. Fr. art. 103.

ART. 3.°

O domicilio divide- e cm-llo/ulltario e
necessan O.

COMMENTARIO n

AO AUT. 2.°

Domicilio, em geral, é o lugar juridico da
existencia das pessoas; e, com relaçáo ás pessoa
de existencia visivel, é o lugar cm que se tem re
idencia certa.

A IInidade do domicilio é o seu predica lo con-

titutil"o é a razuo de sua utilidade; que ser\"c

para marcar a competencia das autoridades e

tribunae . Em França, com a legislação uniforme
do Cod. ti,-., as questões de domici!z"o perderam

toda a importancia.

COMMENTARIO III

AO AUT. 3.°

Como eja o - domicilio um/acto, que ora

depende de provas, quando sobre elle ha contes-



l,õno C1 \'1 r. 11

E' JJolulltario, quando deriva da livre fa
<culdade, reconhecida pelo art. 179, p. 6° da
Con t. do Imp., de cada um estar aonde bem
lhe a~ rouver.

,rações. e ora ~e presume, por isso dil'idio-sG elle

el11-i'ollllltario e 1lecessano.

CO iVIMENTATI. o IV

AO ART. 4.°

,,'egundo Savigny, é a liber lade o elemento,

·e sencial dessa especie de domicilio. Sómentc

a lei é que o pôde restringir como o faz no

domicilio necessnrio dos funccionarios publicas,

do militares e dos condel1lnados ri prisão, de

J~re lo. ou desterro; mas mIo a vontade prinlda.

,.
E' certo que o degredado contrahe domicilio

nece sario no lugar do degredo, e o soldado no

lugar la guarnição, onde podem responder e

.er demandados pelas obrigações ahi contrahi

das: mas, todavia, conservam o domicilio que

tinham se nelle tem d'.;a e bens. (Coelh. da

Roc " 66.)
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o domicilio voluntario produz-cel'le{Q judi
cial - porque depende da prova da intenção de
pel'mallecer, porque é nessa intenção que repousa
a idéa de domicilio entre os homens, e é por ella
que o domicilio se distingue da-I'esidencia,
tornando-se aquelle um direito e esta umfacto.

E é por essa razão que a Lei 20 - Dig. ad mu
nic., diz: Domiciliul1l I'e et facto t1'{l1l~fel'tltr,

non nuda contestatiolte.

o domicilio, dizem todos os escriptores, não
se adquire senão animo et facto, e uma vez ad
quirido, conserva-se solo C/nimo.

E segundo Demolombe, tem a seu respeito
lugar a mesma theoria da posse, que só se obtem

por facto e intenção :-Corpore et animo, neqlte
pel" se COlpoi'e, negue pel" se C/nimo: L. 3° § l°

Dig. de C/dg. ]Jel C/mitt. posso

Se não fosse o animo de perl1lallecer, teriamos
apenas l'esidellcia, que e o lugar em que alguem
se acha effectivamente, a qual, entretanto, póie
deixar de existir, desde que fôr cOl].stituido o do
micilio, porque cessa ella quando se deixa o

lugar, por isso que é ella um méro facto, em

quanto que o domicilio continúa por ser o lug(lr
juridico, o lugar certo das pessoas de existencia
visivel. -
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ART. 5.°

13

E' necessario o domicilio, quando o ani
mo de permanecer não lhe é essencial, não
dimana da vontade da pessoa, mas sim da
disposição da lei.

ART. 6.°

o jôro-para estabelecer e determinar a
competencia especial divide-se em fôro:

e 1.° Do domicilio do réo.
e 2.° Do contracto.
e 3.° Do quasi contracto.
e4·° Da situação da cousa demandada.
e 5.° Da conversão de causas.
e 6.° Da prorogação de jurisdicção.
e7·° Do delicto.
e 8.° Da prevenção.

COMMENTARIO V

AO AnT 5.°

o domicilio, e não a nacionalidade, é que de
termina a séde juridica das pessoas, para que

,-
se saiba quaes as leis civis que regem a sua capa-
cidade ou incapae-idade.- Cod. Pruss. e Austr.;

avigny voI. 8°, Trat. do Dil'. Rom.
Este é tambem o pensamento do Cod. Civ. Fr.
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Do d.olnicilio

Em regra nínguem póde ser demandado,.
senão no fôro do seu d011Úcilio. - Ord.
L. 30, T. II pr. e ee 50 e 6°; Ass. de 23 de
Novembro de 1769; Reg., n. 737, de 25 de
Novembro de 1850, art. 60.

e dos escriptores francezes quando dizem Lue u
estado e capacidade das pessoas regula-se pelas
lei de sua nacionalidade, visto como confundem
a nacionalidade com o domicilio; como e \"c
de Fcelix-Dú,. lntenl. Privo em que se emprega
as palavras - llaCiOllalidade e domicilio, como
synonimas, censurado por Savigny, vaI.
!)ag. roo, noto

o domicilio 7lecessario produz certe:;.a. erra!,
porque não necessita de prova do animo d per
manecer, visto como essa permanencÍa é fo:-çada
1or disposição de lei.

COMMENTARIO VI

AO ART. '1.0

Todavia, pódc qualqucr renunciar o fàro
do - seu domicilio, obriga.ndo-sc a respond -- em
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certo e declarado juizo' comtanto que o faça por
escriptura publica, ou escripto particular com.

a mesma. força.

o ReguJ. n. 737, no an. G2 exprime-se desta
fórma:

cc Todayia obrigando-se a parte expressa

mente no contracto a responder em lugar certo,
ahi será demandada, salvo se o autor preferir o
fàro do domicilio. »

Quando -o' cir. Reg. 737 emprega a phra e
- a respollder em lugar certo - não alJude só

mente ao caso de haver a parte assim estipulado,
mas tambem ao jôro do contracto, que é onde o
pagamento ti\'er de ser feito, c sobrc que não
precisa haycr cstipulação.

A Rclaçáo da Côrte com referencia á matena

do domicilio opina comnosco no'seguinte :

Accordão de 27 de Fe\'ereiro de J 874, que
as im se e,:.;primc :

cc O domicilio, lugar de habitação do indi-riduo,
onde fixou seu estabelecimcnto, e tem a séde de
eu patrimonio, uma \'ez constituido, conserva- c

solo animo, c presume-se perpetuo. » - Ord.

L. 2', T. - , pr. e § 1°; Pcr. e Souza noto 5Zí>
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ART. 8.°

AqueIle que reside ora em um, ora em
outro lugar, parece ter dous domicilias, e
em qualquer delles póde ser demandado.
L. 28 de ex quod certo /oc.; Ref. J. Portug.
art. 180.

n. J; presumpção de perpetuidade, que só o
facto, unido á intenção, póde dirimir:

« Para conservai-o basta o animo, e para a
transferencia o facto real da mudança e intenção
manifesta ou presumivel : .

« Em duvida, o domicilio de origem obtem
preferencia :

cc Circumstancias, não unidas á permanencia
no lugar por maior espaço de tempo, não fazem
presumir mudança de domicilio -. Dí'r. Rev.
de 1874, vol. 3°, pags. 6ro a 6r6. »

COMMENTARIO VII

AO ART. 8.°

Se o devedor tem, dO/ts domicilias, póde ser
demandado em qualquer delles.

Assim foi decidido pela Rei. da Côrte em
Accordão de 1° de Junho de 1875 que assim se
exprime:

cc Está provado que o cxcipiente tem dOlls do-
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ART. 9.°

O vagabundo, que não tem. domicilio certo,
póde ser demandado onde for encontrado:
Pereira e Souza primo linhas civ. not. 40.

mieilios, e por isso em qualquer delles póde ser
demandado. (Pereira e Souza linho civ. noto -1-0):

(( Não é duvidoso pelo direito romano e patrio

que SU0 possi"eis dous domicilias differcl'ltes.
-Dir." Rev. de r8i5, vol. 7°, pags. 67'2 a 677, »)

A jurisprudencia moderna regeita a opinião

da pluralida"e de domicilios ; e o proprio Direito
Romano, invocado pela Relação) recon hece a ra

ridade de semelhantes casos, como se vê da L. 5")
L. 6°, § 2°; L. 27, § 2°, Dig. ad municip.)

O que se quer hoje é um lugar fixo e constante
da permanencia pessoal, o lugm-jul"idico da exis
tencia visivel das pessoas, para que se possa de
terminar tambem a .competencia das autoridades
e tribunaes.

E tanto é isto verdade que, sendo pela Ord.

L. 3°, Tit. 5° considerada a Côrte /Ô1'O com
J1l11I7l, onde podia ser demandado quem nella
fosse encontrado, salvas diversas hypotheses-;

aRes. Imp. de 28 de Dezembro de 1876 de
clarou que essa Ord. tinha cahido em desuso e
estava sem vigor depois da nova organisação p01i
tico-judiciaria.

2
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ART. 10

DO fõro do con"tracto

Fôro do c01'ltl'acto é aquelle que nasce da
convenção, pela qual alguem renuncía a do
seu domicilio, e se obriga a responder por
algum negocio em lugar determinado, ou a
pagar alguma divida, perante quaesquer
juizes a arbitrio do auctor. - Ord. L. 30, T.
6° e~ 2 0 e 3. 0

- Decreto de 25 de Noyembro
de 1850, art. 62.

ART. J I

Tambem é competente o fôro do lLigar,
em que fôr feito o contracto, sen~9 o réo
nelle encontrado. - Ord. L. r O

, T. 80
, e80

;

L. )0, T. 50, § [2.-Av. de 13 de Maio
de [85 [.

ART. J2

Quando alguem se obrigar geralmente a
responder perante quaesquel' jui:res á arbitrio
do autor, como dissemos no e10 entende-se
que será sómente pe "ante a justiça do lugar
em que fôr ncon,trado, ainda que xpres_
'amente tenha renunciado ao juizo d eu
fôro.-Ord. L. 30, T. 60, e3,°
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ART. 13

Do fôro do quasi ccntracto

19

Fôro do quasi contracto é o lugar onde
alguem administra negocios de outrem, e
no qual póde ser demandado ainda que es
teja ausente e seja outro o fôro do seu do
micilio.

Neste caso estão o gestor, o procurador,
o tutor e o curador para prestarem contas
e serem demandados pelas acções que nasce
rem de suas administrações. - Ord. L. 30,
T. II, e 3. 0

COMMENTARIO VIII

AO AUT. 13

o exemplo de curadores, citado pela Ord.
L. 3°, T. 11, § 30 abrange não só os dos meno·
res e pessoas a elles equiparad<ls, como os de
ausentes, de heranças jacentes, e dos bens vagos,
todos identificados por cau~a da prestação. de
contas. - Pereira e Souza,. noto 54 influe.

Não ~e deve confundir o quasi contracto, de
que emana a obrigação, que é objecto directo da
acção, C:)ill o quasi contracto, pelo qual o réo fica
obrigado a responder em um outro fôro, differente
do de seu domicilio.
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ART. 14

Assim tam bem o juizo do domicilio do
defunto é competente, não só para o inven
tario dos bens, como para as' acções dos
herdeiros relativas á herança e dos credores
desta, emquanto se conservar indivisa.
Ord. L. 3°; T. II, e2°; Portaria do l° de
Julho de 1834.

o quasi contracto, que induz competencia do
fôro, é aquelle em que o réo, desde que exerce
certo s actos livres, é considerado pela lei como
tendo contractado responder por esses seus actos
no mesmo lugar onde os pratíca.

Assim entende Paulo Baptista.

COMMENTARIO IX

AO ART. 14

A razão é porque emquanto se não faz a par
tilha, a acção é apenas um ser moral que re
presenta o defunto, conforme pensa Paula Ba
ptista.

O herdeiro que acceita a herança está em quasi
contracto com os credores do defunto, e por isso
póde ser demandado no fôro deste i podendo da
mesma fórma ser demandado e pela mesma razão
o te tamenteiro, onde exerça o testamentaria,
por e tal' em qU(7si COllt1'(7ctO com os legatarios.
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ART. IS

Do foro da. situação da oousa

2L

Fôro da situação da cousa é aquelle em
que póde ser demandado por acção de rei·
vindicação o que começou a possuir a cousa
dentro de amw e dia. - Ord. L. 3°, T. 5°
í< 12; T. iI, ee 5° e 6°; T. 45, elO.

Esse fôro é especial para as acções reaes
dentro de amw e dia.

COMMENTARIQ X

AO ART. 15

A restricção que demasiadamente fazem as ci
tadas Ords. a esse fôro, é devida ri. attenção ao
domicilio, por ser neste que melhor se poderá
defender o réo.

O Cod. do Proc. Civ. Fr., entretanto, no seu
art. 5§ amplia esse fôro ás acções mixtas, em cujo
numero os jurisconsultos francezes contemplam
as acções pessoaes in 1-em scripta?, visto entrar
nellas um objecto litigioso.

Teixeira de Freitas na sua nota 52 a Pereira e
Souza entende não só que a condição de anno e dia·
está já esquecida, podendo ter lugar em todo o
tempo o j01"0 l'ei sita?, como tambem que não ha



22 TllESOURO JURIDICO

ART. 16

Do rõro por connoxão do causas

Fôro por cOllnexáo de causas é aquelle
em que se trata uma causa, que lhe é es
tranha, ou pela intimação que tem com outra
que nelle se agita, de sorte que o julgamento
de uma importa o da outra, ou porque
concorrendo mais' de um réo, pertencem
elles a diversas jurisdicçães. - Consto 10,

Cod. de Jud. (III, I); Mello Freire, Inst.
L. 4°, T. 7°, e 29; Mend. P. I, L 3°,
Cap. 3°, e 3° v. 13, e P. 2, L. 3°, cap. 3°
v. 9°; Paula Baptista e59 ; Cod. Proc. Civ.
Fr. art. 59; Ref. Jud. Porto arts. 179 e
191.

fundamento para limitar-se a escolha do auctor a
circumstancia de ser o réo encontrado no lugar
da situação da cousa demandada.

COMMENTARIO XI

AO ART. 16

A conveniencia de uniformisar os julgamen
tos, poupar despezas e encommodos, é que fez
com que a contlexáo das causas torne com-
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ART. 17

23

Se um dos co-réos) cm cujo fàro foi in
tentada a acção, confessar ou compozer-se
com o auctor, podem os demais co-réos de
clinar a causa para o fôro de um delle ,
que houverem convencionado.-Corr. Tel.
Man. do Froc. Civ. e36.-Paula Bapt. e59·

petente para conhecer dellas aquelle juiz, que
em t;sta circumstancia seria incompetente.

Entre as causas que, por não deverem .ser se
parados seus julgamentos, são julgadas por colme

xão, comprehendem-se 'as cau~as do juizo diviso
rio e as questões' de preferencia.

COMMENTARIO XII

AO ART. 17

ó pódem os co-réos' declinar a causa para
l). fôro de um outro delles, quando algum con
fes ar, ~u transigir com o auctor, se entre ellc.
não houver solidariedade de obrigação; porque

, se forem todos devedores iii solidu11l, confessada
a divida por um, ou feito accôrdo com o auctor
participam todos dessa confissão, ou accôrdo'
por isso que nas obrigações solidarias o credor
temo direito de escolher um dos devedores para
pagar-l~e a divida por inteiro.
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ART. 18

Do 'foro por proJ:1ogação de juri 'dicção

Fôro por prorogação de jurisdieção é

aquelle a que as partes se submettem ex
pre sa ou tacitamente, embora seja elle zn·
eompetente.-Ord. L. 3°, T. 49, e2°; fls. I e
2. Dij. de Judie. (v. r).

,ubmettcm-se as partes expressamente,

ssim foi decidido pela Relaçilo ela côrte em.
ilccorelão de 4 de J un 110 ele [872, n 'estes' termos:

« questão, tão largamente debatida ácerca

do bell~jicio da dIJJisáo não tem cabimento no

pr 'ente caso, por estar patente a solidariedade
do co-devedor F., soli lariedade sempre reconhe
cida por todo os herdeiros, e verificada pelos

documentos, elos qlIaes se collige que o dito F.

tornou-se o principal devedor e abonadoi- de seu
OClO :

« Ora, desde que não seallega emcnos se prova,
q ue esses documentos sã.o falsos, é consequencia
que devem ser acceitos como provas: e provas
explicativas da obrigação:

« Portanto, condemnam o appellado a pagar as
quantias, que se liquidarem, com os respectivos
premios, na fórma do final do libello. » - (Dir.

Rcv. de 1873, vol. rO. pags. 142 e q3).
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quando renunciam o fôro de seu domicilio,
estabelecendo-se ahi a competencia por con
tracto.

Submettem-se tacitamente, quando acom
panham a demanda, sem oppôr previamente
e antes da contestação Q excepção de in
c07npetencia.

Para isto é preciso que Q jurisdicção seja
prorogavel..-Ord. L. 3'\ T. 49, e2°.

Essa prorogação é ]Jo/untaria.

ART. 19

E' prorogavel toda jurisdicção, cuja com
petencia é ratio11.e personce; não sendo sus
ceptível della a incompetente ratione causce ;
isto é, a que tem competencia privilegiada.
-,ardo L. 30, T. 33, e 50; ir. 20, Dig. de
Judie.; Consto I e 18 Cod. de Jurisd. omn.
Judie. ; Const. I Cod. si. Adv. Fisc.; Consto
Cod. de Ped. Jud.

COMMENTARIO XIII

AO AUT. 19

E' improrogavel a jurisdicçáo dos quatro s .

guintes juizos privativos:

- Do Commercio, pelo art. 9° do Regul.

n. 737, de 25 de Novembro de 1850 :.



26 THESO -RO JURIDICO

ART. 20

Assim como ha prorogação voluntaria
tambem o ha necessaria, que é aquella que
tem lagar por força da lei; como no caso da
recollducção.-Ord. L. 2°, T. r O

, e1°; L. 3",
T. 33, ee 2° e 3° e a que se ,dá a respeito do
assistentes, oppoelltes e chmnados á autoria.

- De 0l'phãos, pelo art. 20 da Disp. Prov.,
annexa ao Cod. do Proc. Criminal.

- Da Provedon"a, por constante adhesao da
praxe.

- Dos Feitos da Faí.wda, pelo art. -\-.0 da Lei

n. 24.2 de 29 de N ovem bro de I 8-\- r.

COMMENTARIO XIV,

.\.0 ART. 20

Não podemos deixar passar sem reparo a
cen ura que faz Teixeira de Freitas na sua nota

56 a Pereira e Souza aos Praxistas, que, acompa

nhando a M. Freire, dividiram a prorogação em

- J/olzl1ltaria e Ilecessaria.
O illustrado jurisconsulto, saudando Ribas, por

haver em sua COllsolidação escapado a semelh· nte

naufragio, que tantos talentos têm asphixiado,
no seu entender; diz que é injustificavel a divisão

de prorogação em-JJoluntaria e necessa1'ia, por
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que toda prorogação-é VOlltlltan'a, devendo ser
a uniCQ. divisão exacta em expressa e tacita. "

O distincto annotador não se lembrou que a
prorogação divide-se quanto ao fUlzdo, e" quanto

ájónna; que, quanto ao fundo, ella participa da
natureza do domicilio, que crêa a jurisdicção em
geral, e por isso divide-se, segundo a causa que
a opéra, em vO!zl7ltaria e llecessaria; aquella,'
quando determinada pela simples vontade da par

te ;-preside..-a a liberdade de obrar, como no

domicilio; e esta, a necessaria, quando, máo
grado da parte, é determinada por disposição de
lei, em nada sendo consultaca a liberdade de agir.

Quanto á fórma, emquanto que a prorogação

póde ser-e;'I:pressa ou tacita," attenta a manifesta
ção, ao modo de se enunciar a liberdade das par

tes; a prorogação-necessaria é sempre expr"essa,
por que consta de disposição legal, que a nin
guem é licito ignorar,

Assim, pois, como confudir principios, que a

razão abraça sem maior indagação?

O Sr. Teixeira de Freitas entende que a pro

rogação nos casos de - recollJJençáo, assistencia,
opposiçáo e aucton'a, é tambem vo!zmtan'a, por

que são e'stes actos, actos consecutivos da acção

principal, e que se a parte conveio no juizo

competente para esta, ipso facto, conveio para a

reconvenção,

Admira-nos que assim pense o ilIustrado mestre.
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ART. 21

DO :foro do delic"to

Fôro do delicto é O lugar em que alguem
commctteu o crime. Esse fôro é o competente

Se em sua nota 356 a Pereira e Souza doutrina
o Sr. Teix.eira de Freitas: que a reco/lJJeJlçcio é uma
acção ordinaria - que o réo propõe ao autor,
tanto que para ella faz-se necessaria n ova citação
pessoal e conciliação; se quem propõe uma acção
tem o dever de propôl-a no jui{o competente, sob
pena de vê l-a anl1ullada, se o réo na recoílJJenrão
não póde declinar para o jlli':{o competente, por
que a isso a lei se oppõe, sem que se effectue nova
acção de nullida.de, é claro, é logico, é concluente,
q ue neste caso a pro rogação é-necessaria, por
que a ./llrisdicção é forçada, é imposta pela lei ao
réo-a11 cto r.

Não é, portanto, em veneração a NIello Freire,
que os Praxistas, e nós por nossa vez, dividimos
a prorogaçáo em - volulltaria e necessaria ; mas
sim o fazemos em respeito á observal1cia aos prin
cipios que methodificam os factos, e actos, se
gundo a sua procedencia.

GOMMENTARIO xv

AO ART. 21

O Sr. Teixeira de Freitas, em sua nota 53 a Pe
reiraa e Souza dá como razáq de haver omittido
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para nelle accionar-se o réo pelo damno cau-
ado; pedendo, entretanto, o auctar, a não

preferir este ao do domicilio, escolher no
acto da conciliação, ou o fôro da prisão ou
o da fiança, ou aquelle a que estava o réo
sujeito.-Lei de I I de Setembro de 1830,
arts. 4° e 5. o

o - jôro do delicto -, o haver a lei de 3 de De
zembro de 18--1-J mandado no art. 68 que as in
demn isações dos da17Z1Zos causados por delictos
sejam pedidas por acção civil;. e que ten~o,

portanto, cessado para taes causas a jurisdicção
do jui:;,o criminal, deve tal acção ser proposta no
fôro do domicilio do réo.

Entenàemos que nenhuma razão telTl o Sr.
Teixeira de Freitas para assim pensar, porquanto,
- se o dOlllicilio l Jolwzta,7"io cede preferencia ao
llecessa7"zo, tanto que o militar será demandado no
lugar, em que prestar guarniçáo, muito embo
ra tenha outrb domicilio, Coelho da Rocha § 66,
Paula Baptista § ~4, como dizer ser o réo deman
dado no fôro do seu domicilio, se este e tá su
geito ao do delicto, tanto assim que a lei de I I de
Setembro de 1830, art. 4°, dá ao mesmo réo a
escolha entre o fôro da prisáo, da fiança c o
anterior a que esta\"a sugeito "

Felizme;lte o' illustre jurisconculto reconhece
que todos os Praxis.tas modernos mencionam o
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ART. 22

. Do foro :por prevenção

Fôro por preJJençáo é aquelle de que se
não póde retirar a causa, para outro igual
mente competente, por ter sido o primeiro a
conhecer della.-Aviso de IS de Outubro de
1832 ; Ribas, ConsoI. art. 178; Paula Ba
ptista e61.

jÔ1'O do delicio como o competente para as acções
civeis do mesmo delicto resultantes.

Ao Sr. Teixeira de Freitas acompanhou o Sr.
Ribas na sua Consolidaçáo, julgando, entretanto,

prudente não expender as razões de seu siler:"cio
á respeito do ..........fôro do delicto.

Já essa pendencia é uma prova tacita de adhe

são á doutrina, que seguimos com a maioria dos
Praxistas.

COMMENTARIO XVI

AO AUT. 22

Não é superfluo que accentuemos bem aqui

a distincção entre prevençáo e p1'orogação, que

tantos enganos têm causado na pratica.
Para que se dê a prevenção é essencial e indis

pensavel o exeTCicio de dOlls ou mais juizes no
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ART. 23

31

Em materias civis nasce a prevenção da
primeira citação do réo para a demanda, e
de fórma a produzir os effeitos legaes.-Mor.
Carv., Prax. For. e50; Pereira e Souza e30;
Almeida e Souza sego linho not. 87; Fr. 7 e 30;
Dig. de Judie. (v. I.")

mesmo fôro com iguaes attribuiç6es e competen
cia para conhecer do feito: ma.s para a proroga
çáo basta que a vontade das partes, ou a disposi
ção da lei, reconheç~ competente para conhecer
da causa o juiz, a que tal competencia faltava.

Em a sua nota 59 a Pereira e Souza diz o Sr.
Teixeira de Freitas que aquelle abalisado juriscon
sulto se enganára, quando dividira a prevenção
em perfeita e impe/jeita, por isso que essa divisão
só cabe á prorogação; e, entretanto, em a sua
nota 8a ao art. 1148 da sua Consol. vemos o
Sr. Teixeira de Freitas aceitar e fazer uso dessa di
visão, para auctorisar sua doutrina, quando diz:

- Impera esta regra, quando correndo o in·
ventario no juizo commum entre maiores, fallece
algum delles com herdeiro menor. A causa não
. e avoca para o juizo de orphãos. A competencia
determina-se ao principio das causas com - p/'e
pellção peljeita.
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ART. 24

Para que a. citação do réo possa prevenir
a. jurisdicção é mister que elle seja:

J . o Legalmente feita;
2.° Accllsada em audiencia;
3. 0 Sem antecipação, nem fraude ;
4.° Para a causa p -incipal, e não para al

guns de seus preparatorios. - Lobão, sego
linho no!. 87; Moraes Carv., Prax. For.
e51 . Paula Baptista, Proces. Civ. p. 61.

ECÇÃO II

Da acção

ART. 25

Acção é o meio juridico pelo. qual po
demos haver cm juizo competente o que, é
no~ o, ou nos é devido.

COMMENTARIO XVII

AO _\RT. 25

E ta definição é 8 mais ex.acta que se póde
'ar: não ó porque comprehende tudo que póde
- rvir de objecto á acç501 como porque é o que
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e acha mais ou menos de accôrdo com a de

Daniel, profundo jurisconsulto e antigo professor
de direito romano, e que se concebe nos seguintes
termos: -o direito de dema11dm- pel-ante os tn'·
blt1laes, o que nos pertellce, ou 110S é delJido.

Nuo empregamos, entretanto, como Daniel, a
ex.pressão-direito-para não confundir o reme
dia juridl'co com a causa, que determina o seu
emprego, isto é, com o-direito-; e nesta parte
estamos de perfeito accôrdo com Vinius e Hei-,
necius, que combateram por inexacta a definição

de Justiniano, que se acha assim escripta :-Jus
persequelldi in judicio sibi debetur,

Esta definição, realmente, além de confundir o
meio juridico com a causa determinante do seu

emprego, não comprehende todos os direitos\ que
pôdem ser' objecto de acções, visto como os di
reitos reaes são della excluidos, desde que nella
só se autorisa demandar - o que nós é devido,

Se toda acção tem por objecto um direito, que
pôde ser-l-eal ou pessoal, e a que corresponde

uma obrigação da mesma natureza; se, em re
lação ás obrigações, temos nós uma definição,
que abrange tudo que póde ser deli as objecto,

3
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como é esta - obligationem substancia non in eo
consisti!, ut ~liquod corpus nostnt1Jl, aut sen'it1l
/em nostram faciat, sedut aliu1Jl 1Zobis adstrin
ga! ad dal1du17l, aliq1lid, l/el faciendum, vel pr(J!s
talldum-, não .era possii"el que acceitassemos a
definição de Justiniano, desde que ella só com
prehencle os direitos relativos <is ob-rigações pes
soaes.

E tanto mai não podiamos, nem deviamos
acceitar semelhante definição quando verificamos,
que ella exclue até certa classe de direitos, que,
sendo pessoaes, são por OrroJan qualificados
1'eaes-em opposição aos absolutos,. taes como-=
o patn'o poder, a .filiação, a liberdade, a segu
rança de vida, a-ILOIZ1'o, e a reputação.

Di. semos que foi em opposição aos absolutos
que Ortolan em sua obra-Generalisat: du Droit
R.om. § 81, p·ag. 90, qualificou de reaes esses di
reitos, porque no rigor da divisão dos direitos
em relação aos seus objectos, sómente são reae
os que recahem immediatamente sobre objecto
COl'poreos, muito embora entenda Thibaut que
direitos reaes ha que não recahem directamente
'obre as cau as, no que não e tamos longe de
com-ir, desde que dividimos nó os direi/cs l'eaes
em duas classes: - reaes absol1ltos, os que re-
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cahem i1n11lediatamente sobre as COUS2.S1 como-o
dominio, a posse 1 etc-; e 1-eaes den"vados ou l-e
tativos, os que recahem sobre factos 1 que se diri
vam das cousas, como a hypotheca-a antichrese 1

a emphyteuse, etc.

Não acceitamos, tambem, a definição do Sr.
Teixeira de Freitas, porque 1 procurando o illus
trado additador a Corrêa Telles excluir deIla as
obrigações impe1jeitas, não se lembrou que im
perfeita ficaria tambem sua dita definição, desde
que não abrangesse eIla todo o definido.

Se as obrigações naturaes tambem são per
feitas, como a reconhece e confessa o distincto
jurisconsulto em seu-add.-ao § Ioda Dout1-ina
das Acçóes1 e se essas obrigações só pódem, como
o doutrina o eximio Praxista, ser exigidas por via
de-excepçóes, obvio é que obrigações pe1feitas
ha, que não pódem ser objecto de acção, o que
claramente demonstra que a definição do Sr. Tei
xeira de Freitas não comprehende todo o de
finido e é1 portanto, defeituosa 1 impeljezla.

Quando em a nossa definição empregamos a
phrase-meio jm-idico,-quercmos dar a enten
der que não ha acção sem existencia de um direi-
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ART. 26

o exerClClO da acção' é o que na praxe
toma o nome de - dem.anda ..

to, ao qual corresponde a obrigação, que por
meio della se exige, sendo por essa razão que
muitos auctores modernos\ e entre elles Blon
deau e Saint-Prix, chamam as acções-dil'eitos
sallccionadores de OUtl'OS di1'eitos ;-e outros,
como Henrion, entendem que as acções são bens
de uma classe especial, q ue tornam-se moveis, ou
i1Jl11toveis, conforme o direito, que faz seu obje
cto; opinião esta que se vê tambem consagrada
nos arts. 526 e 529 do Cod. Civ. Francez.

Assim tambem, quando usamos da phrase
jui{o competente-temos em vista alludir nãu
sómente ás leis da organisaçáo judiciaria, senão
tambem ás de formula, que compõem o regi~len

judiciario.

A idéa de acção, portanto, presuppõe, ou géra
logo as de - jui:{-jurisdicçáo- competencia
pl"evellção e pl'ocesso, das quaes, por h~rmonia da
methodisação, trataremos antes da divisão das
acções.
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ART. 27

A acção pertence ao direito, cuja matería
se trate em relação á lei, e, por isso, póde ser
civil, commercial, criminal, etc.; e a de
manda pertence ao regimen judiciario.

ART. 28

E a demanda, que constitue a instancia
stare in judicio. Os Praxistas definern-a - o
lapso de tempo dentro do qual decide-se em
Jui{o a cau.sa; sendo por isso que muita
vezes - demanda e instancia-, são tomada
como synonimas.

COMMENTARIO XVIII

AO AUT. Z7

o direito que tem Pedro contra P.aulo é que
lhe faculta a acção para exigir d'este, o que
lhe pertence, ou lhe é devido, sendo por essa
razão que geraltuente se diz: -:- Pedro tem acção
contra Paulo. Esse direito encontra-se nas lei
positivas, que Bentham qualifica de substantivas;
mas, perante que juiz deve ser proposta a acção
de Pedro, e qual a marcha, que se lhe deve dar,
só se poderá saber recorrendo-se ás leis constitu
tivas da organisação e fórma de justiça, por Ben·
than denominados-adjectivas.
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ART. 29

Em toda a accão destacam-se tres elemen-
>

tos, qua a constituem:

I.° O principio de direito que confere
a acção -fundmnentu17l agendi, propositio
major.

2.° O facto que determina o movimento
da acção -p1'Opositio mi1lor.

3.° O pedido ou a conclusão do autor
petitll1n conc/usU1n.

ART. 30

Em toda acção e demanda figurám sempre

COMMENTARIO XIX

AO ART. 29

Em toda acção :la duas questões, portanto;
-uma de direito sobre a premissa maior, cuja
olução depende da sciencia do juiz, como in

terprete da lei; e uma de facto sobre a pre
missa menor, cuja solução depende do valor da
provas.

COMMENTARIO xx

AO ART. 30

E tambem o lugar, em que pela legitima dis
cus ão das partes dá o juiz a Deus o que é de
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dous individuas, cujas posições são oppostas
na acç~o i um é credor - o que se julga com
direito; e outro é devedor - a quem incumbe
a obrigaç-ão rehriva i- na dem,anda, primeiro
chama-se-auctor, e o segundo - réo.

SECÇÃO III

Do Juizo

, ART. 31

Jui1..o - é a legitima discussão das partes
ácerca de seus direitos, tendo por fim a in-

Deus e a Cesar o que é de Cesar.-Alvarás de 5

deJunho de 1595; àe 22 de Janeiro de 16-4.3; de
4 de Junho de r646 e Decreto de IS de Setembro

de 1778.
Não empregamos a definiça0 do Sr. Teixeira de

Freitas, inserta no § 2° de Pereira e Souza, porque

não nos dirigimos á parte material da organisação
judiciaria, m.as sim ,is leis, que constituem a

fôrma da justiça; porquanto se tivessemos de

imitar a intenção do illustrado jurisconsulto, não
empregariamos nunca a expressao-jui{o-para

designar o lugar, em que os juizes e tribunaes
funccionam, mas sim a expressão - FOr1l11l - de

que _usavam os Romanos para o mesmo fii11 e

servio-se o abalisado - Pereira e Souza.
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dagação da verdade e a administração da
justiça-Hei neeius ad Pandeet., e2 0

, e na
qual devem intervir tres pessoas - juiz, au
ctor e réo. - Ord. L. 30, T. 20.

SECÇÃO IV

Do Juiz

ART. 32

.Tuir- é a pessôa investida de auctoridade
publica judicial para dar o seu a sell dono.

COMMENTARIO XXI

AO AnT. 32

Esta nossa definição, nem é a do abalisado Pe
reira e Souza, nem a do profundo Paula Baptista,
nem a do illustrado Sr. Teixeira de Freitas.

Não acceitamos nen huma dessas definÍcões.
, > ,

porque, a nosso vêr, nenhuma dellas é com~

pleta; isto é, não comprehende a - pessoCl, pu
blica; o poder de que se acha esta reJJestida; e o
fim para que fôra instituida.
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A definição do Sr. Teixeira de Freitas, em subo
stituição á de Pereira e Souza § IX, comprehende

a - pessoa publica, nas palavras - representante
da ol'gallisação judic.iaria;- comprehende - o
poder de que ella se acha 1"elJestida, nas expressões
- a quem só pe1'tence exe1'cer jurisdicção nos
termos das leis em 1'l'gor-; mas não, compre
hende o fim para que fôra essa pessoa publica Íl}S

tituida-que é - fa{e1' justiça.
E nem se pôde dizer que nessa definição se

acha essejim comprehendido na phrase-eXe1"Cer
. jun'sdicção, por isso qi.le, segundo define-a o Sr.

Teixeira de Freitas,jurisdicção nuo é o jus dicere
dos' Romanos, o direito de proclamar os direito
das partes, mas sim é, como se \'ê do § XIV de

Pereira e Souza, afaculdade, ou poder de ser juiz;
de sorte que essa definição, ao envez de exprimir
ojim para que é o jui{ institllido, contém sômentc
a razão da e:(istencia della.

Não acceitamos tambem a definição de Pereira e

Souza e Paula Baptista-juit é a pessoa investida
de auctoridade publica para administrar justiça,
porque ella não restringe ao juiz a auctoridadc
propria e exclusivamente judiciaria; e, pelo con
trario, deixa que nella sejam incluidas auctori

dade:r-, que, comquanto tenham por missão ad
ministrar justiça, todavia não são jllir,es, como
ejam as auctoridades de Contencioso administ7'a·

tivo, e os representantes dG governo.
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Por essa razão, e para apropriarmos a expres
são juiz" limitando··lhe, ou circumscrevendo·lhe
sómente as funcções do poder judiciario, é que
em a nossa definição addimos o qualificativo ju·
dicial, que veio tornar completa e acabada a de

finição dos dous abalisados jurisconsultos.

Os JUIzes pódem ser letrados ou leigos.

Sómente pódem ser l.eigos, os juizes de paz
cuja nomeação depende de eleiçáo pop·ular.

Os demais juizes devem ser formados em al
uma das Faculdades de Direito do Imperio.

Devem ter pelo menos 2 I anllOS de idade. 

Decreto de 3 r de Outubro de 1 3 r.

Deve ser cidadão brazileiro. - Consto do Imp.

ar!.. 179, § 14; e para ser juiz de paz ter Rejo
menos 25 annos de idade. - Decreto n. 798 I de
29 de Janeiro de 1881, art. 14 n. r. "

Deyem ser juramentados. - Ordem de 30 de
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ART. 33

43

Entre nós tem auctoridade publica judicia 1
no civel :

e r. O Os juizes de paz em seus districtos.

Dezembro de 1833; Portaria de 13 de Agosto
de r835.

Os formado~ hão de começar pela nomeação
de juizes municipaes e de orphãos, ou substitutos
de direito, devendo ter um anno de pratica adqui
rida no fôro, depois de sua formatura. - Leis de
3 de Dezembro de 1841, art. 1'3;, e 20 de Setem
bro de 1871, art. l° § 1(1.

Essa nomeação durará quatro annos, se antes
não pedirem demissão, ou perderem o cargo por
via de sentença condel11natoria; podendo, findo
o quatrienio, ser reconduzidos, ou marcados para
outros lugares, por outro tanto tempo, comtanto
que tenham bem servido. - Cito L. de 3 de De
zembro de 1841, art. 14.

COMMENTARIO XXII

AO § l° DO ART. 33

Não tractamos aqui dos juizes de paz, como
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e2.° Os juizes municipaes em seus termos.

conciliadores, porque estes não têm jurisdicção ;
mas sim como julgadores.

A existencia dos juizes de paz tem fundamento
nos arts. 161 e 162 da Consto do lmp.

As leis que lhes dizem respeito, são:

- A de IS de Outubro de 1827-
__ o O Reg. de IS de Março de J842.
- O Decret. de 30 de Novembro de 1853.
- A Lei de 20 de Setembro de 1871.
- O Reg. de 22 de Novembro de 1871.
- O Decret. de 12 de Novemb"ro de 1873.

A alçada dos juizes de paz foi a principio de
16$000, conforme o art. 34 do Reg. de 15 de
Março de 1842; a qual foi depois elevada a 50S
pelo art. 7.° do Decreto de 30 de Novembro de
1853; alçada esta q ue se estendia en tão as cau
sas de bens de raiz_

COMMENTARIO XXIII

AO § 2° DO AUT., 3;3

De creação inconstitucional, os juizes munici
paes começaram a ter jurisdicção civil pela lei



FÔRO CIVIL 45

e3.° Os Juizes de Direito em suas co
marcas.

de 3 de Dezembro de 1841, art. 114; seguindo-se
a esta o Reg. de IS de Março de 1842) art. 3°; a
Lei de 20 de Setembro de 1871, art. 23 e seu Reg.
de 22 de Novembro do mesmo anno, art. 64,
que elevaram á sua alçada a quantia de mais de
ioo$ooo até 500$000, com appellação para os
Juizes de Direito.

COMMENTARIO XXIV

AO § 3° DO ART. 33

Os Juizes de Direito são vitalícios; e segundo
os arts. 153 e 157 da Consto do Imp.; e 481 do
Reg. de 31 de Janeiro de 1842, só se extingue o
seu cargo:

LO Por morte.
2.° Por accesso á alguma Relação.

Creados pela Consto do Imp., a primeira lei que
aos Jui{es de Direito deu attribuiçães ci1Jeis foi a
Disp. Provo nos arts. 8° egO; e depois a lei de 3
de Dezembro de 1841, no art. IIg; o Reg. de
IS de Março de 1842: nos arts. 3° e 36; a lei de

·20 de Setembro de 187 [, no art. 24; e o Reg. de
22 de Novembro do mesmo anno, nos arts. 66
e 67.
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A sua primeira denominação foi de-jui:;es do
civel-, que tinham a jurisdicçao declarada no
art. n. 74, de 9 de Julho de 18..-/-2, e a alçada
de 200$000, conforme o art. 70 do Decreto de
30 de Novembro de 1853.

A lei, porém, de 3 de Dezembro de 18-1-1 acabou
no art. 1IS com taes juizes, passando suas attri·
buições para os juizes municipaes, art. 114.

Hoje pertencem tam bem taes attribuições aos
juizes de direito, em virtude da lei de 20 de Se
tem bro de 1871 ; quer aos das comarcas geraes,
quer aos das especiaes, que têm attribuições pri
vativas, pertencentes aos seguintesjui"es :

-Do Civel.
-Do Commercio.
-Dos Feitos da Fazenda.
-De Orpbãos.
-Da Provedoria.
-De Ausentes.

Esses juizes exercem exclusivamente a juris..
dicção de 1a instancia nas capitaes, que forem
sédes de Relações e nas comarcas de um só termo,
a ellas ligadas por tão facil communicação, que
no mesmo dia se po a ir e ,"oltar, sendo n~stas

comarcas exercida pelas Relações a 2 a instancia,
lei de 20 de Setem bro de 187 1 , art. 10.
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e4.° As Relações em seus districtos.
p. 5.° O Supremo Tribunal de Justiçà.

41

Esta disposição, porém, não tem applicaçao ao
juizes de direito de comarcas cspeciaes, quando
a causa fôr de mais de roo!\>ooo até 500$000,
porque nestas julgam elles em 1a e ultima in.
tancia; com a süa decisão morre a questão.

nego de 22 de ovembro de 187 I, arr. 6 ,§ 2°.

COMMENTARIO XXV

AO § 4° no ART. 33

No art. 158 da Consto do 1mp. vão as Relaçõe
encontrar o principio de Stla exi tencia. São re
gidas hoje I elo Reg. n. 56r8, de 2 de Maio de
r874; depois de se haver regulado pelos arts. 12 r
e 123 da lei de 3 de Dezcmbro de r841 ; arts. 8° e

9° do Reg. de 15 de Março de r842; arr. 27 §s 4°
<: 6° da lei de 20 de Setembro de 1871 ; Reg. de 22
dc Novembro de r87I, art. 70' e Decreto n. 23-1-2
de 6 de Agosto de 1873.

COMMENTARIO XXVI

AO § 5° no ART. 33

A existencia do Supremo Tn'bzt1lal de Justiça
as enta nos aús. 163 e r64daConst. do 1mp.
Foi a principio regulado pela lei de 18 de Agosto
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SECÇÃO V

Dos Juizes de' Paz

ART. 34 •

Os Juizes de Paz, magistrados por eleições
populares, têm jurisdicção especial creada
pelo Reg. de IS de Março de 1842.

Têm elles competencia:

ART. 35

Para conhecer e Julgar as causas summa·

de 1828; e depoi até hoje pelo Decreto legisla
tivo de 23 de Outubro de 1875, que deu força de
lei no .imperio aos Ass. da Casa de Supplicação
de Lisbôa, e competencia ao Supremo Tribunal
de J usriça para tomar ou tros; e pelo D"ecreto
governamental n. 6142 de 10 de Março de 1 76,
que determinou como devem ser tomados os novos
A sentos.

COMMENTARIO XXVII

AO ART. 35

Só o róde j."'orém, fazer no districto de sua
jurisdicção.
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rissimas, cujo valor não exceder de IOOSOOO,

tanto no civil, como no commercial. - De
creto de 22 de Novembro de 1871, art. 63.

Essa competencia, porém, não se estende á
causas de bens de raiz, nem ás de interdictos
possessorios, e ás fiscaes> ainda mesmo que o
seu valor seja inferior a 100 "000. - Decr.
n. 5467, de 12 de Novembro de 1873, art. 28;
Resolução de 19 de A bril do mesmo anno ;
Avs. de 27 de Janeiro de 1872, e de 29 de
Outubro de 1874.

E da mesma fórma não se estende ella tam-

Constitúe o districto da jurisdicção de pa{ a
porção de municipio, marcada pela respectiva
camara e que deverá conter, pelo menos, se
tenta e cinco casas habítadas.-Cod. Proc. crim.
arts. l° e 4°.

o processo dessas causas é hoje estabelecido
no an. 63 e seus §§ do Reg. de 22 de ovembro
de 1871.

4



50 THESOURO JURIDICO

bem ás causas de valores inferiores a 100$
que constarem de titulos, que tenham força
de escriptura publica; como sejam: -letras
de terra, notas promissorias, etc., nem ás de
que trata o art. 426 do Cod. Com.; porque,
continuando taes titulos e acções a gosar do
processos estabelecidos na Ord. L. 30, T. 25,
e Dec. n. 737, de 25 de Novembro de 1850
T. 40

, Cap. l°, não compete aos Juizes de paz
a instrucção de tae s processos ; Av. de 6 de
Abril de 1872..

Para conh ecer summanssunamente das
causas de locação de serviço, inclusive as de
almotaceria. -Dec. de 26 de Agosto de 1830;
Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. I 14, e30;
Dec. de IS de Março de 1842, art. 10, e3. 0

Para conhecer das causas de valor até
100 :000, que couberem em sua alçada, ob·
servarão o processo estabelecido no art. 63
do citado Dec. de 22 de Novembro de 187I,

do qual trataremos no lugar competente.
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ART. 36

51

Ao despacharem qualquer petição inicial,
devem verificar da mesma:

e1.° Se a parte juntou documento conci.
iatorio.
e2.° Se a importancia do pedido está na

sua alcada.
>

COMMENTARIO XXVIII

AO § l° DO ART. 36

Essa medida é necessaria, não só porque ne
nhum processo póde ser intentado, sem ter-se
préviamente intentado os meios reconciliatorios.
Consto do Imp. art. 161; Decreto de 25 de No
vembro de 1850, art. 23; como porque para a
pequena demanda é ella exigida pelo art. 63 do
cito Reg. de22 de Novembro de 1871.

COMMENTARIO XXIX

AO § 2° DO ART. 36

A necessidade dessa investigação é reclamada
pelo principio que rege as competencias, afim
de que, se reconhecer o juiz de paz que o pe
dido excede á sua alçada, por ser a importancia
superior a 10 00$000, se declare incompetente, e
mande que vá a parte ás justiças ordinarias, visto
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e3. o Se a petição está assignada pela parte,
ou procurador.

como não ha maior nullidade do que aquella que
provêm da incompctencia do juiz -.1lulla majo7"
7lullitas 17Z7Jellire potest, qualll illa quce resultat
ex dejectu potestatis.

COMMENTARIO XXX

A.O § 3° DO ART. 3G

Esse exame tambem é necessario, porque se es
tiver a petição assignada por procurador, cumpre
ao Juiz de paz verificar o seguinte:

1.0 Se a parte juntou procuração, visto como,
sem ella, não deve ser ninguem admittido a tratar
em J uim de negocio alheio, porque, fazendo-o,
nullos são todos os actos, que praticado hOl,lVer.
- Ord. L. l°, T. 48, § 19 - ibi - tendo poder
das pa7"tes para P07" ellas procurar.

2. o Se, havendo procuração, é esta legitima, e
tem poderes suflicientes, porquanto, não tendo
ella os requisitos exigidos pela lei, ou não con
cedendo poderes suflicientes para os actos, de
que tratar, deverá ser considerada não existente,
visto como com ella o procurador obrará - ou
sem mandato, ou com excesso deste; e em ambas
as hypotheses serã~ nullos os seus' actos. - Pe
reira e Souza, nots. 165 e 28 .
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e4· ° Se na petição se declara o contracto,
transacção ou facto, de que resultou o direito
do auct:or e a obrigacão do réo.. .

E comquanto a insufficiencia da procuração
possa ser supprida tanto na Ia, como na 2 U instan
cia, por meio de ratifi·cação. - Ord. L. 3°, T. 63,
§§ l° e 2°; todavia, mais conveniente e regular é
que o Juiz evite antes os erros do processo, re

gei~ando uma procuração mal ordenada, do que
os suppra, mandando-a ratificar. - Ord. L. 3°,
T. 20, § ro.

COM:M;ENTARIO XXXI. . ;

AO § 4° DO ART. 36

Esse exame é essencialissimo, não só porque,

contractos ha, que por sua natureza não pódem
ser con.hecidos e decídidos pelos Juizes de paz,
embora não excedam á importancia de 100$000,

como por exemplo: - os de arrendamento, pen
sões de fôro, honorarios de advogados e de medicos
custas de Juizes e escrivães, etc.; como porque

preciso é tambem que o Juiz conheça se o objecto

da acção é identico ao da conciliação, porque, não
o sendo, será nulla a acção, o que deve ser pelo

Juiz evitado. - Ord. L. 3°, T. 63; Acc. de la C.

de Casso I I plur.; Acc; do Sup. Trib. de·Just.,

n. 7665, de 27 de Julho de 1870; Acc. da Relação

da Côrte de 20 de Março de 1&55.
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e5. 0 Se ha valor determinado, ou estima
tivo.

COMMENTARIO XXXII

AO § 5° DO ART. 36

A verificação desse requisito é tambem impres~

cindivel porque, sendo pelo valor da causa que,
em regra, se regula a competencia; sem a sua
declaração não poderá o juiz de paz reconhecer
se a causa está, ou não, na sua alçada.

Além disto, temos que pelo art. 63 do Decreto
de 22 de Novembro de 187 I, é a parte obrigada,
quando não demandar quantia certa, a estimal-a
na petição inicial.

Tão importante é esse requisito, que reconhe
cida e providenciada era a sua necessidade pelo
Decreto de IS de Março de 1842, no art. 35;
Reg. de 9 de Abril do mesmo anno, art. 3°;
Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850,
art. 650; vindo, afinal, o Decreto cito de 22 de
Novembro de 1871, o Aviso de 27 de Janeiro de
1872, e o Decreto de 12 de Novembro de 1873,
confirmar que semelhante declaração é indispen
savel para o estabelecimento da competencia,
muito embora esse valor estimativo possa ser
contestado pela parte.
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e 6.° Se a petição está acompanhada da
!ndicação das provas, e do rol das testemu
nNas.

SECÇÃO VI

Dos Juizes Municipaes

Os Juizes Municipaes, que começaram a
ter jurisdicção civil por disposição do art. I 14

COMMENTARIO XXXIII

AO § 6° DO ART. 36

Desde que na mesma audiencia, para que fôr
o réo citado, deve este produzir sua defesa;
e, consistindo esta, não sómente no offereci
mento e exhibição de provas de sua parte, se não
tambem na impugnação das do auctor, evidente é
que de indispensavel necessidade torna-se indi
caI-as logo o auctor na sua petição inicial, afim de
que, examinando-as o réo, possa allegar e oppôr
lhes a improcedencia e suspeições, em que, por
ventura, incorram ellas.

E tanto é esta a razão explicativa da necessi
dade desse requisito, que no Decreto de 22 de

ovembro de 1871 se diz terminantemente no
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.da Lei de 3 de Dezembro de 1841, têm com
petencia: .

~ a
t: r.

Para preparar todos o feitos civeis, cUJo
julgamento pertença aos Juízes de Direito;
isto é, cujo valor exceder de 500$000. -Dec.
de 22 de Novembro de 1871, arts. 64 e 66,
ns. 1 e 2; Av. da Just. de 15 de Outubro de
1872 .

2 0 do art. 63 - citado o réo, a quem se dará
cópia da petição inicial.

A mesma razão milita em relação á apresenta
ção do rol das testemunhas) afim de que) estu
dando-as o réo, possa allegar os vicios ou defei
tos, que tornam sem valor juridico o depoimento
d'ellas.

COMMENTARIO XXXIV

AO § IODO ART. -:n

No districto de sua jurisdicç.ão pódem sÓlnente
o juizes municipaes exercer taes attribuições.

Esse districto comprehende um ou mais muni
cipios, que pódem ser reunidos até o numero de
tres, quando forem pequenos, tiverem pouca po
pulação, ou não produzirem o numero de 50 jura
dos.-Lei de 3 de Dezembro de 1841) art. 20;

Reg. de 31 de Janeiro de r842, art . 3r e 32.
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Para processar e julgar as causas civeis de
valor de mais de roo$ooo até 500 ~ooo, com
appellação no effeito suspensivo para os Jui
zes de Direito. -Dec. e art. 64 cit., e2. °

Quando o districto de jurisdicção abranger
dous ou tres municipios, os Juizes municipae
prepararão no termo em que se acharem os feitos
civeis, que aos Juizes de direito competir julgar.
- Decreto n. 276 de 24 de Março de 1843,
art. 3°.

COMMENTARIO xxxv

AO § 2° no AUT. S7

Nao se comprehende, porém, entre esses feio
tos, qualquer que seja o seu valor, as questões
sobre o estado de liberdade, assim como quaes·
quer outras relativas ao estado das pessoas.
Aviso de 5 de Julho de 1873.

A alçada dos Juizes ll1unicipaes começou a ser
regulada pela quantia de 32$000 nas causas sobre
bens de raiz, e de 64$000 nas de bens moveis, de
conformidade com, o art. 114 da lei de 3 de 1;)e·
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e 3.°

Para publicar e executar as sentenças ci
veis, podendo ser perante elles interpostos os
recursos, que no caso couberem, salvas as
decisões da competencia dos Juizes de Di
reito. - Dec. e art. 64, cito

zembro de 1841. Depois foi ella elevada á quan
tia de 200$000 pelo Decreto de 30 de Novembro
de 1853. E agora é regulada pela de mais de
100$000 até 500$000, por disposição do art. 64,
§ 2. ° do Decreto de 22 de Novembro de 1871.

Essa quantia regula a alçada de taes Juizes
tanto no civel, como no cOl11mercio.- Avs. de 15
de Março, 6 de Abril e 9 de Agosto de 1872.

Assim, pois, não prevalece mais a disposição
do § 1° do art. 7° do Dec. n. 737, de 25 de No
vembro de 1850, que limitava a competencia dos
Juizes do commercio pela quantia de 200$,000.

COMMENTARIO XXXVI

AO § 3° DO ART. :n
A publicidade da sentença não podia deixar de

er levada em conta pelo Dec. n. 4824, de 22 de
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Novembro de 187 I, visto como sem elIa a sen
tença não seria conhecida da parte, e, comquanto
não constitua a sua falta nullidade, todayia sus
pende os seus effeitos, até que cumpra-se o pre
ceito da lei.

E'porissoquelê-sena Ord. L. l°, T. 5°, § IS:

-E publicarão todas as sentenças (L. 2°, T.I9,
§ IO).-Publical-á todos osfeitos (T. 63, pr.)
Ou não fôra sentença d~ft1Zitiva publicada pelo
julgad01-.

Não obstante parecerem determinar essas or
denações que essa publicação seja feita pelo pro
prio Juiz, todavia póde este ordenar que seja elIa
feita pelo escrivão em seu cartori~.':"- Pereira e
Souza, noto 570; Almeida e Souza, igual nota, e
Mello Freire, L. 4° T. 2 I § 10, que diz - consue·
tudine metem intl"oductum est, ut prorecitata et
publicata apud scriba11l judici alem, qui eam pai"
titus denul1cial'e debet, haben' possit.

Parece-nos, entretanto, que não foi só o uso e
estylo que introduzia essa especie de publicação,
mas que ella tem assento na Ord. L. 3°, T. 66,
§ 6°, em que se lê : - ou dér ao escrivão pam lhe
pôr o termo de publicação.
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Para processar a desapropriação por utili
dade publica geral e a indemnisação dos
predios desapropriados para construcção das
estradas de ferro.-Lei de 12 de Junho de
1845, art I I; Dec. de 27 de Outubro de 1855,
arts. 3° e 4°; Accs. da ReI. da Côrte de
I I de Dezembro de 1855 e 14 deDezembro
de 1857.

Uma indisposição do Juiz, a urgenc~a do ne~'

gocio, ou outra qualquer ,causa, póde exigir que
se publique o feito em mão do escrivão.

Não ha por certo maior vantagem em ser isto
feito pelo Juiz, porque a publicação na ausencia
da parte vale tanto, como a que é feitá pelo escri
vão; visto como, em ambos os casos, é indispen
savel que seja a parte intimada.

COMMENTARIO XXXVII

AO § 4° DO ART. 37

A desapropriação por utilidade publica pro
7Jiltcial ou municipal é da competencia da assem-
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bléa legislativa de cada provincia. - Acto Addi

cional, art. !O) § 3°.

A Relação da Côrte por Acc. de r9 de Março
de r872 decidio-: As call1aras mZ/Ilicipaes são
incompetentes para auctorisar desap1'opriações.
Dir. Rev. de r875, vo1. 6°, pags. ror a r04.

A Relação da Bahia por Acc. de 23 de Abril
de r875 decidio :-As call1aras niunicipaes são
incompetentes para auctorisar desapropriaçães.
Dir., Rev. de 1875, vo1. 8·, pags. 365 a 367,

Sobre a substancia deste Acc. da Bahia diz o
Sr. Teixeira de Freitas na sua-Observação
á fis. 145 de seus-Additamentos á C01lsolidação
das Leis Civis:

« Vai assim conforme a Jurisprudencia sobre
este caso de incompetencia das camaras muni
cipaes.-A causa era possesson'a, como a julgada
pelo precedente Accordão, em razão de abertzl1'a
de caminhos P01" ten-as alheias. As attribuiçães
das camaras municipaes (lê-se neste Accordão
da Bahia) não se estende a tanto, e sim uni
camente, segundo os arts. 4r e 66 ~ 6° da Lei
de rO de Outubro de r828, sobre a economia
e policia dos seus municipios; quaes são rei
v.indicar os alterados e repôr no seu. antigo es-
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tado as servidões e caminhos publicos; promo
vendo por meio de posturas a conservação, con
strucção e reparação dos mesmos caminhos e
estradas publicas-e nunca ar1'ogar-se o direito
de invadir a propriedade individual.

A desapropriacão para construcção de estradas
de/erro no Bra~JI-é regulada pela lei n. 816 de
10 de Junho de 1855 e Reg. n. 1664 de 27 de
Outubro do mesmo anno.

Antes de ser privado de sua propriedade, de
verá ser o proprietario indemnisado do valor
della. Recusando recebel-o, será elle consignado
no deposito publico,ficando livre a interposição
dos reCU1'SOS legaes.

Esses recursos pódem ser tanto judiciaes como
adminisfl'ativos, mas só poderão versar sobre o
qualificativo do valO?, da indemnisação, em vista
do que rigorosa e expressamente dispõe o art. 2°

do Reg. n. '1664, de 27 de Outubro de 1855, que
diz: « Nenhuma auctoridade judiciaria, ou admi
nistrativa, poderá admittir reclamação ou con
testação contra a desapropriação resultante da
approvação das plantas por Decreto. »
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Para avaliar os bens das Ordens Regulare
quando por estas requerido fôr, para os alie
narem, ou fazerem quaesquer contractos one
rosos; ou para permutarem. os de raiz por
apolices da divida publica fundada, ou por
acções das companhias das estradas de ferro
garantidas pelo governo. - Dec. de 28 de
Novembro de 1849, art. 3°; Lei de 26 de Se
tembro de 1857, art. 2 I.

Nessas causas de desapropriação por utilidade
publica, a appellação, embora interposta de des
pacho, que contenha damno irreparavel, deve
ser recebida no effeito devolutivo sómente .-Acc.
da Relação da Côrte, sobre ,recurso de aggravo,
de 24 de Abril de 1874 (Dir. Rev. de r874,
vol. 4-0, pags. 713 a 717)'

COMMENTARIO XXXVIII

AO § 5° DO ART. 37

Em Juizo e fóra delle são nullos todos os
contractos onerosos feitos pelas Ordens Regu
lares, para alienação de bens moveis, immoveis
e semoventes de seu patrimonio, uma vez que
não haja precedido expressa licença do governo.
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para a celebração de taes contractos.- Lei de 9 de
Dezembro de 1830; Avs. de 10 de Maio de 1836,
de 20 de Fevereiro de 1837, de 28 de Feve
reiro, 12 de Abril; Ord. de 22 de Maio e Av. de
4 de Setembro do mesmo anno; Port. de 16.de
Junho; Avs. de 22 e 30 de Julho de 1839; De
creto de 28 de J Q\'embro ·de 1849, regulando a
execução da lei primitiva; Av. de 26 de Feve
reiro de 1851 ; Reg. de 2 de Outubro de 1851,
art. -+4, § 3°, Decis. de 10 de Novembro de 18:>3;
Av. de 28 de Março de 1854.

As Assembléas provinciaes não têm compe
ten;ia para auctorisar as Ordens Regulares que
alienem seus bens. - Decreto de 3 de Abril de
18...j.3, An. de 10 de Novembro de 1853 e 28
de 2\Iarço de 185...j..

Sem licença do governo não pódem ellas trocar
seus bens immoveis por apolices inalienavei .
- Lei de I de Setembro de 1845, art. 44 e an. 10

do Decreto de 28'de Novembro de 1849.

Da mesma maneira não pódem sem essa li
cença trocar seus bens immoveis por acções de
companhias de estradas de ferro garantidas pelo
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goyerno. - Lei de 26 de Setembro de 1857,
art. 2 I ; assim como não os pódem hypothecar ..
Av. de 2 I de Março de 1863.

Resta saber agora se poderão e1las, sem licença,
aforar e arrendar esses immoveis.

Divergindo da opinião de'Teixeira de Freitas,
em sua Consol. noto ao art. 342, somos de pa
recer, que na generalidade da redacção ·da Lei de
9 de Dezembro de 1830 e do Decreto de 28 de
Novembro de 1849; a 1.a que diz: - todas
as alienaçóes e contl"actos Onel"OSOS feitos pelas
Ordens Regulal"es, sobre bens moveis, iml1LOveis e
semoventesJ de seu património; e o 2° que
dispõe :-alienaçóes e quaesquer contractos one
rosos, está photographado o pensamento do le
gislador, prohibindo tambem os aforamentos e
arrendamentos.

Se o aI"re1ldamento é um contracto oneroso,
como o confessa Teixeira de Freitas, como ex
cluil-o da necessidade da licença se a lei, para
eJ.le, não abrio excepção?

Diz o illustrado jurisconsulto que: « tratando
a lei de alienação completa de bens, parece que
os aforamentos não dependem de licença. »

Esta conclusão do mestre não é logica ...
Se o aforamento fosse effectivamente uma

alienação, ainda mesmo incompleta, estava elle
5
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e 6.°

Para exercer a jurisdicção dos Juizes de
Orphãos nos termos, em que os não houver,
por não terem sido creados.

Para preparar o alistamento de eleitore'
nos termos de sua jurisdicção plena. - Dec.
n. 3029 de 9 de Janeiro de r881.

sujeito á necessidade da licença, porque a lei não

distinguio a alienação completa da parcial; e onde
a lei não distingue, não nos é licito distinguir; e

sendo o aforamento, como nós o consideramos, um

-contracto Olleroso-', não póde fugir da lettra da
lei, que reverbéra o pensamento do legislador.

a aforamellto nao podemos nós considerar
aliellação, porque o senhorio não se demitte do
direito que tem ao domin io util do immovel'
mas apenas se priva d'elle temporariamente; é
uma especie de locação de lIso/i'ucto, e é por essa
razão, de não ser alienaçao, que a legislação vi
gente não o sugeita á siza.

COMMENTARIO XXXIX

AD § 7° DO ART. 31

os termos reunidos, esse preparo é feito pelos
supplentes e consistirá em receber as petições e
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Para substituir os Juizes de direito em sua
falta ou impedimento. - Av. de 6 de Abril
de 1872.

~ 'o
c; 9·

Para substituir nas capitaes das provincias,
sem deixar o exercicio das demais funcções,
os Juizes privativos dos Feitos da Fazenda,
quando estiverem impedidos todos os Juizes
de Direito, a quem compete em primeiro lugar
a substituição; bem como substituir os Juizes
de Direito que accumular a jurisdicção sobre
os feitos da fazenda, mas, nesta parte só
mente, quando sahir este em correição pelos
termos da comarca. - Lei n. 242 de 29 de
Novembro de 1841, art. 4°; Avs. de 12 de Ja
neiro de 1842, art. 5°, de 6· de Abril e de 28
de Julho de 1843.

e Ia

Para proferir nos inventarias e feitos ci
veis, excedentes de 500 000, quaesquer des
pachos, inclusive os de que caiba aggravo de

documentos das partes, a quem darão recibos, e
remettel-os ao Juiz formado no prazo de tres dias.
-Dec. de 29 de Janeiro de 1881, art. 3°, parte 2a •
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petição ou instrumento; competindo aos Jui·
zes de Direito as decisões definitivas, que
ponham termo ao feito em primeira instan
cia . .- Avs. de 13 de Março e de 8 de Agosto
d'e 1873.

e II

Para substituir o Juiz municipal do termo
mais visinho no processo, em que fôr inte
ressada a Camara Municipal, e se acharem
impedidos. o Juiz proprietario e seus sup
plentes, e não queira a parte esperar que ter·

COMMENTARIO XL

AO § 10 DO ART. 37

Não pódem, portanto, os Juizes de direito, a
quem subirem os autos de inventario, para jul
garem as partilhas, ordenar aos Juizes muniCi·
cipaes que procedam desta, ou daqueIla maneira
na organisaçáo do feito e deiiberaçáo das parti
lhas; porque isto importaria usurpação de attri
buições, que só pertencem a estes Juizes.

Como Juiz municipal da cidade de S. Matheus
deixámos de cumprir um despacho do Dr. Juiz
de direito, dirigindo-lhe o oflicio de fls. nos mes
mos autos em que se achava exarado o referido
despacho.
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mine o impedimento. - Av, de 16 de Agosto
de 1849 i Dec. n. 2012, de 4 'de Novembro
de 1857, art. 9°·

e 12

Para não admittir por illegal o aggravo,
que fôr interposto fóra dos casos legaes, o
quaes consignaremos em lugar competente;
condemnar as partes nas custas do retarda
mento, e multar os advogados, que assigna
rem as petições e minutas respectivas. - Reg.
de 15 de Março de 1842, árt. 26.

Para processar e julgar as simples justifica
ções, que não contiverem caracter conten
cioso, por não poderem ser consideradas 
demandadas, o que se não poderá dar com

COMMENTARIO XLI

AO § 12 DO ART. 3'7

Elllpregámos as expressões - casos legaes-,
e não a integra do cito art. 26, porque hoje, além
dos casos do art. [5 do referido Reg. de 15 de
Março, ha outros casos de aggravo enumerados
no Dec. de 12 de Novembro de 1873.

"
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aquellas, que forem meios regulares de pro
cesso para prova de factos, ou relações juri
dicas, e para as quaes se exigem citações,
dando lugar á discussão, contestação e ap
pellação; porque nestas, que estabelecendo
pleito, são consideradas causas, será o seu
valor a medida das alçadas. -Avs. n. 398, de
23 de Outubro de 1872, de 7 de Janeiro e de
5 de Julho de 1873.

Para processar e julgar, ou preparar só
mente, conforme os seus valores, todas as
causas ordinarias, summarias, summarissi
mas e executivas, que se moverem em seus
termos, excepto as' que gosarem de fôro pri
vilegiado nos termos da Lei de 22 de Setem
bro de 1828, art. 20, e10, e as seguintes:

COMMENTARIO XLII

AO § 13 no ART. 37

A alçada deve ser avaliada de conformidade
com o Av. de 27 de Janeiro de [872, attenden
dendo-se ao pedido, ao valor estimativo) ou pro
cedendo-se a arbitramento. - Avs. de 6 de Abril,
de 27 de Maio e de 14 de Setembro de 1872.
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I. A concessão de cartas de legitimação
a filhos illegitimos e a confirmação das adop
cões.,

COMMENTARIO XLIII

AO N. 1 no § 14 1)0 ART. 37

Aos juizes de primeira instancia compete con
ceder cartas de legitimação de filhos sacriJegos,
adulterinos e incestuosos e confirmar as adopções,
precedendo as necessarias informações a audien
cia dos interessados, havendo-os. Regim do De
semb. do Paço § 118, e Lei de 7 de Janeiro de
1750.-0rd. L. I', T. 3°, § 1°; L. 3°, T. 85, ~ 2°;
Resol. de 17 de Janeiro de 1770; Lei de 22 de
Setembro de r828, art. 2° § 1°.

Os filhos illegitimos insuccessiveis erão os na
turaes de homens nobres, e os de coito damnado
e punivel.

Igualados os direitos hereditarios dos filhos na
turaes dos nobres e. dos plebeus pelo arl. I ° do
Dec. de 2 de Setembro de r847, as cartas de legi
timação referem-se aos sacrilegos, adulterinos e
incestuosos; se bem que, entenda Rebouças « que
ellas continuam a referir-se aos filhos naturaes para
tudo quanto erão havidas e impetradas antes da
cil. Lei de 1842, independente de ser para herdar
ab illtestato, ou por testamento. »- .
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Os filhos espurios, legitimados por habilitação
para succederem, mesmo ab intestato, não estão,
segu(ldo a Interpretação de 29 de Abril de 1863
ao Reg. de IS de Dezembro de 1860, isentos da
taxa, em vista das disposições,. a que se refere o
art. 3° do cito Reg., das quaes evidentemente se
comprehende que a isenção só aproveita aos filhos
que são herdeiros necessarios, e não aos espurios.

Essas legitimaçóes não se concedem em pre
juiso dos herdeiros legitimos, nem ellas têm a
qualidade de restituição plenaria, mas aproveitam
sómente como simples dispensa.-Prov. de 18 de
Janeiro de 1799.

A Resol. de Cons. do Desemb. de 17 de Ja
neiro de 1770 estabeleceu a doutrina de não se
passarem cartas de legitimação sem citação e
consentimento dos herdeiros.

Segundo Borges Carneiro deve ser isto enten
dido sómente com os filhos legitimas, ou naturaes
successiveis, e nua com os outros parentes, salvo
se já tiverem adquirido direito á herança.

E esta a doutrina tambem do Acc. da Rel. da
Côrte de 5 de Novembro de 1861 : - Dá-se a
legitimação per escriptwn principis no éas? de
serem os filhos - sacrz'legos, adulten'1Zos e inces-
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tuosos, com citação dos herdeiros interessados
- filhos legitimos ou naturaes sltccessiJleí"s; não
comprehendidos outros parentes, por não serem
successores naturaes; isso pela impossibilidade
de casar, quando não podia haver licença; ou
com citação do procurador dos feitos, quando
não houverem herdeiros, - Mafra, J urisprud.,
tom, l°, pago 174.

No lilesmo sentido é a doutrina do Acc. da
mesma ReJ. de 28 de Fevereiro de 1862, e a R,ev.
do Slip. Tribunal de Just. de 16 de Junho de
1868, que diz: - « A qualidade de filho natul'al,
testa11lentan'amente reconhecida, não se perde
pelo facto da carta de anterior legitimação com
audiencia de todos os interessados; porquanto
esta cm"ta não impedia o reconhecimento poste
1'i01' em testamento, nem podia obstar os direitos
de tal acto derivados)l. - Dir., ReI'. de 1873,

1'01. l°, pags. 441 a 445.

Quando se diz que aos Juizes de I a instancia,
como os IVIunicipaes e de Direito, compete con
firmar as adopções, entende-se que são, não só
mente as propdamente ditas, isto é, das pessoa~

aliem' juris, ·com menores, se não tambem a

an'ogação ou adrogação, isto é, a adopção de



74 THESOURO JURIDICO

pessôas SUL jun"s, que gozam de capacidade
civil.

Entre nós os direitos dos adopt'iv'Os e alTO

gados pouco differe dos direitos dos filhos legi
timas, a respeito do pai, ou mãi perfilhante,
como muito bem diz Loureiro no seu-Dir. C.iv.
§ 105.

Contra esta doutrina, que tambem fazemos
nossa, opinam-Borges Carneiro, L. l°, T. 23,
S 2 la, n. 2, e Teixeira de Freitas-em seus Addi
tamentos á Canso!., pago 299, opinião que en
contra rejeição nos seguintes

ACCORD.:\.OS

Da ReI. de Porto Alegre, de IS de Junho
de 1875 : - Os direitos dos filhos adoptivos não
differem dos dos filhos legitimos a respeito
do pai ou da mái perfilhante, em cujos bens
succedem, quer por si sós, quer com os filhos
legitimas, se depois os pais adoptivos os tiveram.
-Loureiro, Dir. Ciov. Braz., L. l°, §§ 84 e roo:

Resulta que, se o pai com filhos legitimas não
póde instituir algum por seu herdeiro, sem causa
expressa de desherdaçáo (Ord. L. l°, T. 82, § 3°);
igualmente, tendo filho adopti1Jo, não póde ado
ptar ou illstituÍ1' algum outro em testamento,
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pois do contrario não teriam os adoptivos os
mesmos direitos de filhos legitimas:

Os filhos legitimas, podendo annullar o testa
mento do pai, que os pretere sem causa legal,
assim tambem o adoptivo, cujos direitos são
igualados aos dos legitimas, pôde querellar do
testamento do pai adoptante, quando, sem causa

legal expressa, o pretere:

Com os mesmos direitos vêm ab intestato os
filhos legitimas á successão dos pais, com os
mesmos direitos vêm o adoptivo á do pai ado
ptante:

A adopção é uma instituição de ordem publica,
como vê-se em Dalloz; e tal, que é nulla a con

venção entre o pai adoptante e o filho adoptivo
para que fique sem effeito:'

Contra os direiros do adoptivo, quando prete
rido em testamento do pai adoptante, para ad
instar dos bastardos perfilhados, não poder que
rellar do testamento, não é tão corrente a dou
trina para esse fim invocada, porque em Borges

Carneiro, L. r O
, T. 22, § r96, n. 2, lê-se: - que

os filhos simplesmente naturaes perfilhados, pô
dem querellar do testamento do pai perfilhante,
quando preteridos.-Dir., Rev. de 1875, vaI. 7°,
pags. 635 e 636.

Da ReI. de Porto Alegre de ro de Março de
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2. o A iúsinuação das doações, que será
pedida e averbada no livro competente e
dentro de dous mezes, depois da data da
escriptura.

1876.-E' nullo o testamento do adoptante, pois,
em nada deferindo os direitos dos adoptivos dos
direitos dos filhos legitimas a respeito do pai ou
da mái perfilhante, em cujos bens succedem, quer
por si sós, quer com os legitimas, se depois os
tiveram os pais adoptalltes; resulta que tem o
adoptado, como teriam os filhos legitimas, se os
filhos legitimas sobreviessem ao ndoptallte, o di·
reito de succeder ab illtestato ao pai ou á mái
perfilhante; e, como aquelles, de intentar jure
p7'oprio a acção de nullidade do testamento de
seu pai, ou mãi ; sem que proceda a razão de não
podel-o fazer ad insta?' dos filhos simplesmen te
naturaes perfilhados; porque sobre ser comba
tida essa doutrina por Borges Carneiro, é hoje
fóra de duvida aquella outra doutrina, já que ne
nhuma restricção fez o Dec. de 2 de Setembro
de 1847.-Dir., Rev. de Maio de I 876, pags. 100
e 107, Gat. Jur. do mesmo mez e anl1O, pags.
220e22I.

COMMENTARIO XLIV

AO N. 2 DO § 14 DO ART. 31

Todas as doações, bens moveis, ou immoveis,
que excederem á quantia de 360$000, sendo feitas
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por homem, e de 180$000, sendo feitas por mu
lher, devem ser insinuadas.-Ord. L. 4", T. 62 ;
Lei de 22 de Setembro de 1828.

A falta de insinuaçãoannulla esses contractos no
que sómcnte passar das taxas estabelecidas.
ardo L. 4°, T. 62; Lei de 25 de Janeiro de 1875.
a Alv. de rG de Setembro de r814 triplicou as
taxas da ardo

Assim foi decidido pelo Sup. Trib. de Just.
e~ll Ace. de 21 de Abril de 1863 : - E' nulla a
doação inter vi1JOS faltando a insinuação, que
para sua validade exigem a Ord. L. 4°, T. 62
pr. e o Alv. de 16 de Setembro de 1814.-Mafra,
Jurisprud., 3° tom. pago 136.

E a Rel. de Ouro Preto em Acc. de 28 de
Julho de 1876 : - Julgou llulla a doação no ex
cesso da taxa legal por falta de insinuação na fórma
da ardo L. 4°, T. 62. - Dir., Rev. de Dezembro
de 1876, pago 873. . .

Sobre doações de apolices da divida 'publica,
Vid. Av. n. 271, de IS'de Novembro de 1851,
e a ardo de 28 de Março de 18-1-0 sobre doações
de terrenos de marin·ha.
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As dO:J.ções irregulares por fal ta de ensin uação
valem como legados, se o doador vier a confir
mai-os em seu testamento: ainda que ao donata
rio não chame legatario.

Sempre que a doação depender de insinuação,
é de sua substancia a escriptura publica.- Ord.

L·4° T . r 9pr.
Assim foi decidido pela ReI. da Côrte em Acc.

de rO de Fevereiro de r855.- As doações de bens
moveis, cujo valor não exceda a I: 200$000,

pódem ser provadas com testemunhas, e fortes
presumpções ; sem dependencia de escriptw"a pu
blica, e insinuação; em vista do Alv. de 30 de
Outubro de 1793, que permitte a prova testemu
nhal em todo o contracto feito no Brazil, que não
exceda daquel1a quantia; em vista da Ord. L. 3°,
T. 59, pr., Alv. de r6 de Setembro de 18r4'
§ 2°; Ord. L. 4° T. 62 pr. -Mafra, J urisprud.,
l° tom. pago 91.

As que, porém, forem feitas entre parentes nos
casos dá Ord: L. 3°, T. 59, comquanto devam
ser insinuadas, não é de sua essencia a escriptura
publica, ex-vi da cito Ord. § 11 da segunda parte
do § 21, que diz: - E quanfo aos dotes e quaes
quer outras convenções e promettimentos, feitos
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nos casamentos, haverá lugar o que acima disse
mos no § Il.

Assim foi julgado pelo Sup. Trib. de J ust. em
Acc. de 18 de Tovembro de r876-': A doação de
esc1'QVOS entre parentes vale sem dependencia de
escriptura publica.-Dir., Rev. de Dezembro de
1876~ pags. 8g8 a goo.

o que podemos assegurar é que desconhecemos
esse livro, averbadas no qual devem ser as doa
ções, o que nos faz crer que elle não existe..

Essa averbação deve ser feita no prazo de dous
mezes ex-vi da Lei ~e 22 de Setembro de r828,
art. 2° § 1°. Antes desta regulavam a materia
as Ords. L .. rO, T. 3°, § r O

, e L. 3°, T. 85, § 2°;
Regim. do Desemb. do Paço, § I TO e Lei de 25
de Janeiro de 177 5) que marcava o prazo de
quatro mezes.

Da insinuação paga-se o imposto de 4 % da
cousa doada, exceptuadas as doaçé.2s a ascen
dentes, ou descendentes - Tabella de r841, § 43.

Essa isenção refere-se á insinuação, e não á
doação. E comquanto possa acontecer que a doa
ção não seja confirmada, todavia o imposto é

pago préviamente, porque o tabellião tem de tran
scre, er na escriptura o respectivo conhecimento.

Esta isenção de imposto á doações de ascen·
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dentes e descendentes é confirmada pelo Av.
n. 178, de I [ de Julho de 1855, e Ord. n. 82,
de 10 de Março de [858.

A insinuação consiste em inquerir o doador
'obre sua vontade livre e e pontanea, sem infiu- .
encia de qualquer engano, indusimento, medo, ou
conluio; e na inquiri~ão dos visinhos do mesmo
doador, que tenham razão de sabei- como a doação
foi feita. - Ord. L. 4°, T. 62, S 1°.

A insinuação estende-se tambem aos ~otes, em
face da Rev. do Sup. Trib. de J ust. de 18 de
Maio de 1861, que dispõe-: O dote, importando
doaçáo, deve ser insinuad.o, desde que exceder á
taxa da lei:

A importancia que por este titulo fôr doada
em insinuação, deve vir ao monte do inventario:

Não obsta o desuso, porque não revoga a lei,
em vista do § 4° da lei de 1~ de Agosto de 1869.
-Mafra, Jurisprud., l° tom., pago 93.

Entretanto, o Ass. Iode 21 de Julho de 1797,
e Ord. n. 82, de 10 de Março de 1858, dispen
am a insinuaçáo, quando os d.otes dos pais aos

filhos não excedem á legiti~a dos dotados, e,
além destas, ás taxas da lei.
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3. A subrogação de bens, que são inalie
nave1S.

CO;MMENTARIO XLV

AO N. 3 DO § 14 DO ART. 31

Os bens dotaes são inalienaveis, não pódem
er hypothecados pelo marido, ainda que a mulher

consinta, Cod. do Com. arr. 268; mas sómente
no l"egimen datal, e não no l-egimen de simples
separação de bens, e quando não se dão estimados
ao marido causa venditionis, como resulta da lei
de 20 de Junho de 1774, § 40

; porque, neste caso,
se suppõe os bens vendidos ao marido, e a mulher
credora do preço.

Assim dicidio a ReI. da Côrte em Acc. de 23
de Março de 1855 :-Não póde a mulher casada
com eS,criptura de dote e arrhas ser obrigada ao
pagamento de hypotheca feita pelo marido, ver
sando sobre bens dotaes trazidos pela mulh~r:

Não póde o marido no figurado caso hypothecar
bens dotaes da mulher, ainda mesmo que con
corra sua assignatura.-Mafra, J urisprud. 7 tom.
J., pago 204.

E o Sup. Trib. de Just. em Acc. de 8 de Agosto
de 1874 :-Por direito, sendo inalienaveis os bens

6
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dotaes na constancia do matrimonio (Art. 40 do
Regim. N ovo do DeselI~b. do Paço, e Lei de 22 de
Setembro de 1828) nulla é a hypotheca delles,
com a respectiva obrigação, fiança, sentença, pe
nhora, arrematação, etc. - Dir., Rev. de r 87-1

voI. 5° pago 94 a 98.

A doutrina desse Acc. do Sup. Trib. de Just.
não é muito consentanea com a natureza efins da
instituição do dote, quando considera os bens
respectivos ina!ilmatJeis - na constancia do ma
trimonio.

A instituição de dote nao teve por fim, como
entende Teixeira de Freitas, a sustentação dos en
cargos matrimoniaes, porque. se assim fôra, todo

. casamento dependeria de instituição de dote, mas
sim teve ella em mira o amparo da mullzér do
~ada nos dias de sua viuve{.

Assim, pois, não tem applicação .ao caso a ma
xima - cessante causa, cessat e.ffectus-, por isso
que, o privilegio da inalienabiUdade dos bens do
taes, não está no c~samento, mas sim na termi
nação deste pela morte do marido.

E tanto esta doutrina sabe calar no espirito e
na boa razão, que o legislador nada disse a seu
respeito na Lei de 24 de Setembro de r864, nem
no seu Regul. de 26 de Abril de ~865.
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Confirmatoria da nossa doutrina temos a de
cisão da ReI. da Côrte, que em Acc. de 12 de
Novembro de 1872 declara: - O dote foi insti
tuido para, não só garantir á sociedade conjugal
os recursos necessarios, senão tambem para asse
g1t1"aT a sorte da mulher dotada nos dias da viu
ve{. Mesmo depois de dissolvido o matrimonio,
os bens dotaes não pódem ser executados por di
vidas do casal, assignadas pela mulher, e assim
tem sido constantemente julgado: - Borges Car
neiro, tom. 2°, L. l°, T. IS, § 147; Coelho da
Rocha, nota ao § 293 ; Pereira e Souza, notas 772
e804·-Dir., Rev. de I874,voI. 3°,pags. 73 a 77,

Pódem, entretanto, ser alienados, os bens do
taes, sem que tenham sido dados ao marido causa
lJenditionis, se a mulher é commerciante. - Cod.
do Com., art. 27; Lei hypothecaria de 24 de Se
tembro de 18?4, art. 2°, § 5° que diz: Ficam em
vigor as disposições dos arts. 27 e seguintes do Cod.
doCom. sobre a capacidade das mulheres casadas
commerciantes para hypothecarem os immoveis.

Esta mesma doutrina se acha confirmada por
diversos Aréstos do Sup. Trib. de Just.

No Acc. de 8 de Agosto de 1874, lê-se: - A
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escriptura pela qual o marido, em fraude da escri
ptura datal, concede auctorisação á mulher para
negociar em seu proprio nome, na especie que mais
lhe convenha, não a habilita sufficientemente para
obrigar, hypothecar, alhear por obrigações com
merciaes os bens dotaes, como permittem os arts.
26 e 27 do Cad. do Com. ; mas para isso era es·
senci-al que, além do. registro da mesma escriptura,
a mulher quer se matriculasse, quer não, fizesse
da mercancia profissão habitual. -Cad. do Com.
arts. 4, I8 e 909; Dir., Rev. de 1874, vaI. 5°,
pags. 94 a 98.

Pelo Acc. de 4 de Novembro de 1874 foi deci
dido no Sup. Trib. de J ust. : -A escriptura de
auctorisação do marido á mulher para negocial'
em seu propn'o nome em qualquel" especie de nego·
cio que mais lhe convenha -, não a habilita suffi·
cientemente para obrigar, hypothecar e ãlhear por
obrigação commercial os bens c!otaes, como per·
mittem os arts. 26 e 27 do Cad. Com., ·por ser
necessario em taes casos verificarem·se duas con
dições:

Em primeiro lugar, a do art. [0, § 4° ; isto é, li·
cença do marido outhorgada por escriptura pu
blica, registrada.

Em segundo lugar, a dos arts. 4° e 9°, que de
terminam como essencial, para qualquer ser con-
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siderado commerciante - que faça da mercancia
profissao habitual:

Não obsta, que a mulher, em taes êircumstan
cias, tenha exercido actos commerciaes, como
aceitando letras, que aliás póde aceitar qualq uer
pessoa não commerciante.-Dir., Rev. de 1875,
vaI. 60

, pags. 411 e 412.

Na Revista de Iode Fevereiro de 1874 lê-se:
No regímen datal, como se acha constituido em
nosso direito, sendo inalienaveis os bens dotaes
na constancia do matrimonio, ha comtudo uma
excepção, que faz cessar o privilegio desses bens
em favor da mulher casada comme1"ciante.-Cod.
do Com., art. 27.

Não basta, porém, a simples auctorisação do
marido, para que a muiher assim habilitada a
commercim", possa validamente alhear seus bens
dotaes : - A mulher casada, embora autorisada
por seu niarido, não póde para os effeitos legaes
ser tida por commerciallte, sem que da mercancia
tenha feito profissão habitual, á vista do art. 4°
do Cad. do Com., etc.-Dir., Rev. de 1875,
vaI. 6°, pags. 431 a 434.

As dividas contrahidas pelo marido na cons
taneia do casamento, pódem, entretanto, ser co-
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bradas pelos rendimentos dos bens dotaesJ porque
estes commúnicam-se por serem adqui1·idos.

Os bens dotaes não pódeny ser subrogados por
outrosJ sem licença dos Juizes de primeira ins
tancia, precedendo as informações necessarias.
-Regim. do Dezemb. do Paço, § 40, Lei de 22

de Setembro de 1828, art. 2°, § rO; Av. de 17 de
Novembro de 1853.

Essas licenças pagavam o imposto do §44 da Ta
beIla de 1841, e hoje pagam o seIlofixo de r r$509.
-Reg. de IS de Novembro de 1879, art. 10,§ ro.

A inalienabiliqade dos bens dotaes não é abso
luta; circumstancias ha em que eIles pódem ser
vendidosJ ou subrogados, mediante licença do
Juiz, que a poderá conceder nos seguintes casos:

I.° Se de commum accôrdo o marido e a mu
lher quizerem dotar suas filhas communs.

2.° Se no contracto de casamento houve esti
pulação de que os immoveis dotaes poderiam ser
,alienados a arbitrio dos conjugesJ ou em determi
nadas circumstancias, uma vez que estas se veri
fiquem.

3.° Em caso de extrema necessidade, por fal
tarem outros recursos para a subsistencia da
familia e despezas inevitaveis.
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4. O supprimento do consentimento do
marido para a mulher revogar em juizo a alie
nação de bens de raiz por elle feita,.sem ex
presso consentimento della.-· Ord. L. 4°,
T. 48, e2°.

4. o Para pagar-se dividas da mulher, anteriores
ao casamento, que não possam ser pagas por
outros bens.

5. o Para conservação e reparos indispensaveis
de outro immovel ou immoveis dotaes.

6.° Quando se acharem .indivisos com terceiros
e ua divisão fôr impossível ou prejudicial.

7'° Quando estiverem situados em lugar dis
tante do domicilio conjugal e fôr manifesta a con·
veniencia de vendêl·os.

A licença não é precisa:
r.° No caso de desapropriação por necessidade

ou utilidade publica.
2.° Quando a mulher fôr commerciante, devi

damente auctorisada pelo marido. - Cod. do
Com. art. 27,

COMMENTARlO XLVI

AO N. 1 DO § 14 DO ART. 37

Deve a mulher para esse fim pedir auctorisação
do marido, e se este não annuir a que elJa reivin-
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-dique os bens, que elle alienou sem seu ekpresso
consentimento, entao aos Juizes da primeira ins~

tancia incumbe supprir o consentimento com au~

diencia do mesmo marido, e conhecida 8 conve
niencia do pleito e discripção da impetrante.-Ord.
L. 3°~ T. 47, § 5° in fine; L. 4°, T. 48, § 2~; Lei de
22 de Setembro de 1828, art. 20, § [0.

Os alvarás de supprimentos dessas licenças á
mulher casada pagam sómen te o sello fixo.
Decis. n. 200, de 19 de Julho de 1851; ReguI. de
IS de Novembro de 1879, art. r O

, § ro.

E assim como o consentimento da mulher para
o marido alienar os bens de raiz, deve ser expresso,
como decidido foi pelo Sup. Trib. de Just. em
Acc. de 16 de Abril de 1875, que diz:-Segundo
a mesma Ord., e seus commentadores, o que se
requer para a validade do acto do marido, alienan
do, ou obrigando imllloveis do casal, é, que o
consentimento da consorte não s~ja tacito, ou pre
sunzptivo, e sim expresso-verbis, non exfactis ..
(Barbosa cito n. 20) e que se pl'ove pOl' escnptll1'a
publica-(Vallasco Cons. 85, n. 6).-(Dir., Rev.
de 1875, voI. 7°, pags. 380 a 382) da meslna
fôrma expresso deve ser o consentimento do ma
rido, sobretudo para que depois não allegue a
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parte contraria, invocando-a em seu favor, a dispo
sição da Ord. L. 3°, T. 47, que diz: a mulher
casada não póde figurar em juizo como auctora,
ou ré, sem expressa auctoridade de seu marido,
nem mesmo sobre bens moveis.

Que a mulher, em regr~ geral, não póde estar
em juizo sem assistencia de seu marido; encontra
se tam bem decidido pela ReI. de Porto-Alegre em
Acc. de 13 de Abril de 1875, que diz:-Tanto
em Juizo, como fóra del1e, a mulher casada é de
fendida e representada por seu marido (Cod. do
Proc. Crim. art. 7Z); e, sendo pessôa illcapa:{,
carece de sua assistencia, ou supprimento dessa
autcorisaçao pelo Juiz:- As excepç6es a esta
regra estão comprehendidas na Consolido das Leis,
noto ao art. 147.-Dir., Rev. de 1875, vuI. 7°,
pags. 305 a 310.

Essas excepções sao :
I.a Quando os conjuges estão separados por

sentença de divorcio.
z.a Quando demandam um contra o outro.
3.a Quando o marido está ausente por longo

tempo.
4· a Quando está ausente e o caso não admitte

demora.

5.a Quando a mulher é curadora de seu marido
louco, ou prodigo.
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5. A admissão da caução· de opere demo·
/iendo.

COMMENTARIO XLVII

AO N. 5 DO § 14 DO ART. 37

Com licença do Juiz, póde o edificante pro-
eguir na obra embargada, sendo admittido a

prestar caução de a demolir) ouvida a parte, e
precedendo as informações necessarias - Regim.
de 24 de Julho de 1713) e Lei de 22 de Setembro
de 1828, art. 2°, § l°. - As cauções-de Opel"e
demoliendo -pagavam o imposto do § 45 da Ta
bella arlnexa á Lei de 30 de Novembro de 1841,
e hoje pagam o sello fixo de 40$000.- Regul. de
15 de Novembro de 1879, ar!. 10, § 17.

Essa licença póde ser 'concedida mesmo em fé
rias, com pendencia de decisão do attelltado,
a sim foi decidido pelo seguinte Acc. da ReI. da
Côrte de IS de Março de 1875 :

« Negam provimento pela procedenci~ das ra
zões do Juiz a quó nestes termos:

Não requeri aggravo, deixando de admittir a
appellação interposta do despacho, pelo qual man
dei proceder em tempo de jén'as ás diligencias
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necessarias para prestação de caução de apel-e de
mo/iendo, não obstante a pendencia da decisão do
attentado:

Não sendo arbitraria ao Juiz considerar defini
tivo, ou com força de definitivo um despacho} que
não o fôr por sua natureza, qual o de que se trata,
que versa sobre um incidente da causa, não podia
eu admittir a appellação interposta:

Attenda-se á diligencia ordenada, e .vêr-se-ha
a urgencia do acto, que interessa, não só á em
bargante pela segurança da lesão passivei, como
a embargada para poder continuar a obra, etc.
-Diro, Rev. de 1875, vaI. 7°, pags. 68 a 74

Esta appelIação foi extemporaneamente inter
posta por duas razões :

1 a Porque dos despachos que não são definitivos,
ou com força. de definitivos, cabe o recurso de
aggravo e não de appelIação ;

za Porque, se nas férias pódem ser tratados os
embargos de obra nova.-Decr. n. 1285, de
30 de Novembro de 1859, art. 3°, § 4°, logico é
poder-se tratar tambem de q~alquer diligencia
tendente aos mesmos, como sejam as cauções de
opere demo/iendo.
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6. Todas as causas de almotaceria, que
excederem á alçada dos Juizes de paz.

7. Todas as causas contenciosas, ou admi
nistrativas da competencia da Provedoria
dos Residuos, e capellas.

COMMENTARIO XLVIII

AO N. 6 DO § 14 DO ART. 'Ji

Nas comarcas geraes só pódem julgar a tomada
de contas de capellas até 500$000, e sendo de
maior quantia, cumpre-lhes processai-as sómente.
- Reg. 11 o4824 de 22 de Novembro de 187 I ;

Av. de 9 de Agosto de 1862.

Pelo Supor. Trib. de J ust. foi dicidido por
Acc. de 29 de Abril de 1876:

I. o Que na conformidade do § 30 do Av. de la

de Fevereiro de 1875, a alçada para julgamento
de contas de capeIlas regula-se pela importancia
dos rendimentos do anno, ou dos annos das
mesmas contas, e não dos bens patrimoniaes ;

2. 0 Que não cabe emolumento pelo preparo, ou
processo de taes contas, como é expresso no dito
Av. § 4°, onão alterado pelo Decr. n. 5902 de
24 de Abril de 1875, art. 10, que equiparou
.os emolumentos dos Juizos da provedoria no jul-
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8.0 A concessão de faculdade aos escrivães
e tabelliães para poderem ter cada um seu
escrevente juramentado, que escreverá nos
casos, em que as leis o permittem.

e IS

Para residir successivamente em cada um
dos termos de sua jurisdicção, quando esta
abranger mais de um municipio, e segundo
o exigirem as necesidades do serviço publico,
e as ordens que lhes forem transmittidas pelo

gamento de cOlltas de capellas aos dos Juizes de
orphãos no julgamento de contas de tutelas.

COMMENTARIO XLIX

AO N. 8 DO § 14 DO ART. 37

Além das attribuições que Já tinham, pódem
hoje os escreventes juramentados lavrar eSC1"i
pttl1"as, que serão subscriptas pelos tabelliães, que
carregarão com a inteira responsabilidade; não
podendo, porém, elles lavrar:

1.0 As que contiverem disposições testamen
tarias.

2.° As que forem de doações causa-mortis.
3. ° As que houverem de ser lavradas fóra do

cartorio.-Decr. de 22 de Novembro de 187 I.
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presidente da provincia. - Dec. n. 276 cit.,
art. 4°.

e 16

Para julgar as suspeições oppostas aos
subdelegados.

COMMENTARIO L

AO § 15 DO A1tT. 37

N este caso passarão a vara ao supplente do
termo, de que sahirem, que ficará no exercicio
semi-pleno, com attribuições sómente para pre
parar, e assumirá a do termo a que chegar, cujo
supplente cooperará sómente no crime. - Dec.
cito n. 276, art. 5°.

Se, porém, faltarem, estiverem impedidos, ou
ausentes dos termoS- de sua jurisdicção, os sup
plentes exercerão nos respectivos termos a juris
dicção plena, que aos ditos Juizes compete, do
mesmo modo por que o fazem os supplentes nos
termos separados.-Dec. cito n. 276, arts. 7° e 8°.

COMMENTARIO LI

AO § 16 DO ART. 37

Determinando o art. 16 do Reg. de 22 de No
vembro de 187 I, que continuam subsistente sas
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SECÇÃO VII

Dos Juizes de Direito

ART. 38

95

Aos Juizes de direito creados pela Consto
do Imp., com exercicio vitalício, e dividido
em categorias pela lei de 20 de Setembro de
187I, compete:

I.o Nas comarcas geraes :

Julgar em segunda instancia todas as causas

attril5uições que tinham os Juizes municipaes, e
sendo uma dellas-julgar as susr.eições oppostas
aos subdelegados,- é claro que continLJa ainda
ella; tanto mais que é esta doutrina confirmada

pelo Av. de 5 de Abril de 1872, que determina
que nas comarcas geraes os Juizes de direi to
e municipaes conservam o exercicio de suas
attribuições antigas e bem descriminadas, que se
augmentaram. pela reforma.
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civeis até 500$000. - Dec. de 22 de Novem·
bro de r87r, art. 66, caso rO.

e 2.
0

Julgar as de valor excedente de 500$000

em primeira instancia.- Lei de 20 de Setem·
bro de r 87 r, art. 24, e ro; Dec. e art. cit.,
caso 2 0

•

e 3.0

Julgar os aggravos interpostos dos Juizos
ü]feriores.- Lei cito de 20 de Setembro, art.
cit., art. 66 cit., caso 30.

COMMENTARIO LU

AO § lo DO ART. 38

Nellas incluem-se as causas commcrciaes e de
fallencia. -Avs. de 15 de Março, de 6 de Abril, de
27 de Maio, de 9 de Agosto e 23 de Outubro
de r873.

COMMENTARIO LIlI

AO § 30 DO ART. 38

Os aggravos, porém, que forem interpostos dos
despachos dos Juizes de direito, serão de petição
ou instrumento para a Relação, conforme a dis
tancia da comarca.



FÓRO CIVIL 97

Decidir as suspeições postas aos Juizes in
feriores, e aos mesmos Juizes de direito das
comarcas de cujo termo, onde se arguir a
suspeição, fôr o mais visinho, conforme a
tabella que designar as proximidades.- Lei
de 20 de Setembro, art. cit., e3° ; .Dec. de
22 de Novembro, art. cit., caso 4°.

e 5.°

Julgar contas de tutores, partilhas e pro
ferir qualquer outra decisão que ponha termo
ao feito.- Lei de 20 de Setembro cit., art.
24, e 3°, 23. parte; Dec. de 22 de Novembro
cit., art. 7 I .

COMMENTARIO XLIV

AO § 4° DO ART. 38

Esta disposição comprebende tambem os Jui
zes de paz, e veio preencher uma lacuna deixada
pela lei de 3 de Dezembro de r841 que, acabando
no seu art. 95 com as juntas de paz, a quem
competia pelo art. 70 do Cad. do Proc. conhecer
das suspeições oppostas aos Juizes de paz, não
transferia para auctoridade alguma das que creou
semelhante attribuição.

7
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Impôr multa de 50$000 a 200$000 aos
Juizes municipaes que, sem licença, ausen

. tarem-se da villa ou cidade, cabeça do termo.
-Dec. cito de 22 de Novembro art. 85, e2°.

COMMENTARIO LV

AO § 6° DO ART. 38

Não empregámos a letra da disposição citada:
que impõe aos Juizes municipaes a obrigação de
residir na villa ou cidade, cabeça do termo, por
que o Av. de 31 de Outubro de 1872 declarou:

« Que as prescripções do art. 85, §§ 1° e 2° do
Dec. de 22 de Novembro de 1871 não revogaram
as disposições do art. 4° do Dec. de 30 de N ovem·
bro de 1853, mas additaram simplesmente a pena
de multa ao procedimento criminal, que se deve
ter com os Juizes que se ausentarem de sua
comarcas e termos, sem licença, nos casos em
que sem ella não o pódem fazer.

Assim, pois, está visto que os Juizes munici
paes pódem residir temporariamente em qualquer
dos termos de sua jurisdicção, sempre que a ne·

cessidade do serviço publico o exigir, como pre
ceituado é pelo Dec. de 24 de Março de 1 43,
a1'1. 3°; só devendo residir temporariamente em

.'
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Julgar tanto as simples j ustificaçães, pro
duzidas para documentos, sem caracter con
tencioso, como as que fôrem meios regulares
de processos para provas de factos, ou rela
lações juridicas, que, sendo consideradas
causas, por seus valores, regulam as alçadas.
-Avs. n. 398, de 23 de Outubro de 1873,
de 7 de Janeiro e de 5 de Julho de 1873.

e 8.°

Deferir juramento e dar posse aos empre~

gados judiciarias dos termos e districtos
de suas COjllarCas, sem, todavia, excluirem
dessa competencia as camaras municipaes
em conformidade do seu regimento. - Lei
do 1° de Outubro de 182$, art. 54; Avs.
n. 162, de 20 de Dezembro de 1848, e n. 87,
de lide Abril de 1849; Dec. de 22 de N0

vembro de 1871, art. 5°.

um termo determinado, quando fôr isto ordenado
pelo governo imperial ou pelo presidente da pro
vincia. -Avs. de 7 de Junho de 1848, de 28 de
Julho de 1860 e de IS de Julho de r86[.
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Proferir SÓ11'lente decisão final, que ponha
termo ao feito, nos civeis e inventarios ex
cedentes a 5008000, cabendo aos Juizes mu
nicipaes proferirem nelles guaesquer despa
chos, inclusive os de que caiba aggravo de
petição, ou instrumento. - Avs. de 13 de
Março e de 8 de Agosto de 1873.

e 10

Julgar as questões sobre liberdade, demen.
cia, prodigalidade, ou quaesquer outras rela
tivas ao estado da pess9a, qualquer que seja

COMMENTARIO LVI

AO § 90 DO ART. 38

Empregamos nesta disposição o adverbio-só
11lellte- , porque temos visto que alguns Juizes
de direito, querendo assumir nos inventarios at
tribuições, que lhes não Fertencem, pretenderem
ordenar e dar plano de partilha1 contra a expressa
disposição dos Avs. de IS de Outubrode 1872, de
13 de i'l'Iarço de 1873, e de 8 de Agosto de 1873;
Dec. de 12 de Novembro de 1873, art. 5° e Acc.
da ReI. de Ouro·Preto de 12 de Dezembro de

1 74.
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o seu valor, ou o valor dos bens dessas pes
soas.-Av. de 5 de Julho de 1873.

COMMENTARIO LVII

AO § 10 DO ART. 3

Assim decidio o Supro Trib. de Just. em Ace.
de 6 de Agosto de 1873 :

« Ha nullidade manifesta, como é expresso na
Ord. L. 3°, T. 75 pr.; pela incompetencia do Jui'{
de Direito, julgando em 2a instanci a por effeito de

appellação actos de justificaçóes para pro l'a de
demencia, e tal auctoridade, ou jurisdicção não

lhe dando a lei de 20 de Setem bro de 187 I

Dir., Rev. de r873, vol. [0, pags. 144 e 145.

Para reconhecimento da demencia, deve ser
preferido o exame medico ou cirJlrgico a qual~

quer outra prova.

Assim foi julgado pelo Juiz de direito de Taca~

ratú em Sentença de 8 de Junho de 1875 : - Nas
causas de demelZcia o exame feito pOl' medicas ou
cirlt1Kióes, deve preceder e preferir a qualquer
Outra prova, para o reconhecimento da demelZcia,
e determinaç50 da curadoria. - Consolid., noto

ao art. 31 I; Primo linho Orphã., nota 288 ao

§ 150, e Pereira e Souza nota 1014.
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Por outro lado, quando não fôr possivel con
sultar o juizo de medicos ou cirurgiões, deve-se
provar ou justificar à deme1lcia.- Guerr, Trat. 3°,
L. 4°, cap. 3°, ns. 20, 70 e I J 7, e Lob. a Mello,
L. 2°, T. 12, § 7°, n. 5.

Póde-se julgar improcedente o exame, quandó
não feito por medicos, ou cirurgiões, e julgar pro-
cedente a j Llstificação da deme1lcia para os effeitos
legaes. - Dir., Rev. de 1875, vol. 7", pags. 701
e 702.

A curadoria do demente será deferida á mulher
deste, sendo honesta e discreta e querendo aceitar
o encargo.

Assim foi decidido em Rev. de 8 de Junho de
1862: - A 11ZlIlhel' cztl'ado/'a do nlal'ido demente
não póde celebrar contractos, que excedam aos
limites da administração ordinaria, que por di
reito compete aos curadores. - JVlafra, J urisprud.,

·0 r .tom. I , pago 20:J.

Sabendo o Juiz, por inqumçao, que alguem
dis ipa, como prodigo, seus bem;, mandará publi
car por editaes e pregões, que d'ah.i em diante
ninguem faça com o prodigo contracto de qual
quer natureza, pena de nullidade. - Ord. L. 4°?
T. 103, § 6°.
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Este processo deve começar pela citação ao pro
digo, porque ninguem pôde ser condemnado, sem
er ouvido.

Publicado o interdicto, 'o Juiz dará curador aos
bens do prodigo, guardando a respeito desta cu
radoria as disposições relativas ás dos dementes.
- Ord. L. 4°, T. 103 pr., e §§ 6° e 8°.

Para declarar-se a pl"Odigalidade, diz o Sup.
Trib. de J ust. em Acc. de 18 de Junho de 1862:
Deve-se provar que o individuo gasta desordenada
mente, e destróe sua fazenda; vendendo seus bens
por menos de metade de seu justo preço, fazendo
largas doações, e praticando outros actos seme
lhantes.-Mafra, Jurisprud., tom. l°, pags. 249
e 250.

A ReI. da Côrte em Acc. de I [ de Julho
de r876 julgou tambem assim:-Nem a Ord.
L. 4.°, T. r03, § 6.°, nem a do L. 4.°, T. r07
pr., auctorisam o procedimento ex-oificio para
privar da livre administração de seus bens e goso
deIles, como entender melhor de conformidade
com o que garante a Consto do Imp. a que
devem estar subordinadas todas as outras dispo
sições de direito, uma viuva, por isso que deve
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ser reintegrada na posse de todos os seus bens.

-Espozel, Rev. de Julho de r876, pags. 53 e 54'

A curadoria do prodigo não é curadoria de

pessoas, c.omo a do menor; mas o prodigo fica
privado da capacidade civil e por isso não pôde
fazer contractos, testamentos e estar em juizo
como auctor ou réo. Seu cL~rador deve represen
tai-o em Juizo em todos os actos, em que a repre-

entação fôr possivel.

Esta doutrina acha-se confirmada pelos dous
segu intes Acc. :

Da Relação da Côrte de 4 de Novembro de
r870 : - Não se dá l1ullidade sobre a representa

ção de um dos litigal:tes, que no principio do
pleito figurou sob a curadoria de sua mulher;
visto que, sendo certo o facto de sua interdicção
pelo Juizo competen te, posto que ou tra pessoa lhe
servisse de curador, ficou sanado pela ractificação,

conforme o applicavel preceito da Ord. L. 3°,
T. 63, § 1'>, o erro da representação do mesmo lU
lerdicto por sua mulher. - Dir., Rev. de r874,

vol. 3°, pags. 2[7 a 7.24.

Da Relação de Porto-Alegre de 2 de Julho de

1 H: - Os illtel'dictos, senc;ll) equiparados ao
menores para effeito de se lhes dar curador, em
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razão de não poderem por si mesmos defender-se;
a falta de semelhan te providencia induz nullidade,
annulla o feito, como da Ord. L. 3.°, T. 4 1 , § 9°
se evidencía ;·excepção feita, p01"ém, do caso em
que a sentença é Iavoravel ao intel'dicto. Esta
limitação adoptada por Pereira e Souza, Borges
Carneiro, § 227, ns. 14 e IS, e outros Praxistas,
deduz-se á colltl"ario senso da Ord. L. 3°, T.
41, § 2°.- Dir., Rev. de 1874, vai. 5°, p3gS. 7[
ep.

Só depois de publicado o illterâicto os prodigos
são havidos por incapazes de obrigar-se, e são
TIullos seus contractos. A incapacidade dos pro
digas é um elfeito da lei, e não da causa natura I.
- Ord. L. 4°, T. 103, § 6°.

Sobre este assumpto proferia-se na cô rte a
seguinte Sentença em 8 de Abril de T i5:

Trata-se de uma compra de herança feita a um

individuo de 22 annos, cl~ia declaração de prodi
galidade, embol"a julgada posterionnellte, já era
notoria lia data do contracto, pelo que deve o
contracto ser annullado.- Dalloz. Repert ln
tel'dict, n. 207.- Dir., Rev. de [876, p3g. 33 [ ;
Ga{. Jur. de Maio do mesmo anno, pago 2...j.8;
Espozel, Rev. de Março do mesmo anno, pago 19'
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Esta sentença confundio o interdicto dos pro
digos com o dos loucos. Todos os contractos
feitos pelo louco, antes mesmo da declaração do
eu interdicto, devem ser annullados a requeri

mento da parte, provando esta que a loucura já
existia antes do con tracto, por isso que a sua
incapacidade de contractar é determinada exclu
sivamente pela loucura, quando na prodigali
dade é ella um effeito da lei. Com relação ao
louco, a sen tença, que pronuncía o interdicto nada

. inflúe sobre a sua incapacidade, emquanto que
é ella que firma a incapacidade do prodigo, como
se vê o de Potl~. Obrigo n. 5 I.

E' o proprio- Dalloz, Repert.-Illtel'dicto em
que se fundou o Juiz, que se pronuncía contra
semelhante illjuridicidade, quando no n. 308 diz:
Os actos do prodigo, até ao dia da sentença serão
sempre validos, a menos que as circumstancias
da questão não apresentem vestigios de dólo, ou
fraude :- Aqui não cabe applicar por analogia o
art.. 503 do Cod., que permitte annullar actos
allten'ores á intel"dicção, justificando que a de
nuncia do interdicto existia llotoria11lente n'essa
época: - A razão d'est,; differença fôra, 'segundo
o auctores, serem constitutivas da capa~idade do
prodigo as sentenças ordenatorias do Conselho
Juridico, ao passo que as de illterdicção seriam
declarativas da denuncia.
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Tambem Demolom be em NJinorít., ns. 662 e

770, opina da mesma fôrma.

Alguns jurisconsultos e interpretes do Direito
Romano, como Hulot, Savigny, Guerreiro, Moraes.
e Lobão, dão diversas soluções a esta questão;
oluções que nos não pôdem prejudicar desde

que legem habemus-; desde que a Ord. L. 4. 0
,

T. 103, § 6° diz:- d'ahi em diante. - Se d'ahi
em diante.

A anormalidade, porém, dessa sen tença foi jus
tamente reparada por decisão da ReI. da Côrte.
em Acc. de 3 de Setembro de J875, que assim
se exprime:

« Não são procedentes as razões, e sufficiente
mente provados os factos, de que concluio o Juiz.
a quà a nullidade da escriptura de venda; pois foi
celebrada com as formalidades legaes epor pessôas
habeis para colltractar. Não obsta que o seu
assignatario tivesse apenas a idade de 22 annos,.
e que fosse por seus desregramentos posteriol'
mente declarado prodigo; por quanto a dita idade
é sufficiente, e o assignatario estava na livre ad
ministração de seus bens, - e nem a intel'dicção
opéra o e./feito de anllullm' contractos anteriOl'es.
-Dir., Rev. de Junho de 1876, pags. 33r e 332;.
Ga~. Jm'. de Maio do mesmo anno, pags .. 248 e-
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249; Espozel, Rev. de Março do mesmo anno,
pags. 19 e 20,»

Esse Acc. foi, entretanto, reformado pelo se
guinte Acc. da ReI. da Côrte de 3 de Março de
1876 que diz: « Segundo os principias geraes de
direi~o, nullos ex-causa ~fficiente são os contractos
celebrados por dementes, a quem falta vontade
livre, condição essencial a todos os contractos:

« Essa nullidade não pl'ovem das sentenças de
úzterdl'cção, visto que' taes sen tenças só curam de
ti1'ar a administração dos bens aos interdictos,
resguardaI-os a elles e a outros da possibilidade
de celebrarem contractos nullos;-mas não de
terminam a Ilullidade dos que se contrahirem, ou
forem collt1'ahidos:

« Essas mesmas sentenças, posto que sejam a
melhor prova de demencia, não excluem a exhibi
ção de outras quaesquer provas; visto como não
ha disposição alguma, que expressa, 'ou tacita
mente, assim o mande: As referidas sentenças,
longe de provarem que os individuas n'ellas men
cionados estavam anteriormente no pleno uso da
sua razão, muito pelo contrario fazem presumir
que essa razão já não esta- a muito sã em épocas
anteriores:

« Se esta presumpção deve ceder dian te de outra
mais forte, como a de ter juizo perfeito quem
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está administrando plena e geralmente seus bens;

tambem esta por sua vez, assim como todas as
PI'f?Sltl11pçÕeS, deve ceder diante de provas em
contrario: Da:las estas provas, para validação de

contracto só poderia proceder a alIegação e prova
de en-o de pessôa, isto é, se a outra parte con
tractante mostrasse q ue não tin ba noticia do es
tado de demencia da outra parte:

cc E' esta a doutrilla ensinada pelos 171estres,-e
acceitapelo Cad. Cip. Fr. art. 503,-e Cod. Cip.

POl'tug, m't. 335, os quaes muito expressamente
auctorisam a nulIificação, desde que se prove que

existia ao tempo d'esses contractos, e era notoria
ou conhecida da outra parte, a causa da mesma

interdicção:

c( Os documentos, bem como os depoimentos
das testemunhas provam evidentemente que em

época pouco anterior á da escriptura, já era o
appelIado tido e hapido conzo prodz'go, insano,
e mentecapto, sendo essa a razão de annullarem

se differentes letras pelo Juizo do Commercio:

« Apropria escriptura é uma 71 opa propa de de·
meneia epl'odigalidade do appellado, visto constar
d'ellaa importanciã do contracto, quando dos auc

tos mostra-se não ter-se feito, nem podido fazer

tal pagamento, visto que o fundo social não estava
habilitado para essa transacção in teiramente ex
tranha ao fim da sociedade:
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« Os appelIantes, vesados a contractos pouco
,confessaveis, e ~endo tido o cuidado de arredar o
appelIado de seu fôro natural, e de praticar outros
actos de çautella, não ignoravam, nem podiam
ignorar, o que n'este Fôro era publico e notorio,
e não pôdem por conseguinte. valer-se da excep
ção de erro de pessoa:

c( A escriptura em questão ainda quando não
possa se~' atacada na sua fôrma, pelo menos no
seu fundo, ou na sua substancia tem um llicio es
sencial-. Dir., Rev. de r876, pags. 333 a 335;
Ga{. JU1·. de Maio do mesmo anno, pags. 276
a 280; Espoz., Rev. de Março do mesmo anno,
pags. 21 e 22.

o Sr. Teixeira' de Freitas a pago 3~9 de seus
Additamentos á ConsoI: faz as seguintes obser
vações, analysando este Accordão:

Por dementes, a que falta lJolltade liv/'e.
E todavia não ha demente sem vontade livre, e
livre de mais; nem ha duas classes de dementes)
uns com falta 'de 110ntade livre, e outros sem
falta de vontade livre; bem entendido, se se falla
da liberdade natm'al: o espirito hun~ano tem
tres faculdades - entendimento, memoria e VOII

tade ; cujos defeitos privativos são determinaveis,
embora moralmente com influencia reciproca:
Os dementes não têm mente, isto é, não têm ell-
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tendimento; e não têm memo1'ia, quando desme
11loriadcs. Ord. L. 4°, T. 103, pr.; abstracção
feita de sua vontade, da qual não se trata;

- Essa nullidade não pro]Jé71l das sentellças de
illterdicção -, porém q uaes são ellas? Se taeS

sentenças alludem a dementes, o Acc, in trod uzio
uma novidade estranha em nosso direito; se
alIudem áprodigos, o Acc, desmente o § 6° da Cito

Ord. L. 4°, T. 103, (Consol. art. 32+) nas pala
vras « que d'a/zi em dz'ante ninguem venda, etc.
sendo certo que todos os contractos que com elle
(o prodigo) forem feitos, serão !lapidas por ne
nlutl1s: » Logo, é falso dizer, clamorosamen te
falso) que - essa nullidade não provém das sell
tencas de interdiccão :

• >

- Só curam de tiral- a administração dos bens
aos interdictos -, sem duvida é tal o fim da
illterdicção dos prodigos, cuja curado ria é só de
bens; ao passo que se tratar-se de dementes, a
curadoria destes é de pessoa e de bens:

- Mas não determinam a nullidade dos que se
cOlltra!liram, ou foram contraILidQs-! Contra
dicção flagrante porque acabais ahi mesmo de
fallar em resguardo de contractos nullos! Esponta
nea confissão da verdade quanto aos contractos
preteritos, que certamente não são ann ullave is
por motivo das sentenças de interdicção !
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- A melhor prova da demencia - nem a peior
pôde vir de entença de interdicção; porque
prodigos não são dementes, nem para estes ha
interdicção, nem a estes se pôde a~)plicar a cir.
Ord. L. 4°, T. 103, § 6° ; assim como a prodigos
não se pôde applicar a exacta dou trina sobre demen
tes (Consolil.1. JOL 23 ao art. 326), admittindo-se
provas de demencia em rclaçao a qualquer tempo,
e annullanclo-se contractos anteriores á decre
tação da curadoria;

- Assim como todas as prrçsumpçóes-, salvas,
porém, as - Juris, et de jllrc-, contra as quaes
não se admittem provas em contrario (Per. e
Souz. Proc. Civ. noto 523); quanto mais, que é
presumpção - juris-a sanidade mental, até que

se prove a demencia; e, provada, presume-se con
tinuada, (Per. e Souza Proc. Civ. noto 525), até
que se prove a sanidade mental; mas, provada,
não presume-se (palavras do Accordão), - que a
razão não estava muito sã em épocas anteriores:

- En'o da pessoa-, por tratar-se com homem
não julgado demente, presuppondo-se, todavia,
achar-se já em estado de demencia, é o que pare
ceria demencia, se não fosse jogo vão de palavras:

- Doutrina ellsinada pelos, mestres -, sem
apontar se algum, 'que auctorisasse tão extrava·
gante trocadilho de prodigalidade com demencia,
e os mais paradoxos cio seu cortejo.
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- E acceita pelo Cad. Cil). Fr. art. 503; por
que este artigo só legislou em solução á loucura
por tal julgada, e não em relação á prodigali
dade:

- 1 ido e Izavido como prodigo, insano, men
tecapto-; e a logica do sen so commum responde:
- e era prodigo, não era insano e mentecapto ;
- se era insano e mentecapto, não era prodigo ;
se era insallo era mentecapto; - se era mente
capto era insano, se era tudo i to ao mesmo
tempo, nãq era nada d'isto :

- Novaprova da demencia e prodigalidade-,
continuação do mesmo trocadilho e aggravada!
Se a escriptura resava um preço, que não se
pagou, nem podia-se pagar, '0 caso era de con
tracto ann ullavel por -.:.. falta de preço -, por
falta de um de seus objectos essenciaes; e com
essa nullidade não desculpa-se a invensão de ab,
surdos para proftigar-se 'o que devêra ser profli
gado, e tão facil era proftigar:

- Tem um vicio esséncial-; que o Acc. não
, pôde descobrir, recorrendo por isso ás mais cere

brinas cogitações! Identica especie apparecerá
i/!fra Not. 17 ao art. 358, simulação fraudulenta

.-, e ahi outras sombras apalpadas não deixarão
vêr apenas o indicado - Vicio essencial.

o Acc., analysado em sua proposições essen
8
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ciaes pelo Sr. Teixeira de Freitas, aiém de con
fuso e contradictorio em suas asserç6es, tem como
caracteristico de sua importancia a mixtificação
que faz de icléas completamente distinctas em sua
nature::;.a, causas, ci7-CllJllstm?cias e cOl1sequel/cias.

Da confus50 da dcmelicia e p7'odigalidade, do
il/fe7·dicto do direito francez, e inLerdicto do
nos o direito, é que resultou e se injuridico Ac
cordão. No direito francez o illterciicto é o de
mente, para cujo caso não se nomeia o Conselho
judiciario, de que falIa Dulloz; e no n?sso di
reito interdicto é o prodigo. E para chegar-se a
conhecer perfeitamente essa distincçáo basta com·
parar os arts. 501,502 e503 do Cad. Nap. e
attentar para as duas inscripç6es dos caps. 2° e
3° de seu Tit. I I.

As nullidades dos actos da vida civil sáo sem
pre determinadas, ou por falta das solemnidades
legaes, ou por falta de capacidade juridica dos
contractantes.

Os actos, portanto, que se reconhecem nul
los, não por falta de solemnidades legaes, o são
por falta de capacidade juridica do contractante.

lO caso em questáo, perguntamos: antes de
ser o prodigo, como tal declarado por sentença,
pôde ser elle considerado incapa::;., para que seus
actos anteriores a essa declaração sejam conside
rados nullos ?
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e 1 1

Julgar os feitos da provedoria, excedentes
de 500$000. Avs. de 6 de Abril e de 9 de
Agosto de 1872; Decreto n. 5467, de 12 de
Novembro de r873, ee 32 e 33.

Não, por certo; I. o porque no prodigo não ha

alteração das faculdades intellectuaes; 2. 0 porque
a liberdade individual é um bem tão precioso que
Dão deve ser restringido, senão nos casos de evi
dente necessidade; 3. 0 porque não encontramos
criterio, nem bitola para distinguir o prodigo do
que o não é, sobretudo nesta sociedade, onde o
desperdicio, a ostentação e o luxo são as qualida

des distinctivas sociaes e sociaveis; 4. 0 porque o
arbitrio em taes casos é grande e perigoso, sobre
tudo hoje em que a prova testemunhal não se
firma no conceito - dat./idem lJir jure jUl'andum,
llon jtl1"e fut'andurn lJiro, como temos observado
no fôro.

E tão perigoso é esse arbitrio, e- tão difficil a 
distincção do prodigo daquelle que o não é, que o
Codigo de Lusiana, no art. 4 [3 abolio expressa
mente a incapacidade dos p1'Odigos ou dissipa
dOl"es.

COMlVIENTARIO LVIII

AO § 11 DO ART. 38

As Instrucções de 13 de Dezembro de 1832)
art. 43, dispõem: - Os Juizes municipaes no
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ê 12

Organisar definitivamente em suas comar·
cas o alistamento de eleitores. - Lei n. 3029,
de 9 de Janeiro de 188r, art. 6°.

Para esse fim compete-lhe, quando fôr
requerido, fazer processo summario para
prova da renda legal, que não podér ser

termos, em que nao houverem Juize. de Direito
especiaes para o civel} na fórma do art. 3° da
Disp. Prov., deverão conhecer dos feitos e das
contas} pertencentes á Provedoria de Residllos e
Capellas} até entença final ~xc!usiva, etc.

Jguaes disposições encontram-se no Decreto

de 19 de Outubro de 1833; na Lei n. 2033,
de 20 de Setembro de 1871, art. l°;eReg. 11.4824,
de 22 de N ovembro do mesmo an no, art. 2° j

e no
Av. de 9 de Agosto de I873, que diz: -Nas

comarcas geraes a tomada de coutas de Capellas
até 5'00$000 compete ao Juiz municipal; e} sendo
de maior quantia, pertence-lhe o preparo, e a
sentença ao Juiz de Direito, emquanto não se
providenciar sobre o assumpto i1a projectada •

reforma do Regul. n. -+'-2..j., de 22 de Novembro
de 1871.
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pro ada por outro meio. - Decreto de 29 de
Janeiro de r88I, art. 62.

e r 3

Julgar os inventarias e partilhas de bens
de que são herdeiro , ou legatarios de quota
parte os orphão , menores, dementes, e pro
digas; tutellas, curadorias, contas de cu
radores que couberem em sua alçada. - Lei
de 3 de Novem bro de 1830 ; Decreto de 3
de Junho de 1833 ; Disp. Provo art. 20; De
creto de 15 de Março de 1842, art. 4°;
Decreto de r 5 de Junho de 1859, arts. l° e
sego e arts. 29, 46 e 49.

COMMENTARIO LIX

AO § ]3 DO ART. 38

Inclue-se na competencia da primeira instancia,
conforme o valor da causa, o preparo e o julga.
mento das partilhas, contas de tutores, bem como
qualquer outra decisão definitiva, que ponha
termo á causa na mesma instancia.- Reg. de 22
de Novembro de 1871, art. 7[; Avs. de 6 de
Abril e de [5 de Outubro de r872.

A letra desta disposição acha·se em completa
contTadicção com a disposição do art. 63, caso 1°;
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por isso que determinando este artigo que per·
tence aos Juizes municipaes :

- o preparo de todos os feitos civeis, cujo
julgamento pertence aos Juizes de Direito:

vê-se que o art. 7 r cito inclue na competencia
da ra instancia - O prepat·o de partilhas, contas
de tutores, etc., de sorte que se excederem taes
causas da importancia de 500$000, o seu pl'e·
pm'o tambem, e não sómellte o jul{5a71lellto, per-. .
tencerá aos Juizes de Direito, contradicçao esta,
como a qual muitas encontram-se na lei e Reg.
de r87 I, que de grande reforma necessitam.

Os tutores e curadores devem recolher ao cofre
dos orphaos todo o dinheiro dos menores, ou heI"
dado, ou proveniente de cobrança de dividas, ou
de l'elldimelltode bens.-Ord.'L. l°, T. 62, § 3[;
T, 88, § 34.

Assim tambem devem arrendar os immoveis
com auctorisação do Juiz, e taes arrendamentos
serão feitos em hasta pubJic~ a quem mais dêr.
-Ord. L. rO, T. 88, § 23; e L. 4°, T. 3°, § 6°.

Esse arrendamento deve ser por tempo deter
minado.

Confirmando essa obrigação, que têm os tutores
c curador:es de recolher ao respectivo cofre os di·
nheiros dos menores, vê-se á Rev. do Sup. Trib:
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de Just. de 2 de Outubro de 1875 decidindo: 
Os juros das apolices, pertencentes a menores,
pódem ser pagos aos respectivos tutores, desde
que estes exerçam seu cargo sob a fi 'caEsação e

inspecção do Juizo de orphão competente.

E', pois, para verificar se os tutores e curadores
recolheram os dinheiros dos menores, arrendaram
.'eus immoveis, cobraram suas dividas e trataram
de suas pensões, que os Juizes os chamam a
conta.

Para a prestação de contas devem ser citados
os tutores; sendo nullos o processo e sentença,
quando pejo marido fôr citada a mulher; porque,
sendo a primeira citação o fundamento de todos
os processos judiciaes, por mais summarios que
sejam, visto respeitar á defesa, que provém do di
reito natural, de sorte que nem mesmo se pôde
renuncial,a, como bem estabelece o A s. de 1 I de
Janeiro de I fi53; torna-se necessaria, 11laxime por
insupprivel, a citaçao do marido, em face da Ord.

L. 3°, T. 63, § 5°; e, no caso de occultar-se elle,
deve seguir-se o disposto na Ord. L. 3°, T. 1°,
~ 9°, ou 8°, segundo as occasiões.

Assim decidia o Sup. Trib. de Just. em Acc.
de 30 de Novembro de 1850. - Mafra, Juris
prud., tom. 1°, pags. 307 e 308.
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Na pre tação de contas os tutores são respan
. saveis para com os seus pupillos} conforme de

cidia a ReI. da Côrte em Acc. de r6 de Dezembro
de 1873 :

1.° Pelo salarios dos escravos ao serviço do
mesmos tutores, que por arbitramento forem li
quidados, desde a data da ultima tomada de
contas.

2.° Pelo salan'os dos escraIJos ao ervlço de
di ver as pessoas.

3.° Pelos l'e7Zdimentos, que por arbitramento
forem liquidados, da terro. e cafqa.es, que o
tutores, como pre creve a Ord. L. l°, T. 8 ,§ 23,
deverão ter feito render, ou por arrendamento, ou
por aproveitamento, sendo que por seu abandono
lhe é imputayel a falta de rendimento de e
bens.

4.° Pelos juros legaes já produzidos pelo em
prestimo do cofre dos orphãos do 1 hesouro Na
cional, já do valor das dividas activas do quinbao
hereditario do pupitlo, que não foram cobradas;
sendo inattendivel a \'aga allegação da recusa de
pagamento pelos re pectivos devedores, quando
nem se póde presumir a insolvabilidade de todo
elles. - Dir., Rev. de r 74, vaI. 4°, pags. 42

a 4-~.

o filCtO de terem os tutores entregue aos me
nores, que e tornaram maiores, seus bens no
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todo, ou em parte, não os exime da prestação de

contas.
Assim foi decidido pelo Sup. Trib. de J u t. em

Acc. de 4 de Setembro de 1875. - Dir., Rev. de

1875, vaI. 80
, pags. 305 e 30

As contas devem ser documentadas; porém

quanto ás despezas miúdas basta que os tutores,
o.u curadores jurem sobre a veracida'de dellas ad
instar do decidido pela Rel. ela Côrte em Acc. de

14 de Outubro ele [873, em relélção ás conta
dos testamenteiros.

Se morrer o tutor ou curador antes de termi·
nada a prestação de contas,' elevem ser citados os

seus herdeiros, como responsaveis por qualquer
alcance possivel.- Acc. do Sup. Trib. dc,Just.·de

4 de Outubro de T865. - Mafra, Jurisprud.,

tom. 30
, pags. 294 e '295.

Se na tomada das contas reconhecer o Juiz que

o tutor ou curador por negligente, deleix.ado ou.

prevaricador, prejudicou o orphão ou menor, em

seus interesses, o l-emoJJerá, condemnando-o a

entrar com a quantia em que fôr encontrado em

alcance.-Ord. L. 10, T. 88, § 50; L. 4°, T. 102)

~ 1° ibi - emquçmto o fi{er bem, e como deve a
pl'OlJeitO do 11teJlO1', e não fiie1' cOllsa por que deva
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ser tirado da tutoria ou da curadoria; § 3° ibi
enzquanto O bem ji1.er; e § 9° - ill fine.

E' esta a doutrina que vemos adoptada pela
Rel. da Côrte em Acc. de r6 de Dezembro de
1873: - Ainda em provimento da appelIação, re·
movem o tutor, como por parte deste foi recla
mado, e devera ter sido resolvido pelo Juiz a qitõ;
porquanto resultou das contas prestadas o conhe
cimento da prejudicial administração da tutelIa, e
o tornaram suspeito para continuar nella as oc
currencias da mesma prestaç50 de contas em sua
controversia.- Dir., Rev. de r87+, ~roJ. 3°, pags.
4 2 a 44.

E em Acc. de la de .\rlarço de 1876: -A Ord.
L. l°, T. 8 ; e L. 4°, T. l02 e r03 só auctorisam a
l'emoção dos tut01'es, quando estes -mal dirigem
seus pupillos~ - ou mal administram seus bens,
ou quando se tornam de algum modo suspeitos.
-Espozel, Rev. de Março de 1876, pago 80.

Os alcances das contas dos tutores e curadores
erao pagos com os juros respectivos. Reg.

n. 83+, de 2 de Outubro de r85l, art. 32, § 8°.

Esses juros serão pagos e contados da data do
mandado de intimação, como decididó foi pela
ReJ. da Côrte em Acc. de 17 de Março de 1876,
que doutrina: - E' responsavel o tutor pela
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indemnisação dosjul'os legaes dos dinheiros per
tencentes a seus pupillos, que deixaram de ser
recolhidos ao respectivo cofre:

Esses juros devem ser contados) não da data
da partilha julgada, mas sim da do ma,lldado de
intimação em diante, porque antes não se tinha
tornado effectiva a obrigação do tutor ao referido
recolhimento dos dinheiros de seus pupillos.
Espozel~ Rev. de ~'Iarço de,I876, pago 107.

Os alcances das contas dos tutores e curadores,
bem como os bens dos menores) devem ser en
tregues dentro de nove dias) depois da tomada das
mesmas conta, sob pena de prisão.-Ord. L.4°)
T. 102, § 9°; Reg. de 2 de Outubro de 185 I,

art. 32, § 7().

Es as contas devem ~er tomadas em auto aparta
do, para serem depois appensas aos do inventario.

Julgadas por sentença, e verificado o alcançe ;
se o tutor, ou curador 11ê10 vai logo pag~r, extra
he-se carta de sentença, e, por eUa citado o al
cançado, assignam-se-lhe em audiencia os nove
dias para pagar o alcance, sob pena de captura.

Lançado o tutor desse prazo, sem ter pago, e
ju,lgado o lançamento, expede-se mandado de
prisão.
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Julgar as causas contenciosas, que nascem
das supra mencionadas, e a que fôrem de
pendencia delIas. - Leis, idem.

e15

Julgar a. arrecadação e administração de
bens vagos, dos ausentes e defuntos, as ha
bilitações de herdeiros, e as justificações para
cobrança da dividas passiva da' herança
dos ditos bens.- Leis, idem.

Os menores têm hypotheca legal 'obre os im
moveis presentes e futuros dos tutores e curadores:

salvo se a hypotheca fôr especiali ada, designan
do-se o valor da responsabilidade nos bens á ella

sujeitos.- Novis Ima lei hypothecari:1, art. 3°,
§§ 2 e I J.

COMMENTARIO LX

AO s 15 DO AUT, 38

Sâo bens vagos os gados, ou a' bestas, q ue são

achadas, sem saber-se quem são os donos, ou

senhores. - Ord. L. 3°, T. 94; Reg. de 9 de

Maio de 18-1-2, art. -I--l-; Av. n. 245, de 10 de
Novembro de 1853.

Estas lei J que attingiam tambem aos e cravo "
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não têm hoje mais applicação em face do art. 6°
da lei de 28 de etembro de r87 [, que dispõe:

são declarados libertos:

-§ 4.° Os escravos abandonados por eus se

nhores.

A doutrina du Av. n. 3r8 de Ia de Setembro,

de 1872, que declarou não estarem comprehen
didos na citada di posição do § 4° do art. 6° cito
os escravos considerados bens do evento, não

póde ser accei ta e respeitada Ror abslt1-da e illegal,
que é :

1.0 Porque, e bem vago é o que se encontra,

em senhor con hecido, comprehende·se que ne
nhum escravo póde ser considerado sem senhor

conhecido, . arque ser escravo é ser propriedade
de alguem, e se, pois, sendo propriedade, é um
escravo em abandono, não póde ser considerado

- bem do evento -, mas sim homem liberto 
nos termos do § 4° do cito art. 6° da lei de 187 I.

2.° Porque se bem vago é aquelle, que não tem
dono, ou senhor conhecido, não póde ser esta
disposição applicada áquelles que são presos como

e cravos abandonados, nos termos do Av. n. 318,

de la de Setembro de 1872, por isso que os que
forem presos como escravos, mas que não conhe
.cer-se terem enhor, não são bens do evento; são
homen livres.
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A's heranças jacen tes devem os Juizes de 01'

phãos nomear curadores, que serão obrigados a
prestar fianç'a, como os tutores, e os curadores
de menores - Ord. L. 1°, T. 90, S j o; L. 3",
T. :8, § 90

; Ord. n. r o, de r 7 oe Março de 1843;
Reg. de IS de Junho de ! 859, art. 20.

Para taes curadorias serão preferidos aos extra
nhos os parentes mais proximos elo defunto,
sendo idoneos; e sendo nomeados administra
dores dos bens na fórma das leis, ficando sujeitos
a todos os 011 us e gozando de todas as van tagens
dos demais curadores - Cit. Reg. de 1859,
an. 80.

Se a herança fàr de pequena importancia, e não
houver quem de sua guarda e administraçáo se
queira encarregar, com prestação de fiança; o
Juiz deferirá a curadoria á pessoa abonada, que
por ella responda.-Av. n. 102, de 29 de Outubro
de [8-+_~; e Reg. cito de 185 , art. 20.

Quanto ás obrigações de taes curadores, veja
se o Regul. de 9 de "Iaio de 1 .p, art. 2-+)

ç Regul. de 15 ele Junho de [859, art. 79, cUJa
redacção é esta:

- Aos curadores dado as heranças jé:1centes
compete:
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1.° A arrecadação e administração das heran

ças, de que forem encarregados, repre entando·as
em Juizo e fóra delle, demandando e sendo de
mandados pelo que lhes àisser respeito.

2.° Ter em boa guarda e conservação os ben

arrecadados que lhes forem confiaàos, e dar par

tilhas aos herdeiros habilitados, se estes não qui
zerem fazel,o amigavelmcnte nos casos em que

lhes é perminido.

3.° Promover activamente pelos meios legaes a
arrecadaçao de todos os objectos pcrtencentes á
heranças e á cobrdnça de suas dividas acti,·as.

-to o Soiicitar nos devidos tempos a arrematação

dos bens mo, eis e s:;moventes, e o arrendamento
dos immoveis.

5.° Dar cumprimento ao testamento nos caso
em que ao Juiz de orphãos competir a arrcca

dação dos bens dos fallecidos testados, prestando
contas no Juizo competente, sem toda\"Ía perceber

. vintena,

G.o Entregar nos cofres publicos todos os di
nheiros das heranças, e o producto de todos os
bens e effeitos arrecadados no prazo de 24 horas,

depois da arrematação~ tudo sob as penas com

minadas no art. 43 da lei n. 514 de 28 de Outubro

de 1848, e outras disposições em "igor, QS guaes
Ihes serão impostas pelas auctoridades judiciarias,
pelo thesouro e thesourarias.
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A herança é jacente havendo e não havendo
testamento,

Não havendo testamento:

r .° Se o falIecido não deixar con juge, nem her
deiros descendentes ou ascendentes, a que con
forme o direito pertença, ficar em posse e cabeça
de casal, para proceder a inventario e partilhas.

2.° Se os herdeiros descenden tes ou ascen
dentes repudiarem a berança.- Regim. de r I de
Maio de r 560, § 8°. - Todas aquellas pessoas que
fallecerem sem terem herdeiros que queiram accei
tar suas hel"allçaS, - Ord. L. rO, T. go, § rO,
ou que a não queirani acceitar.-Ord. L. 3°, T. 18;
§ gO-Olt por os herdeiros as não, quererem acceitar.

A sim decidio a ReI. da Côrte em Acc. de 25
de No\'embro de r85,3.-Dão provimento ao ag.
gravo, e mandam que prosiga o inventario no
Juizo commum, visto como à especie dos autos
é a consignada no art. 3° do Reg. de' r 5 de Junho

de r85g; sem que obste a disposição do mesmo
ReguI. cuja execução deverá ter lugar em occa-
ião propria. - Dir., Rev. de 1874, vol 3°, pags.

5 a

A herança }orém, deixará de ser jacente nos
termos do Regul. 11. 2433, de J 5 de Junho de
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1859~ art. 3°, n. I, e não se arrecadarão seus
bens, se o defunto deixar na terra collateraes no
t01'iamente conhecidos dentro do 2° gráo por Di
reito Canonico.

Assim o decidia o Sup. Trib. de Jus!. em Acc.
de 27 de Abril de 1864: - E' notoriamente in
justa a arrecadação, havendo collateraes notoria
mente conhecidos.- Mafra, J urisprud., tom. l°,
pags. 27 e 28; tom. 3°, pags. 186 a 188.

Se esses collate1"aes, entretanto, não forem no
ton'amente conhecidos, far-se- ha arrecadação judi
cial, que cessará, sem dedução de porcentagem,
se justificarem elles sua qualidade hereditaria no
prazo assignado pelo Juiz.

Esse prazo não deve ser nunca menor de 20

dias, igual á dilação probatoria nas causas sum
marias.

Os unicos herdeiros collateraes que pódem im
pedir que a herança seja considerada jacente, são:
-os irmãos do defunto-por se acharem no 10 gráo;
os tios e sobrinhos, por se acharem no 2° ; visto
como por Direito Canonico os gráos de paren
tesco por linha transversal só se conta de um dos
lados; comtamo que sejam esses collateraes no
t oriamente conhecidos.

9
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Se os herdeiros forem filhos illegitimos, e puder
ser com vantagem impugnada a sua qualidade
hereditaria, tambem terá lugar a arrecadação ju
dicial, que da mesma fórma cessará, sem dedução
de porcentagem, se justificarem elles seu direito
certo e indubitavel á herança; proseguindo-se no.
ulteriores termos da mesma arrecadação, para
serem os bens entregues a quem de direito per
,tencerem, se não fôr concludente a justificação.
- Regul. de 15 de Junho de 1859, art. 5°.

Da mesm§l maneira se procederá no caso de
duvida c\cerca da legitimidade do casamento em
relação ao conjuge e filhos legitimos.- Reg. cit.,
art. 6°.

D'essas justificações - cito Regul., an. 7",
não haverá recurso, ficando salvo o direito de
habilitação na fórma do mesmo Regul.

Havendo testamento, a herança é jacente:

1.° Se o fallecido não tiver deixado testamen
teiro, ou se e te não acceitar a testamentaria.

- Regul. de 27 de Junho de 1845, art. l°, § 2°.

Assim tambem foi decidido pela ReI. da Côrte
em Acc. de 27 de Dezembro de 1850: - Estando
ausente fóra do Imperio o J O testamenteiro na
occasião da abertura do testamento, ao 2° devia
passar a testamentaria, estando n~toria; e deve



Fôno CIVIL 131

ser admittido a assignar o respectivo termo, com
petindo-lhe executar as disposições testamentarias,
e tomar posse da massa hereditaria :

cc Náo importa que, ao ausentar-se o lO testa
menteiro, deixasse o procurador investido de
amplos poderes, I especialisando o de acceitar
qualquer testamen taria, p01'qlle o munllS do testa
menteiro épe1'sonalissimo, intransmissivel :

« E conseguintemente incurial e inadmissivel
vem a ser a procu ração na parte relativa á accei
tação da testamentaria, e á execução das disposi
ções do testamento:

« A escolha para esse cargo basea-se na confi
ança, amisade e conceito que o testamenteiro me
rece ao testador, e a este compete graduar os di
versos testamenteiros, marcar-lhes a ordem da
substituição; faculdade esta, que na falta total dos
nomeados, só é exercida pela auctoridade publica:

« Além d'isto, o art. [0 § 2,0 do Reg. de 27 de
Junho de 1845, decla~ando competir a posse e a
administração dos bens de qualquer fallecid'o ao
testamenteiro, que estiver presente na terra, tem
por isso mesmo excluido desse direito o testa
menteiro, que estiver ausente:

« Nem obsta o regresso posterior do testamen
teiro ausente, pois que ainda n'esta hypothese a
questão é a mesma, que se ventilava, e disputa
va-se no dia em que assignou o segmldo testa-
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menteiro o respectivo termo.-Nlafra, J urisprud.,
l° tom., pags. '287 a 289.

Depois a mesma Relação por via de embargos
proferio o seguinte

Acc. em 3 de Junho de 1851 : - Reformam o
Accordão, e confirmam a sentença appellada, em
quanto exclue da testamentaria o segundo testa·
menteiro, e a confirmam, emquanto admitte o
procurador do primeiro testamenteiro, mandando
subsistir o termo de acceitação testamentaria:

(C Tendo comp~recidoo primeiro testamenteiro,
competia a elle desde então o munus testamen·
tario.-Mafra, Jurisprud., l° tom. pago 289.

Interposta revista, o Sup. Trib. de J ust. con.
cedeu-a pelo seguinte

Accordão de IS de Junho de 1852: - O cargo
de testamenteiro é munus pessoal, que não pôde
ser bem exercido por procurador:

(C Sendo um cargo da inteira confiança do testa·
dor, que para esse fim o julga abonado e isento
de qualquer fiança, não pôde o procurador do
nomeado testamenteiro gozar-da mesma confiança
e abona~ão :

« Para prevenir os inconvenientes da falta, é
que os testadores nomeam mais de um, como no
caso sujeito:

(C E se o terceiro testamenteiro, ora recorrente,
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náo continuou a exercer a testamentaria, depois
de têl-a acceitado, e assignado o competente
termo, como á principiG lhe permittira o Juiz da
I a instancia, foi porque o mesmo Juiz a isso o
impellio, revogando sua primeira determinação :

« E nem o facto superveniente da chegada do
primeiro testamenteiro nomea90, quando estes
autos já se achavam na instancia da appellação,
pôde legalisar o procedimento do Juiz' da I a

instancia :

« Se o terceiro testamenteiro, ora recorrente, ti
vesse continuado na gerencia da testamentaria
já cumprido estaria o testamento, mesmo antes
da chegada do primeiro testamenteiro:

« Portanto, remettam-se 0S autos para a ReI. da
Bahia, que designa para a sua revisão e novo
julgamento.-Mafra, Jurisprud., l° tom., pags.
289 e 290; e 2° tom., pags. 211 a 214.

A ReI. da Bahia não julgou como o Sup. Trib.
de Just., e proferio o seguinte

Accord~o em IS de Janeiro de 1853 :-Allega
o recorrente que a testamentaria não póde ser
deferida ao recorrido por seu procurador, por
oppôr-se á Ord. L. 1°, T. 62, § 4°, como tambem
á vontade do testador, e não obstante conter a
respectiva procuração poderes para acceitar quaes
quer testamentarias:
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« Porquanto, além de ser o cargo de testamen·
teiro puramente pessoal, não de1egavel a outra
pessôa, e só precisamente exercivel pelo nomeado,
accresce que, reservando para si o recorrido n'essa
procuração a nova citação, não podia seu procu
rador ser citado e obrigado em juizo a cumpril-o:

« Allega o recorrido que, além de não haver le
gislação patriaJ que véde acceitar-se testamenta·
rias por procurador, quando ha poderes espe
ciaes; a pratica do fôl,"o apoia ,sua pretençãoJ por
ter-se no Juizo da provedoria acceitado sempre
testamentarias por procuração:

« O que visto, parece mais conforme aos princi
pios de direito e á vontade do testador, que o
munus do testamenteiro seja acceito e exercido por
aquelles que o mesmo testador tem nomeado,
guardando-se a ordem de suas nomeações, por ser
baseada na confiança, amizade e conceito que ao
testador merece cada um d'elIes:

« Todavia, não havendo lei expressa que o védej
e tendo o recorrido desde logo mostrado animo
de acceitar' a testamentaria pelo facto de na sua
ausencia ter deixado procuração para esse fim; e
acceitando-é\ pessoalmente, logo que regressou,
estando as cousas da mesma testamentaria ré in
tegra ou in statu quà do momento da morte do
testador (pois que o recorrente não tinha exercido
o menor actQ da testamentaria e antes mandou-se
pelo Juizo de orphãos arrolar os bens do espolio
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e pôl-os em deposito, até decidir-se a questão) ;
é obvio que ao recorrido, primeiro testamenteiro,
pertence o cargo, como primeiro graduado na
ordem dos testamenteiros; e por conseguinte
aquelIe, que parece, merecia mais confiança, ami·
zade e conceito do testador. - Mafra, J urisprud.,

lO tom., pag.s. 290 a 292.

2.° Se não deixar conjuge, ou herdeiros des
cendentes, ou ascendentes, a quem, conforme a
direito pertençam ficar em posse e cabeça de casal
para proceder a inventario e partilha a herança é
jacente, ainda que haja testamento. - Regu!. de
IS de Junho de r859, art. r\ § l°.

3.° Se os herdeiros descendentes, ou ascenden
tes instituidos repudiarem a herança. - Regim.
de rr de Maio de 1560, § 8°; Ord. L. l°, T. 90,
§ rO; L. 3°, T. r8, § 9°; Regu!. de 9 de Maio de
1842, art. 3°, § 2°.

Se o testamenteiro nomeado está na terra, não
e procede á arrecadação, se elle acceitar a testa

mentaria; mas se estiver ausente far-se-ha ella,
entregando-se,. porém, tudo ao testamenteiro, se
este se apresendr antes de terem sido os bens en
tregues aos herdeiros, ou o seu producto reco
lhido ao thesouro e thesourarias, afim de que dê
elIe cumprimento ao testamento.
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Costuma-se, na falta de testamenteiro instituido,
nomear-se dativos, mas n'este caso procede-se
sempre á arrecadação. - Manual do Processo dos
Feitos, § 328, n. 5.

Ainda que os herdeiros necessarios repudiem a
herança, esta é considerada jacente, mas não va
cante; pelo que, feita a a"rrecadação, não se adju
dica á Fazenda Publica, havendo parentes dentro
do decimo gráo. - Decis. n. 5, de 16 de Janeiro
de 1845.

N a arrecadação de taes heranças devem os
Juizes providenciar para que se arrecade os bens
que existam fóra do seu districto, expedindo logo
aos.Juizes competentes as necessarias precatarias,
que devem ser devolvidas aos Juizes deprecantes,
depois de cumpridas as diligencias solicitadas. 
Regul. de 15 de Junho de 1859, art. 30.

Os curadores das heranças jacentes, que por ne
gligencia não arrecadarem e conservarem devida
mente os bens da herança, e não promoverem a
cobrança das dividas activas, incorrerão na pena
de demissão, além de ficarem responsaveis, bem
como os seus fiadores, pelos prejuizos que soffrer
a mesma herança. - Regul. de 9 de Maio de
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1842, art. 25; Regul. de 15 de Junho de 1859,
art. 81.

Do producto liquido sómente achado em es
pecie no espolio do defunto, ou proveniente da
cobrança das dividas activas, dos arrendamentos
e arrematações dos bens, se deduzirão 6 1/2 %,

depois de abatidas as despezas do custeio e expe
diente d'el1es, os quaes serão assim. divididos :

Um por cento para o Juiz.
Idem para o escrivão, além dos emolumentos

que lhe pertencem pelo~ actos dos processos.
Idem para o Procurador da Fazenda, ou a

quem fóra da capital servir de fiscal por parte da
Fazenda.

Meio por cento para o solicitador.
Tres por cento para o curador, sem mais outros

emolumentos.

Os curadores, além da porcentagem que lhes
cabe em commum com os outros empregados do
Juizo, segundo as disposições em vigor, perce
berão mais:

1.° Dous por cento do v lar dos bens moveis
e semoventes, que não forem arrecadados, e fica
rem confiados á sua guarda.

2.· Um por cento do valor dos objectos de ouro,
prata, e pedras preciosas que forem arrecadadas
e recolhidas aos cofres publicos.
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3.° Dous por cento do rendimento liquido dos
.immoveis que ficarem em sua guarda e adminis

tração. - Dec. n. 561, de 18 de Novembro de

1848, arr. 2°; ReguI. de 15 de Junho de r859,
arr. 83.

Tambem é devida porcentagem dos juros das

apolices e das acções de companhias. - Av. de

IS de Outubro de 1859.

A porcentagem dos curadores não excederá ao

total de 400$000 annuaes. - Dec. cito de 18 de

Novembro de 1848, art. 2°.

As despezas com o custeio e custas dos proces

sos, honorarios de advogados, e aluguel de casas,
ou armazens de deposito para boa guarda dos

bens arrecadados, não são despezas á cargo dos

curadores, para serem deduzidas de sua porcen

tagem.-Decis. n. 54, de Ia de Junho de 1846, cm
referencia aos arts. ° e 26 do Reg. de 9 de Maio

de 1842.

Essas despeza , mesmo fóra da Côrte, devem

ser pagas pela collectoria á vista de officio de re

quisição do Juiz re pectivo. -Av. de de No

vembro de I 59.
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Feita a arrecadação e postos os bens em admi
nistração, o Juiz de orphãos, depois de bem in.
formado ácerca da neutralidade dos intestados,
mandará affixar Editaes no seu Termo, e dirigirá
deprecadas para os. termos da naturalidade dos
finados, se forem nacionaes, afim de lá tambem se
affixarem Editaes por temp'o rasoavel, chamando
a virem habilitar-se os herdeiros dos mesmos
finados, e todos os que direito tenham á sua
herança.- Regs. de 9 de Maio de 1842, art. IS;
e de IS de Junho de 1859, art. 32.

Todas as heranças serão arrecadadas, inventa
riadas e partilhadas, com audiencia do Procu
rador da Fazenda do Juizo dos Feitos da Côrte;
e nas Provincias com a dos Procuradores Fis
caes e seus ajudantes, ou com a dos Collectores
nos lugares em que não houver Ajudante.- Reg.
de 9 de Maio de 1842, art. 16.

Todas as avaliações de bens moveIS, semo
ventes e de raiz das heranças dos defuntos e
ausentes serão feitas por dous louvados, nomea
dos e approvados pelo Curador e Procurador da
Fazenda, ou seu Ajudante na Côrte, e Procura
dores Fiscaes, seus Ajudantes, Collectores, e mais
Agentes fiscaes nas Provincias. - Reg. de IS de
Junho de 1859, art. 34.
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Esses louvados deverão ser pessoas entendidas
nos objectos que forem avaliar; prestaráo jura
mento de desempenhar seu encargo na fórma das
leis; vencendo os emolumentos estabelecidos
para os mais avaliadores.- Reg. e art. cits.

o Procurador da Fazenda na Côrte, e os Pro.
curadores Fiscaes das cidades da Bahia e Pernam
buco, quando se tiverem de avaliar bens de raiz,
poderão escolher para louvados os lançadores das
Recebedorias de rendas internas\ que em tal caso
desempenharáo esse cargo, independente de novo
juramento.-Cit. Reg., art. 35.

Escolhidos os louvados, proceder-se-ha ás ava
liações nos termos da legislação em vigor, no
meando-se um terceiro, na fórma da Ord. L. 3°,
T. 17, § 2°, se aquelles descordarem.- Reg. cit.,
art. 36.

Prestado o juramento, os louvados, se não
-comparecerem no lugar e dia designados, . ou não
proferirem o laudo, ou concorrerem, sem justo
motivo, para que a avaliação se transfira, soffrerão
uma multa de 50$000 a roo$ooo, que lhes será
imposta pelo Juiz, além de pagarem a despeza a
~ue derem causa.- Cito Reg., art. 37,

Concluido o inventario no mais curto espaço
de tempo possivel, serão vendidos em hasta pu-
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bJica, precedendo Editaes, todos os bens moveis
e semoventes, assim como as acções de compa
nhias, não havendo dinheiro para continuar a
fazer as entradas, ou ameaçando depreciarem-se;
e o seu producto será recolhido aos cofres respe
ctivos vinte e quatro horas depois da arrematação.
Reg. de 9 de Maio de 1842, art. z9 ; Provo n. 98,
de 1Z de Setembro de 1845; Decreto n. 561,
de 18 de Novembro de 1848, art. 10

; Reg. de 15
deJunho de 1859, art. 38.

Se os bens forem de facil deterioração, ou não-
e poderem guardar sem perigo, ou grande des

peza, o Juiz os mandará arrematar logo depois de
arrecadados, reduzindo a seu arbitrio o prazo e o
numero dos annuncios.-Reg. cit., art. 40.

Os bens de pouca importancia, que por com
mum e geral estimação não excederem de zooS,
serão da mesma fôrma arrematados a quem mais
dér, independentemente de avaliação, devendo
todavia annunciar-se a arrematação com a precisa
antecedencia por Edital e pela imprensa.- Cito
Reg., art. 41.

Não serão, porém, arrematados, depois de con
c1uido o inventario, e por conseguinte não se
comprehenderão na disposição do art. 38 do cito
Reg. de 15 de Junho de 1859 :
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L° Os moveis e semoventes destinados e appli
cados á laboração dos estabelecimentos agricolas;
e, portanto, não deverão ser arrecadados os me 
mos estabelecimentos, senão em toda a sua inte
gridade, e jámais por partes.

2.° Os moveis que forem de valor de affeição,
como retratos de familia, collecção de medalha
munuscriptos, etc.

Será tambem recolhido aos cofres publicas todo
o dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, titulo
da divida publica, e depois de competentemente
sellados e lacrados, quaesquer papeis que conte
nham segredos de familia, para serem entregues
aos herdeiros habilitados.- Reg. cito de 1859,
art. 38.

Os bens de raiz deverão ser arrendados, e só
poderão ser vendidos, ou se de sua demora puder
sobrevir ruina, a juizo de peritos, ou para paga
mento de credores legalmente habilitados.
Regul. de 9 de Maio de 1842, art. 18; Regul. de
27 de Junho de [845, art. 8°; Provo de 12 de Se
tembro do mesmo anno; e Reg. de [5 de Junho
de 1859, art. 43.

Na venda dos immoveis, quando não houver
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arrematante, admittir-se-hão lances a prazos com
as cautelas usadas nos contractos da Fazenda Na
cionaJ.-Dec. n. 510, de 13 de Março de 1847, e
Reg. cito de T5 de Junho de 1859, art. 63.

Para essas arrematações não ha pregões, e ape
nas uma praça, que o J uá poderá adiar duas
vezes, se não houver lançadores, ou julgar con
veniente assim fazer) por não serem vantajosos
os lances offerecidos, devendo annunciar por edi
taes e pela imprensa o dia novamente designado.
-Cito Reg. de [859, art. 39.

Essa arrematação póde tambem ser adiada por
tempo indeterminado, sempre que, precedendo
habilitação, os herdeiros o requererem, e não
houver inconveniente.- Cito Reg., art. 42.

Assim tambem se procederá a respeito das di
vidas activas que forem de difficil liquidação a
cobrança, com o abatimento nunca excedente de
30 010, e os titulos dos que não forem arrema
tados serão recolhidos ao Thesouro e Thesoura
rias.- Cito Reg., art. 55.

Com relação aos bens situados em outro termo,

o Juiz deprecará, solicitando alli a sua alTema-
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tação? cujo producto o Juiz deprecado remetter
Ihe-ha com a devida segurança.-Cit. Reg.? art. 44.

Esse deprecado póde ser por simples oflicio.

Da~justijicações e habilitações

Nos Juizos que arrecadarem as heranças ja
centes) e citados o respectivo curador? o procu
rador da Fazenda no municip'io da Côrte? e os
procuradores-fiscaes ou seus ajudantes) ou os
collectores em todas as provincias? deverão correr
as justificações e libellos para cobrança de dividas
a que as mesmas estiverem sujeitas.- Reguls. 'de
9 de Maio de 1842? art. 32; de 27 de Junho
de 1845? art. 9°; e de IS de Junho de 1859?
art. 48.

Assim foi decidido pela ReI. da Côrte nos se
guintes:

Acc. de l° de Fevereiro de 1855 : - As habi
litações de herdeiros em heranças jacentes devem
ser intentadas no mesmo juizo em que se achar
depositado o liquido da herança. (Art. 32 do
Reg. de 9 de Maio de 1842). -:-Mafra? Juris
prud.? tom. l°) pago 141.

Acc. de 22 de Junho de 1855: - A acção
de habilitação de uma orphã? fallecida aos 15
annos? cuja successão cabe a um dos seus
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ascendentes, não é competentemente intentada
pelo Juizo de orphãos, em vista da Disp. Prov.,
art. zo.-Mafra, Jurisprud., tom. l°, pago 141.

Tambem assim foi decidido pelo Sup. Trib. de
Just. em

Acc. de z3 de Agosto de 1865 : - O Juiz de
orphãos e ausentes é incompetente para jul
gar a acção ordinaria de filiação e petição de
herança, e só competente (em relação á herança)
para habilitação de herdeiros (art 2°, § 35 da Lei
de zz de Setembro de 18z8) o que antes se fazia
pelo Juizo de India e Mina.

cc Se o direito de successão é controverso, deve
ser liquidado no fôro commuin, servindo a sen
tença de base á habilitação. - Mafra,.Jurisprud.,
tom. l°, pags. 117 e 118.

E ainda pela ReI. da Côrte em

Acc. de· 18. de Junho de 1872: - Reformam
a sentença da Ia in stancia e julgam provados
os artigos de habilitação; e os appellantes
(collateraes maternos) com direito á herança
dos bens do f alle cido in testado, que mandam lhes
sejam entregues, sem prejuizo de outros quaes
quer direitos de terceiros habilitantes. - Dir.,
Rev. de 1873, vaI. 1°, pago 435 .

10
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o SUp. Trib. d.e J ust. proferia aindcl o se
guinte

Acc. de 3 Cle Dezembro de 1873: - Os recor
ridos, invocando para fundarem seu direito, pa·
rentesco com um filho natural, deveriam primeiro
provar essa filiacão no Juizo Commum.

(( o. Juizo dos ausentes. não tem competencia
senão para habilitação dos herdeiros legitimos,
ou dos que já forem reconhecidos n'aquelle Juizo.
- Dir., Rev. de r8H, vaI. 3°, pags. 33 e 34.

Não serão admittidas justificações por quantias
excedentes á alçada do. J uizo.- Reg. de 15 de
J unho de 1859, art. 48.

À sim, pois) essas justificações não pódem ex·
ceder da quantia de 500$000, em face do art. 64,
caso 2°, e caso 2° do art. 67 do Reg. de 22 de

lovembro de 1871.

e a divida, porém) fôr liquida e certa, cons
tante de escriptura publica, ou instrumento como
tal considerado pelas leis civís e Cad. do Com.
nada tendo que oppôr o curador e agentes fiscae ,
para o que deverão ser ouvidos, poderá o Juiz,
exigindo os esclarecimentos que entender neces
sarios, auctorisar o pagamento, expondo em todo
o caso os fundamentos de sua deliberação, de que
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não haverá recurso. -ReguI. de 15 de Junho de
1859, art. 49.

As despezas do funeral serão logo auctorisadas
pelo Juiz, sendo possive.l, ou pela auctoridade po
licial do districto, com attencão ás forcas da he-

> ,

rança e á qualidade da pessoa do defunto.- Reg.
cit., art. 50.

Perante o mesmo Juiz de orphãos serão feitas
as habilitações de herdeiros, faltando nos pro
ce.ssos o competente curador, o procurador da
Fazenda no municipio da côrte, e os procuradores
fiscaes, ou seus ajudantes, e os collectores em
todas as provincias. - Regul. de 9 de Maio de
1842, art. 22; e de r5 de Junho de r859, art. 46.

Das sentenças proferidas contra as justificações,
libellos e habilitações é concedida a appellação ás
partes, sempre que o valor da herança exceder á
alçada do Juiz, em relação ás habilitações; ou o
valor da divida, eni relação ás justificações e libel
los; e os Juizes appellarão das sentenças que
proferirem a favor, sempre que, ou o valor da he~

rança em relação aos herdeiros, ou o valor da
divida em relação aos credores, exceder de 200$.

- Cito Regul. de IS de Junho, arts. 46 e 48.
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Assim o decidio a Relação da Côrte em

Acc. de 2 I de Abril de J 874: - Dão provi
mento ao aggravo do despacho, que recebeu a
appellação ex-oificio; porque, sendo inadmissivel
a dita appellação conforme a lei (art. 46 do Dec.
de IS de Junho de 18.59), e entendendo o Juiz
a quà depender o seguimento d'ella de despacho
de recebimento (embora fosse appellação neces·
saria) não deveria tel-a recebido:

« O liquido da herança a excluia:

« Excedendo da alçada, o procurador dos
feitos, podendo interpôr appelIação (art. 46 do cito
Decr.) não o fizera:

« Além de que, não excedendo de 2:000$000 o
valor da herança, da referida appelIação ofIicial
não poder-se-hia tomar conhecimento:

« Reforme o Juiz a quà seu despacho, e não
admitta appellação official, por contraria á lei.
Dir., Rev. de 1874, voI. 4°, pags. 12 e 13.

Parece-nos, entretanto, que a disposição desses
dous artigos já não pódem ter applicação, em face
do disposto no art. 71 do Regul. de 22 de No
vembro de 1871, e do ar!. 9° do Decr. de 12 de
Novembro de 1873, que diz: - Nas causas que
aos Juizes de paz, municipaes ou de orphãos, e
aos Juizes de direito das comarcas geraes compete
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. julgar, ad11litte·se aggravo, ou appellação, por
menor que seja o valor da demanda.

Ora, se aos Juizes de orphãos é que compete o
processo de arrecadação das heranças ~acentes, e
a estes incumbe julgar taes feitos até a quantia de
500$000, e d'ahi para ci!TIa pertencem elles ao jul
gamento dos Juizes de direito, evidente é que em
vista. da disposição do art. 9° do cito Decr. de
1873, cabe appellação ás partes das sentenças, que
em taes processos lhes forem proferidas contra.

Para taes habilitações não se admittem pap.eis,
que não sejam originaes, sendo os primeiros tras
lados d'elles havidos por nullos e de nenhum
effeito.-Alv. de 9 de Agosto de 1759, § Soo

Assim o decidio o Sup. Trib. de J ust. em
Acc. de 3 de Dezembro de 1875:- Os Accor

dãos recorridos decidirão~ contra disposições de
leis expressas (Reg. n. 3069, de 17 de Abril
de 1863; Resol. de 9 de Setembro de 1860), onde
é expresso que em habilitações (como esta) só se
admittem documentos authenticos originaes. 
Dir., Rev. de 1874, vol. 3°, pags. 33 e 34.

As heranças jacentes não pódem ser conserva·
das em poder dos curadores mais de um anno,
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depois de concluido o inventario. Depois desse
prazo o herdeiro que se apresentar habilitado será
pago pelo Thesouro publico.- Reg. de 15 de Ju
nho de 1859, art. 53.

O Reg. de 9 de Março de 1842, art. 34, mar·
cava o prazo de seis mezes.

Os herdeiros legitimos só poderão receber as
heranças jacentes, 'mediante precatorias do Juizo
competente, acompanhadas de habilitação julgada
por sen tença, cujo traslado deverá ficar nos caro
torios respectivos.-Lei de 4 de Outubro de 1831,
art. 90; Lei de 24 de Outubro de 1832, art. 91 ;
Reg. de 9 de Maio de 1842, art. 35; Ord. n. 129,
de 29 de Setembro de 1847 ; Decis. n. 30, de 24

de Fevereiro de 1848.

Assim o decidio o Sup. Trib. de Just. em
Acc. de 18 de Novembro de I857:-A' juros

não é obrigado o Juizo de ausentes, ou a Fazenda
Publica, por deposito de valores de ausentes; por
quanto não são neste caso mais do que. conser
vadores e zelladores dos bens arr~cadados, para
que não se desencaminhem ou pereçam; e isto pela
protecção que merece ao' Estado a condição dos
ausentes, orphãos e pessoas miseraveis :

« O Juizo ou a Fazenda não se devem ter como
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gestores de negocios, procuradores, ou admi
nistradores. - Mafra, J urisprud., 10 vol., pags.

170 e 171 ; 2° vol., pags. 278 e 285.

Se o valor da herança não exceder de 2.000$000,

basta simples officio do Juiz para a entrega da
mesma aos herdeiros habilitados.- Cito Reg. de

15 de Junho de 1859, art. 59.

Para que possa o officio ou deprecada para
levantamento de dinheiros de herança jacente

sortir effeito, é preciso, não .só que conste o pa
gamento prévio dos impostos estabelecidos pelas
leis de 30 de Novembro de 184 I, tabella annexa

aoS 42, de 21 de Outubro de 1843, art. 12, § 1°,
e pelo Alv. de 17 de JunllQ de 1809, §§8" e 9°, que
forem devidas da herança, ou legado, o que não
será extensivo aos credores; como tambem,

que a sentença foi intimada a quem de direito
houver sido, e que nenhuma opposição houve do
Curador, ou Fiscaes da Fazenda, ou, tendo ha

vido, que satisfizeram-se as diligencias requeri
das, sem proseguir-se nos termos ulteriores do
processo na fórma da legislação em vigor. - De·

creto cito de 15 de J un ho de 1859, arts. 6 I e 62.
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Firmando esta doutrina temos nós as seguin
tes Decisões:

N. 52, de 3r de.Janeiro de r875:- Não pódem
ser cumpridas as ]J7'ecatorias de levantamento do
Jui'{o de orphãos e ausentes, por não constar que
o rateio, a que se procedeu entre os credores do
finado, houvesse sido julgado por sentença do
Juizo competente, e que a mesma sentença ti
vesse passado em julgado com intimação e scien
cia do Curador do espolio, e do Fiscal da Fa
zenda Nacional.

N. IOr, de 27 de Fevereiro de r875: - Sendo
insignificante a quantia que couber em rateio aos
credores de um espolio, póde o Juiz deprecar o
pagamento de todos elles em uma só precataria,
observadas, porém, as formalidades legaes.

N. r38, de r3 de Maio de r875:-Nao póde ser
cumprida a precataria a favor de credores de
herança jacente, visto não estar sellada; nem
constar d'ella, que fossem ouvidos o Agente
Fiscal, e o Curador do rateio, a que se procedeu.

Depois de julgados vacantes e devolutos para o
Estado, o que só poderá ter lugar um anuo depois
de concluido o inventario, não tend~ apparecido
interessados a habilitar-se como legitimas her
deiros ás heranças jacentes, as habilitações dos
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herdeiros, e as reclamações de dividas activas e
passivas relativas ás mesmas heranças, bem como
quaesquer outros processos, que com ellas en
tendam, terão lugar pelo Juizo dos Feitos, abo
nando-se aos agentes da Fazenda Publica as por
centagens competentes.- Cit. Regul. de 15 de

Junho, art. 52; Circo de 10 e 18 de Outubro de
1859.

A este respeito temos a seguinte

Convenção consular entre o Brazil e Portugal,
promulgada pelo Dec. n. 6236, de 2 I de Junho
de 1876, art. 32:

Se a herança de subdito de uma das altas partes
contractantes, falIecido no territorio da outra, se
tornar vaga, isto é, se não houver conjuge so~re

vivente, nem herdeiro em gráo successivel, será'
devolvida á Fazenda Publica do paiz, em que se
dér o falIecimento.

Taes occurrencias serão publicadas consecuti
vamente por diligencia do Juiz territorial, de tres
em tres mezes. no jornal do Iugar em que a suc
cessão se tiver aberto, e nos da capital do paiz.
Estes annuncios deverão conter o nome e appel·
lido do defunto, o lugar e a data de seu nasci

mento, se forem conhecidos, a profissão que
exercia, a data e o lugar do falIecimento. Annun
cios semelhan tes serão publicados por diligencia
do mesmo Juiz nos jornaes da localidade em. que
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nasceu o auctor da herança, e nos da cidade mais
proxlIna.

Se, decorridos dO~lS annos, a contar do falleci
mento, não se tiver apresentado conjuge sobre
vivente, ou herdeiro, quer pessoalmente, quer
por procurador, o Juiz territorial intimando por
sentença, ao fUl1ccionario consular, ordenará a
en trega da herança ao Estado. A administração
da Fazenda Publica tomará então posse da mesma
herança, ficando obrigada a prestar contas aos
herdeiros, que se apresentarem dentro dos prazos
em que o direito de petição de herança se póde
tornar effectivo a favor dos subditos nacionaes em
identicas circumstancias.

Quando a importancia das heranças recolhidas
ao Thesouro consistir em ouro ou prata, resti·
tuir-se-ha na mesma especie, ou então o seu equi
valente, segundo o agio que no commercio tive
rem as moedas no dia em que fór feita a entrega
a cada um dos herdeiros. -Dec. 11. 123 de 20 de
Setembro de 1847, .

o Dec. n. 6132; de 4 de Março de 1876, é que
regula a cotação o.fficial dos metaes pl'eciosos, e a
verificação do curso dos cambios e descontos.

Quando fallecer algum estrangeiro, sem testa
mento, não havendo conjuge ou herdeiros pre-
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sentes, a que pertença ficar em posse da herança;
ou mesmo com testamento, se forem estrangeiros
os herdeiros e estiverem ausentes, e ausentes
tambem os testdmenteiros, não haverá nomeação
de curador, e procederá o Juiz na fórma da legis
lação especial para estes casos.- ReguJ. n. 855
de 8 de Novem bro de 185 r, arts. 2° e seguintes.

Este modo de proceder, porém, só terá lugar a
respeito dos subditos daqudlas nações, com as
quaes em virtude de accordo fôr estab~lecida a
reciprocidade por meio de notas reversaes, acce
dendo Decreto do Governo.

Vigoram ainda agora as seguintes convenções
con sulares :

Com a França: de ro de Dezembro de 1860,
promulgada pelo Decreto n. 2787, de 26 de Abril
de 186r ;

Com a Confederação Suissa, de 26 de Janeiro
de 186r, promulgada pelo Decreto n. 2955, de 24
de Julho de r862;

Com a Italia, de 4 de Fevereiro de r863, pro
mulgada pelo Decreto n. 3085, de 28 de Abril do
mesmo anno.

Com Portugal, de 4 de Abril de r863, promul
gada pelo Decreto n. 3r45, de 27 de Agosto do
mesmo anno.
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Com a Hespanha, de 9 de Fevereiro de 1863,
promulgada pelo Decreto n. 3 I 36, de 3 I de Julho
do mesmo anno.

Deve continuar a pratica de abonar-se ao Juiz
de Direito, ao respectivo escrivão, e ao Procura·
dor e Solicitador da Fazenda Nacional, a por·
centagem marcada no art. 82 do Reg. annexo ao
Decreto n. 2433, de 15 de Junho de 1859, pela
arrecadação dos espolias de subditos estrangei7~os,

feita em conformidade do Reg. que baixou com o
Decreto n. 855, de 8 de Novembro de 1851.

Quanto aos bens das heranças de estrangeiros,
que se devam reputar jacentes, terão lugar e vigor
as disposições communsJ a menos que os estran·
geiros fallecidos pertençam a nações, com as quaes
existam tratadosJ onde hajam estipulações espe·
ciaes e diversas.

A este respeito temos a convençao Consular de
~ortugal, promulgada pelo Decreto n. 6226, de
21 de Junho de 1876, arts. 20 e 21.

Tambem não terão lugar as disposições com·
muns, quando os fallecidos forem membros do
corpo diplomatico, ou agentes consulares estran-
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Fiscalisar a administracão dos bens dos
>

Indios.-Leis, idem.

geiros, excepto se estes tiverem exercido alguma
industria no paiz.- Reg. de 8 de N ovem bro de
185 T, art. I r, o que só tem lugar em relação aos
agentes consulares, depois de estabelecida a
reciprocidade.- Cito Reg., art. 24.

A este respeito temos o art. 5° da Cito Conv.
Cons. de Portugal, de 2r de Julho de r876, que
dispõe: - Se fallecer algum funccionario con_
sular, a auctoridade local procederá immediata
mente á. apposição de sellos nos archivos, de
vendo assistir a esse acto um agente consular de
outra naçao, reconhecidamente amiga, residente
no districto, se fôr possivel, e duas pessoas sub
ditas do paiz, cujos interesses o fallecido repre
sentava; e na falta destes, duas das mais nota
veis do lugar. D'este acto lavrar-se-ha termo em
duplicata, remettendo-se um dos exemplares ao
Consul, a quem estiver subordinada a Agencia
Consular vaga. Quando o novo funccionario
houver de tomar posse dos archivos, o levanta
mento do sello verificar-se-ha em presença da
auctoridade local e das pessoas, que tiverem as
sistido á sua apposiçao, e se acharem no lugar.
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Conceder cartas de emancipação.- Dec.
de 15 de Março de 1842, art. 50; Lei de 22
de Setembl~o de 1828; Dec. de 15 de Junho
de 1859, arts. 45 e 46; Av. de 16 de Dezem·
bro de 1852.

COMMENTARIO LXI

AO § 11 no ART. 38

o exerC1ClO dos direitos civís para o homem
começa aos 2 r annos completos, nos termos da
ResoI. de 3 [ de Outubro de 1831 ; mas nem por
isso o filho se pôde considerar emancipado, se
continúa na economia paterna, salvo se exerce
oflicio publico.- Const. do Imp., art. 9 2 ) § 2°;

Decis. de Iode Fevereiro de 1848.

Para o exerC1ClO dos direitos politicos, conti
núa-se a exigir a idade de vinte e cinco anllOS,
salyo sendo casado ou official militar maior de
2 r annos, bacharel formado e clerigo de ordens
sacras.- Dec. de 29 de Janeiro de 188r, art. 14,
caso 1'.

Com relação ao imposto que devem pagar as
cartas de emancipação, as leis da Fazenda não são
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claras A tabella de r841, § 39, contempla unica
mente os supprimentos de idade.

As leis d~ sello de 26 de Abril de 1844, e ro de
Julho de r856, equiparam os supprimentos de
idade ás emancipações.

A Decis. n. 146, de 5 de Maio de r85 J, dis
tingue as simples emqllcipações, :õubmettendo-as
ao imposto da tabella de 16 de Outubro de
1850. O officio n. 26, de 1 I de Março de
1846, manifesta eviden te a con fusao que reina a
este resreito; c que nem sequer póje ser repa
rado pelo Dec. n. 75+0 de 15 de Novembro de
1879, que no art. ro, § [7, apenas sujeita ao
sello de 60$000 as cartas de supprimento de
idade.

Este silencio, omissão c confusao de todos essas
leis só nos parecem motivadas pela confusão que
tambem. reina entre emancipação e supprimento
de idade.

Os que laboram nesse equivoco, COJwencem-se

de que aquelle que, segundo a Resol. de 3 [ de
Outubro de r83 j, chegou aos 21 annos com
pletos, tem~se por conseguinte emancipado, por
que attingio á aptidao para o ex.ercicio dos di
reitos civís; mas nao se lembram ellesJ que

aquelle que se acha sob. o poder de seu pai, é filho-



160 THESOURO JURlDICO

jamilias, qualquer que seja a sua idade; porque
é isto o que nós vemos escripto nas Ord. L. [0,

T. 88, § 6°, ibi-emquanto tiver seus filhos em
poder; L. 4°, T. 81, § 3°; Provo de 24 de Maio
de 1823; Decis. de l° de Fevereiro de 1848.

E' verdade que o'Av. de 8 de Janeiro de 1865,
diz: - cc Attinginct'o o orphão a idade de 2 I annos,
e provado este facto, deve ser tido por emanci
pado, e apto para todos os actos da vida civil, in
dependentemente de habilitação, ou formal e
expressa emancipação; sendo que a capacidade
não carece de prova, porque é uma presumpção
estabelecida pela ResoI. de 3 I de Outubro de
183 I e que só póde ser destruida pelos meios e
fórma, que as leis têm marcado para os maiores
em geral.» Mas este Av., como todas as nossas
leis, confundem a maioridade com a emanci
pação, assim como esta com o supprimento de
idade.

Assim, pois, não basta que o menor tenha che
gado aos 2 I annos, para que seja tido por eman
cipado, mas é mister que não viva sob o patn'o
poder, do contrario terá chegado apenas á maio
ridade; se bem que não sejamos daquelles que
entendem abusivamente que os que têm chegado a
esta idade para serem tidós por emancipados, ne
cessitam p1'estm' uma justificação de capacidade e
fÚ'al' cm"ta de emancipação; abuso este contra
o qual pronunciou-se o citado aviso.
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A emancipação actual é a de que trata Mello
Freire, e consiste na isenção do patrio poder pela
maioridade de que trata a cito Resol. ele 3 r de Ou
tubro; no que é tambem accorde Lobão nas suas

. not., pags. 220 e 604 do tom. 2°, desde que im
pugna a doutrina da Provo de 25 de Serembro de
1787, que suppõe as emal)cipações concedidas á
menores, mandando porém que por morte dos
pais fiquem os emancipad6s considerados outra
vez menores; transformando assim capa{es em
il1capa~es, sem motivo especial, ou de alienação
mental ou semelhante ao do art. 485 do Cod.
Nap.

E 'tanto é esta a verdadeira doutrina, por nós
expendida, que o filho, antes mesmo de attingir
aos 21 annos, póde ser emancipado por seu pai,
como se vê da Provo de ~5 de Setembro de 1787,
no 1°; Additam. de Borg. Cam. á pago 158.

o supprimento de idade, portanto, não deve,
e nem póde ser confundido com a emancipação,
desde que é elle um dos elementos, por meio dos
qu~es se póde chegar á emanc~pação. Essa con
fusão encontra-se ainda no final do § 3° da Ord.
L. 30.

Para a emancipação por supplemento de idade,
requer-se que o homem tenha 20 annos e a mu

11
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lher 18.-0rd. L. l°, T. 3°,§ 7°; T. 88, §§ 27 e 28,
L. 3°, T. 42 pr. e § 1°; Regim. do Desemb. do
Paco, § 13; Alv. de 24deJulho de 1713..'

Aos supplementados nessa idade é prohibido
alienar ou hypothecar bens de raiz, senl1icença
do juiz, como se vê da Ord. L. 3°, T. 42, § 2°,
ibi-em idade de 1Ji7zte anilaS, ali de desoito.

Essa prohibição estende·se aos menores, que
casarem nesta idade tambel11.-0rd. L. 1°, T. 88,
§ 28; L. 3°, T. 62, ~§ l° e 2°; Regim. do Dezemb.
do Paço, § 93; L. de 22 de Setembro de 1828
art. 2°, § 4°; Regul. de 15 de Março de [842,
art.5°, § 3°.

Nessa prohibição, porém, não se comprehen~

dem os menores commerciantes, que pódem vali
damente hypothecar seus bens de raiz.-Cod. do
Com., art. 26; L. de 24 de Setembro de [864,
art. 2°, § 5°.

Tem-se agitado a questão de saber se essa pro
hibição de alienar bens de raiz e~tende-se aos ca
sados, menores de 20 annos de um e outro sexo.

Entre nós tem-se entendido que a Ord. L. l°,
T. 88, § 28 só é applicavel a maridos menores, e
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não ás mulheres menores, que casarem com ma
I

ridos- sui juris.

O Sr. Teixeira de Freitas fundando-se n.a opinião
de Borges Carneiro, Dir. Civ. L. 1°, T. 29, §257,
n. 17, entende que o costume até então admittido,
não tem apoio na legislação em vigor; porquanto,
se a menor supplementada, não póde, como é ex-

. presso na Orei. L. 3°, T. 42, alienar bens de raiz,
sem Iicença do juiz ; obvio é que casando-se, não
pôde tambem dar outhorga para tal fim ao marido,
porque quem não póde vender, não póde aucto
risar a venda.

As objecções que poderem oppôr a essa opinião,
diz o illustrado jurisconsulto, apoiadas na Ord.
L. l°, T. 88, ~ 28, responder-se-ha com a leitura
do § 39 do Regim. do Desemb. do Paço que diz:
-Supprir idade ás mulheres pm'a pode1"em vender
bens de 1-ai:{, sendo contentes seus 11lan:dos; pala.
vras estas que passaram textualmente para a lei
de 22 de Setembro de 1828, art. 2°, § 4°, e Regul.
de IS de Março de 1842, art. 5°, § 3°.

Ao nosso vêr, porém, o Sr. Teixeira de Freitas
não tem razão:

L ° Porque, no caso de ser o marido suijU1-is,
existe no cabeça de casal e administrador do pa
trimonio conjugal-, capacidade defacto e capa
cidade de dú-eito, de sorte que não ha receio de
lesão no contracto, attenta a capacidade geral do
contractante; e neste caso não é preciso a licença
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do Juiz, nem mesmo que a mulher não fosse
supplementada, visto como, o que regula a effecti·
vidade e validade dos contractos é a capacidade

juridica dos contractantes.

E'por esta mesma razão, que a Ord. L. 10, T88,

§ 2.8, só tem applicação ao menor, que fôr marido
pifrque lhe falta o cunho, o timbre legal de con~

tr'actante, que é a capacidade juriçiica" isto é, a
capacidade de agir, que lhe é então investida pela

hc-enÇ'a do Juiz.

Além disto, a capacidade juridica, para os actos
da vida civil, reside unicamente no marido, e
nunca ordinariamente na mulher; tanto assim

que se a mulher, maior de 18 annos, pretender
negociar, só o poderá fazer mediante permissão
do marido, como expressamente se vê do Cod. dó
Com. art. l°, caso 4 0

•

E o que será isso?

Não será que o marido delega á sua mulher
capacidade juridica ?

E se a mulher, maior de 18 annos, póde I ra
ticar actos da vida civil, e conseguintemente

alienar bens de raiz, porque o pode fazer, desde
que commercía, como é que para o marido alienar
taes bens, sendo elle suUzwis, ha de precisar que
sejé! sua mulher licenciada pelo Juiz?

Se quem póde o mais, deve poder o menos,
não seria um contrasenso semelhante provi
dencia ?
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Para provarmos que a nossa theoria é a mais
sã, e a que mais se conforma com a lei e com a
jurisprudencia, basta citarmos diversos aréstos,
que confirmam o direito, que tem a mulher com
merciante para hypothecar e alienar, tendo para
commerciar auctorisação do marido, além da dis
posição do art. 27 do Cad. do Com.

E' assim que o Sup. Trib. de Just. em Acc.
de cde Agosto de 1874 decidia: - A escriptura
pela qual o marido, em fraude da escriptura
dotai, concede auctorisação á mulherpara negociar
em seu proprio nome, na especie que mat's lhe con
venha, não a habilita sufficientemente para obri
gar, hypothecar, e alhearpor obrigações commer
ciaes os bens dotaes, como permittem os arts. 26
e 27 do Cad. Com., mas para isso era essencial
que, além do registro da mesma escriptura, a
mulher, quer se matriculasse, quer não, fizesse da
mercancia profissão habitual. - Cad. do Com.
arts. 4°, 18, e 909-(Dir., Rev. de 1874, vaI. 5°,
pags. 94 a 98. .

Além deste o mesmo Sup. Trib. de Just. pro
ferio no mesmo sentido os Accs. de 4 de Novem
bro e Ia 1de Dezembro de 1874,- Dir., Rev.
de r875, vaI. 6°, pags. 41 r, 415, 43r a 434.

2.° Porque, a disposição do § 93 do Reg. do
Dezemb. do Paço ;- 5uppn"r idade ás ~nulJzeres

para poderem vender bens de rat'{, sendo conten
tes os mal-idos - é applicavel sómente aos casos
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em que, sendo ambos os conjuges menores, e,
não podendo, portanto, o marido delegar á mu
lher a capacidade juridica, por lh'a faltar tambem,
tiver a mulher necessidade de alienar, ou hypo
thecar algum bem de raiz, para solver compromis

sos, como por exemplo, no caso de manter um

litigio para annullar qualquer doação, que seu
marido tenha feito, sem seu expresso consenti

mento, e nos demais casos da Ord. L. 1°, T. 79,

§ 22, ~. 3°, T. 47 pr.; e T. 63, §§ r O
, 2°, 3° e 4°.

Ainda este argumento da necessidade que a
mulher, para estar em juizo, tem da outhorga do
marido, como se vê do Acc. da ReI. de Porto

Alegre de 13 de Abril de 1875, vem robustecer
a opinião de que a mulher menor de 20 annos,
supplementada, póde dar outhorga ao seu marido
sui jU1"is para alienar bens de raiz.

A emancipação é irrevogavel, e produz os ef

feitos' de habilitar os casados para os actos da

vida civil, ainda que o casamento se dissolva por
morte de um delles, tenham ou não ficado filhos.

Assim é entendido e~ França, não obstante

a generica disposição do art. 48:' do Cod. Nap.,
que permitte revogar a emancipação, quando o

menor emancipado não se conduz bem, e dá lugar

á reducção oe suas obrigações.
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e 18.

167

Conceder supprimento de idade.- Leis,
idem.

e 19·

Conceder licencas ás mulheres menores
>

para venderem bens de raiz, consentindo os
maridos.

COMMENTARIO LXII

AO § 18 DO ART. 38

Vide commentario n. 6 I.

Esta revogação, no pensar dos mais notaveis
commentadores, só é applicavel á emancipação
concedida pelo pai ou mãiJ e pelo conselho de
familia, que nada tem comnosco.- E' como nos
diz Demolombe, tom. 8°, pago 258 e sego

Dissemos que não se revoga a emancipação,
nem mesmo por morte de um dos con juges, tenhão,
ou não, deL'{ado filhos, porque como outros es
criptores, entende Marcadé que neste caso a
emancipação é revogavel.

COMMENTARIO LXIII

AO § 19 DO ART. 38

. Vide commentario anterior.
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e 20.

Dar tutores e curadores em todos os casos
marcados nas leis.

COMMENTARIO LXIV

AO § 20 DO ART. 38

E' obrigação dos Juizes de orphãos darem tu
tores e curadores a todos os impuberes, no prazo
de um mez, que correrá do dia em que ficarem
orphãos.-Ord. L. 4·, T. 102 pr. ; Lei de 22 de
Setembro ~e 1828, art. 2· § 4·, Regul. de IS de
Março de r842, art. 5°, § 4°.

Essa obrigação entende-se tambem em relação
aos filhos menores dos colonos, como se vê do
Av. de 23 de Junho de 1875.- O Reg. n. 3784,
de 19 de Janeiro de 1869, posto que se refira aos
orphãos filhos de colonos, nada alterou, nem podia
alterar, nos principios geraes do direito; deven
do-se, portanto, entender que ao Juiz de orphãos
compete a defesa dos filhos menores dos colonos.

Da mesma fôrma devem prestar a mesma de
feza aos filhos menores dos illdios, porque estes
equiparam-se aos mel~ores, visto como o Decreto
de 3 de Junho de 1833, Avs. de 13 de Agosto de
1834, de 3 r de Julho do mesmo anno, e Reg. de
IS de Março de 1842, art. 5', § 12, encarregaram
aos Juizes de orphãos a administração dos bens a
elIes indios pertencentes.
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Nas comarcas geraes essa attribuição pertence
tambem aos Juizes de direito, conforme o valor
do patrimonio do orphao, attenta a disposição
do art. 7 I do Reg. de 22 de Novembro de 187 I

e art. 50 do Decreto de 12 de Novembro de 1873.

Não empregamos, como na Ord., a expressão
menores, porque o men01" não póde ser conside
rado orphão, e a lei diz:- que correrá do dia
em. que ficarem orplzãos

Assim tambem foi decidido pela Relação da
.côrte em

Acc. de 13 de Março de 1863: - No rigor do
termo, o mell07', não é ol]Jhão. -Mafra, Juris
prud., tomo 10, pago 2 [o.

Da mesma fórma decidio o Sup. Trib. de
Just. em

Acc. de 28 de Fevereiro de I866:-0rphãos
são os menores, que não têm pai, como é cor

rente em direito, e declara o Ass. de 23 de Feve
reiro de 1635; não os men07-es', que têm pai.

-Mafra, Juriprud., tom. 3°, pago 317.

As ferias não prohibem que se dê tutor e cu

rador aos orphãos-.Ord. L. 3°, T. 18, § 5°, De-
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creto n. rz85, de 30 de Novembro de 1853,
art. 3°, § 3°.

Os tutores e curadores dos orphãos pódem ser
testamenteiros, legitimos e dativos.-Ord. L. 4°,
T. roz, §§ r O

, 5° e 7°; e T. 104, § 6°.

Quando não tiverem os orphãos tutores e cu
radores deixados por seus pais em testamento, ou
legitimos, é o Juiz obrigado a dar-Ih'os e é a estes
que a lei chama dativos. "

Os tutores e curadores testamen tarios para serem
admittidos, é preciso que o testamento, em que
eIles forem nomeados, seja valido e solemne, e que
recaia a nomeação em pessoas que possam exercer
tal cargo. -Ord. L. 4°, T. 10Z § l°.

Em regra, e conforme a cito Ord. L. 4°, T. 102
§ rO

, os tutores e curadores deixados pelo pai,
ou avô, não prestam fiança; mas, casos ha, em
que a prudencia do Juiz, para acauteIlar o patri
monio dos orphãos, deve exigir' essa fiança,
como, por exemplo, se depois do testamento, o
tutor cahio em pobreza, tornou-se inimigo do
testador, etc., ou cahio em algum descredito, que
até então não era sabido. - Repert. das Ords.,
tom. zo, pago 437'



FÔRO CIVIL 171

Não se deve confundir curadores testamenta
rios de nomeação de pais e avós a seus filhos com
os de nomeação de pai a filho natural, ou por mãe
deixado em testamento a seus filhos, porque os
primeiros só precisam de reconhecimento do Juiz,
e os segundos de serem por este confirmados, se
entender que são idoneos.-Ord. L. 4°, T. 102,

§ 2°.-Rebouças-Observ. pags. 78 e 79.

Na falta de tutores e curadores testamentarias,
são admittidos os legitimas.

Em l° lugar a mãe ou avó, se o quizerem ser,
vivendo honestamente, e não tendo passado á se
gundas nupcias.-Ord. L. 4°, T. 102 § 3°.

Em 2° lugar, depois da mãe ou avó, o parente
mais chegado, que houver no lugar, ou seu termo,
onde se acharem os bens; nomeando-o o Juiz, e
constrangendo a acceitar a tutella, entre muitos
parentes, que tenha o orphão em igual gráo,
áquelle que fôr mais idoneo e habilitado-Ord.
eit. § 5°; e ainda que esteja em gráo mais remoto
deve ser o preferido e obrigado.-Cit. Ord. § 6°.

Para á mãe, ou avó ser deferida a tutella, devem
renunciar o beneficio do Velleano, e todos os di
reitos e privilegias introduzidos em favor das mu
lheres.-Cit. Ord. L. 4°, T. 102, § 3°.
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Do processo d'essa tutella daremos a fórmula
no lugar competente em o nosso Formulario ao
Tlzesouro dos Orplzáos, que estamos elaborando.

Se a mãe, ou avó não tiver bens de raiz suffi
cientes para segurança dos dos orphãos, prestarão

fiança idonea, que será tomada no appenso (pro
cesso da tutella) assignado por duas testemunhas,
ou hypothecaráo seus bens, lavrando-se perante

qualquer tabellião a respectiva escriptura, au
thorgada e assignada pelo curador geral; inscre

vendo-se essa escriptura no registro das hypothe
cas e juntando-se tambem ao mencionado appenso.

Como as maes e avós, os tutores legitimas pres

tam fiança, e, além d'isto, juramento, por onde se

obrigam a zelar as pessoas dos orphaos, e admi
nistrar fielmente seus bens.-Ord. L. 4°, T. 102,

S5°.

Esse juramento, que só é exigido para os tutores
e curadores legitimas, estende-se hoje a todos os

demais, attenta a applicação que se faz da Ord.

L. 1° T. 67, § 15, por se considerar a tutella um
cargo publico.

o Juiz p6de permittir que o tutor, ou curador,

obrigue seus bens á essa fiança, posto que os
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bens estejam fóra do districto, onde a obrigação

se contrahir. - Alv. de 24 de Julho de J 713 ; Lei
de 22 de Setembro de 1828, art. 2°, § 4°; Regul.
de 15 de Março de 1842, art. 5° § 8°.

Esta mesma doutrina já se encontrava na Ord.
L. 4°, T. 102, § 5°, que .diz : - dispensando a
fiança do tutor abonado por seus bens de raiz.

o Juiz a taes tutores e curadores pódem dispen
sar essa fiança, se possuirem elIes bens de raiz
equivalentes á fortuna e rendimento dos orphãos,
ou se jurarem que não acham fiador, sendo elIes
pessoas dignas de confiança e de probidade.
Ord. L. 4°, T. 102, § 5°.

o parente mais proximo do orphão, que se
escusar de ser seu tutor, não o succederá na he
rança, se o orphão falIecer antes dos 14 annos se
fôr varão, e de 12 se fôr femea.- Ord. L. 4°'
T. 102, § 6°; T. 104, § 5°.

Na falta absoluta de tutores e curadores testa
mentarias e legitimos, obrigará o Juiz a servir
qualquer desses cargos um homem bom do lugar,
que seja abonado, discreto, e digno de fé ; e el1-
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tregar-lhe-ha O orphão e todos os seus benso
Ordo L. 4°, T. I02, § 7°.

Esses tutores e curadores devem tambem pres
tar fiança, em face da disposição do Alvo de 7 de
Dezembro de ! 689 - ibi : e aos estl"anlLOSP01- tel"
mos nos autos com fiador abonado, se o tal tutor
não o jÔl" por seus bens de l-ai{, que possua, em que
os do orphão l"asoadamente possam tel" segu
ranca.

>

Sendo a tutella um mUllUS publico, não é licito
ao nomeado rejeitaI-a, desde que a Cito Ord.
L. 4°, T. 102, § 7° determina que o Juiz obrigm'á
a sel"vir ; mas no caso de reluctancia da parte do
nomeado, que procedimento deverá ter lugar?

A prisão do relapso ?

E neste caso, até quando perdurará ella ? •

Entendem alguns, e assim foi pela affirmativa
resolvida essa questão no Direito, Rev. de 1875,
Ann. 3°, Maio a Agosto, pago 626, que deverá ser
preso o tutor, e só ser solto depois que assignar
a tutella, ad insta?- de outras penas civis.
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Os menores bra{i!eiros, herdeiros de estran
geiros, devem ter tutores bra:{ileiros, e não es
trangeiros.-Av. de 8 de Junho de 1837,

E o Av. de 15 de Agosto de 1831 diz:-Estran

geiros não pódem ser tU!.9res dativos.
Náo tem porém lugar essa disposição em re

laçáo aos portuguezes, em face do que está esti
pulado no art. 17 § unico, e no art. 18 da Con
vençáo Consular entre o Brazil e Portugal, pro
mulgada pelo Decreto n. 6236, de 2 I de Junho

de 1876, que assim se exprime:

Art. 17, § unico:-« Se porém, em qualquer
destas hypotheses concorrer herdeiro, menor,
ausente, ou incapa{ da nacionalidade do finado, o
consul geral, consul, vice-consul, ou agente con
sular, requererá á auctoridade local competente
nomeação para exercer as funcções de tutor, ou cu
rador, a qual lhe será concedida. Feita a partilha,
o funccionario consular arrecadará a quota here
ditaria, que couber aos seus representados, e con
tinuará na administração dos bens, assim como
das pessoas dos menores e incapa{es :

« Fica entendido que, finda a partilha e entregues
os bens ao funccionario consular, ou ao seu pro
curador, cessa a intervenção da auctoridade local,
salvo para os effeitos, de que trata a 2 a parte do
n. 2 do art. 23 (para a venda dos immoveis).

« O pai, ou tutor nomeado em testamento, exer
cerá as funcções da tutella dos respectivos her-
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deiros menores, sendo neste caso o consul geral,
\ consul, vice-consul, ou agente consular, investido
nas attribuições de curador dos ditos menores.

Se o pai, ou o tutor declarado fallecer, ou fôr

removido, observar-se-ha o disposto, na primeira

parte deste paragrapho.

« Art. 18. Aos menores, filhos de subdito por
tuguez, nascidos no Brazil, será applicado o estado
civil de seu pai, até sua maioridade, nos termos

da lei de 10 de Setembro de 1860 e para os effeitos
do que é estipulado na presente convenção. Re

ciprocamente os funccionarios consulares bra
sileiros em Portugal arrecadarão e administrarão
as heranças de seus compatriotas, quando se veri

ficar a hypothese do n. 2 do art. 16, ou represen
tado os menores filhos de brazi!eiro fallecido

na fórma do § unico do art 17.

üs tutores e curadores dativos só são obrigados
a servir dous annos continuos, que começaráo do

dia em que começar a administração.-Ord. L. 4",

T. 102, § 9°.

o padrasto, que era excluido do cargo de tutor

e curador, por ser comprehendido na disposição

da Ord. L. 4°, T. I02,§ l°, é hoje admittido ex vi
do I 12 do Regim. do Desemb. do Paço.
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Assim foi tambem decidido pela Relação da

Côrte em
Acc. de 8 de Novembro de 185 I: - Nenhuma

lei patria prohibe que os padrastos sejam tutores
de seus enteados, sendo admittida esta tuteIla não
só pelos codigos de diversas nações cultas~ como
pelo Direito Romano, que n'este caso é subsi
diaria-L. 32, Dig. deadopt.-Nlafra, Jurisprud.,
tom. 1°, pago 308.

TO 3 l° des a lei está escripto :-Po~: um res
cri to do imperador Tito Antonino permittio-se
ao tld01" adoptar seu enteado.

Aos orphãos, que, por sua qualidade) não de
verem ser dados á soldada, o Juiz taxará uma
quantia annual para despezas ; não elle só, mas
com os partidores-Ord. L. rO. T.88) § 38.-Essa
quantia ficará em mão dos tutores para lhes ser
levada em conta.

A este respeito a Revista de 30 de Agosto de
1862 decidio: - O tutor responde por qualquer
excesso na despe{a de seus tutellados, que não
deve exceder aos rendimentos) não lhe sendo li
cito gravaI-os em suas legitimas. - Mafra, J uris
prud., tomo 2°, pags. 308 e 309.

12
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SãO tambem obrigados os tutores a mandar
ensinar a ler e escrever, até a idade de doze annos,
seus tutellados, e dahi em diante lhes ordenani
sua vida e ensino, conforme sua qualidade e [a
zenda.- Ord. L. 1°, T. 88, § 15; ReguJ. n. 83r

de 2 de Outubro de 1851, art. 32, § 8°, coherente
com o § 36 da Ord. L. tO, T. 62.

A este respeito, temos julgando o caso o se·
guinte:

Acc. da Rei. da Côrte de 20 de Dezembro de
1872: - Pesando sobre o tutor legitimo ares·
ponsabilidadeda creaçao e educaçao de seus
tutellados, na conformidade da Ord. L. rO

,

T. 88, devem seus 'tutellados estar ao alcance de
sua vigilancia e cu idado, para que elle possa cum
prir as obrigações que lhe impõe a citada Ord., e
mais legislação em vigor:

« Nem obsta estarem os tutellados fóra do 1m
perio com licença do Juizo, porque essa licença
fôra concedida quando outro era o tutor, devendo
por isso caducar a referida licença.- Dir., Rev.
de [874, vo1. 30, pago 233. .

Esse Acc., I orém, foi, ao nosso ver, justa e sa
biamente revogado pelo seguinte:

Acc. da ReI. da Côrte de 5 de Agosto de r873 :
- Não foi exacta a causa de decidir) quando con~

siderou que deveria caducar a licença 'concedida

pelo Juiz para que os tutellados se conservassem



FÔRO CIVIL 1'19

fóra do Imperio na companhia de sua mãi e de
seu padrasto, pela ra{ão de tel" tido lugar essa
concessão ao tempo em que el"a tU!OI" ° dito pa~

drasto; o que se deu foi apenas 'a pr01"ogação da
licença l'equerida pelo fallecido avô, ex-tutor legi_
timo dos orphãos, e outhorga dentro dos limites
das attribuições do respectivo Juiz, sem prejuizo
dos direitos do tutor actual.-Dir., Rev. de 1874,
voI3°, pago 242.

Realmente, se a licença paFa sahirem os 01'
pbãos fóra do Imperio havia sido requerida pelo
avô, ao tempo em que era o legitimo tutor, e não
pelo padrasto, é 10gico que a nova licença conce·
dida ao tempo em que o outro era tutor, não se
podia considerar nova licença) mas sim proro
gação daquella auctorisação.

Ao nosso ver, é tambem futi1 e improcedente a
razão do Acc. revogado: - que devendo os tute1
lados estarem ao alcance da vigilancia e cuidado
do tutor, pela responsabilidade da creação e edu
cação, não podiam estar elles ipso facto fóra da
companhia do mesmo tutor.

Se entre nós, infelizmente) impera ainda o pre
conceito de que a melhor educação bebe-se nas
fontes do estrangeiro; e tal preponderancia tem
esta illusão, que basta o facto do analphabeto
~abir deste paiz, para ao voltar e até não muito
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tempo depois, ser recebido como um idolo de
adoração, uma sabedoria encarnada, enlouque
cendo as multidões de phrenesi e admiração, o
facto de se acharem os orphãos fÓl~a do Imperio
seria razão de maior conceito e procedcncia para
que vigorasse a licença que então elles gozavam.

Os tutores e curadores, te~tal11entarios, legi
timos e dativos, vencem pelo trabalho de sua
administração a vintena do que os bens rende
rem, não excedendo de 50$000 annualmente.
Ord. L. 1°, T. 88, § 53.

Essa vintena é cinco por cento} vigesima parte
do rendimento liquido, e não dois porcento} como
quer Borges Carneiro, tomo 3°, pag. 152.

Entendem alguns que os 50$000, a que não po
derá exceder annualmente a vintena dos tutores e
curadores, foram triplicados pelo Alv. de 16 dI'
Setembro de 1814, pretendendo até o Sr. Re
bouças que e11a deve ser hoje equiparada á por
centagem, que se marca aos curadores de bens de
ausentes e defuntos, que é de400$000 annuaes no
maximo, firmando-se para assim entender no De
creto de 18 de Novembro de 1848, art. 2°.

Entende, porém, Per. de Carv. em suas Linh.
Orphan., noto 309, que essa vintena não póde ex
ceder de 5'0$000, quaesquer que sejam os rendi·
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mentos dos bens e o trabalho da administração;
e entretanto, escreveu elle essa nota depois da pu
blicação do cit. Alv., que no entender do Sr.
Teixeira de Freitas, e 110 110SS0, só tratou das
multas, penas, alçadas e taxas; intelligencia esta
que é confirmada pelo citado Decreto 11. SG 1, de
18 de Novembro de 1848.

E admittido mesmo que o tresdobro do citado
Alv. possa ter applicação aos 50 000 da Ord., o
que é certo é que póde a vintena dos curadores de
orphãos ser elevada a 150~'000) e achamos mesmo
justo que o seja, mas nunca a 400$000, porque o
Decreto n. 56 I de 18 de Novembro de 1848 só
tem referencia aos curadores de bens de defuntos
e ausentes.

Só por alvará assignado pelo Juiz poderão re
ceber essa vintena j não podendo havei-a da sol
dada que o menor ganhar.

Se aos tutores e curadores se deixar premio em
testamento, é permittida a opção do premio, ou
da vintena.

E' isto o que se vê decidido pela Relação da
Côrte em

Acc. de 3 I de Julho de 1874 :-E' de applicaçao
restricta e determinada o Alv. de 16 de Setembro
de 1814, elevando ao tresdobro ás multas e penas
á dinheiro, e ás taxas, que especificou, com o que
nada tem de commum o premio assignado aos tu.
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e 21

Supprir o consentimento do pai, ou tut?r
para esponsaes, ou casamento.

tores e cumd01"es pela Ord. L. Ia, T. 88, § 53.

Dir'7 Rev. de 18757 voI. 6°7 pags. 87 a 89'

Nrro nos estenderemos mais sobre este assumpto,
porque está fóra dos limites de nossa obra, que é

puramente civil, e nos aguardamos para desen
volvei-o no nosso Thesow'o dos Orphãos, que es
tamos elaborando.

COMMENTARIO LXV

AO § 21 DO ART. 38

Recusando os pais, tutores, ou curadores, con
sentir no casamento dos filhos, etc., pódem estes
recorrer aos Juizes de orphãos, que ouvindo de
plano e em termo summario aos dissidentes, e in
formando-se da conveniencia do casamento, for
marão o processo, e o farão subir á conclusão do
Juiz de Direito, que, nos termos do art. 4° n. 6
do Decreto de 12 de Novembro de_1 873, ~once

derá, ou denegará a licença requerida.
E' esta tambem a doutrina consagrada nas se

guintes Decisões:
N. 457, de 26 de Outubro de 1875 :-Sómente
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ao Juiz de Direito competem custas pelo Alvará
de supplemellto de lzcença para casamento, ou
autorisação para esse fim, nos termos do art. 32,
§ 3° do Regimento approvado pelo Decreto
n. 5737, de 2 de Setembro de 1874.

N. 465, de 27 de Outubro de 1875 :-Compete
exclusivamente aos Juizes de Direito a concessão,
011 denegação, de licença pa1'a casamento de me
nores, qualquer que seja o valor de seus bens, em
vista do art. 24, § 1° da lei n. 2033, de 20 de
Setembro de 1871, e art. 4°, n. 6 do Decreto
n. 5467, de 12 de Novembro de 1873.

Da sentença do Juiz de Direito cabe sómente o
recurso de aggravo para a Relação.

Assim foi tambem decidido pelo Sup. Trib.
de Just. em.

Acc. de 14 de Abril de 1875 :-Ha injustiça
1l0ton'a, tomando-se conhecimento de appellação
interposta de sentença, negatoria de licença para
casamento, contra a expressa disposição da lei
de 29 de Novembro de 1775, confirmada pela
de 6 de Outubro de 1784, e mandada vigorar pelo
art. 12 da lei de 3 de Dezembro de 1841, que da
sentença que concede, ou nega licença para casa
mente só permitte aggraJJo depetição, reeurso mais
consentaneo com a natureza da causa:

cc Em contrario não se póde invocar o art. 15
§ 12 do Reg. de IS de Março de 1842, porque
embora ahi só se me~cione o caso de concessão
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Je licença, nao póde tal omissão prevalecer ádis
posição da lei; já porque a attribuição do poder
executivo pelo art. 102, § !2 da Consto não esten
de-se á innovação das leis, que só é pertencente ao
poder legislativo'; já porque no mesmo art. r2 da
lei de 3 de Dezembro de r8..j. r, declarou-se posi
tivamente o que a respeito de aggravos ficava
reservado para ser d'eterminado em Regula
mento.

cc Ao que tudo accresceJ que da suppressão de
um recurso, quando isso importasse aquelIas
omissões, não seguir-se-hia necessariamente a con
cessão de outro.-Dir., Rev. de r875, voi. 7°,
pago 86.

Assim tambem decidio a Rei. de Ouro-Preto
em

Acc. de 8 de Agosto de r87 5 :-Nao tomam
conhecimento da appelIação, por não ser caso
della, em vista do art. r5, § r2 do Decreto de
r 5 de .Março de r842, que não deixa duvida pela
referencia, que faz á lei de 29 de N ovem bro
de r77 5 ; o que vê-se confirmado pelo modo como
enunciou-se o art. 4° § 6° do Reg. n. 5467, de r2

de Novembro de r873, que se conformou com o
principio da reciprocidade, de toda a procedencia
na hypothese de que se trata.-Dir., Rev. deJ unho
de 1876, pago 3 r 5 a 3 r9.



FÔRO CIVIL 185

E se recurso em face da disposiçao do § 12 do
art. IS do Reg. de l5 de Março de 18-1-2, era
sempre de petição; e como muitas vezes o Juiz
de Direito morava a mais de cinco leguas distante
do lugar em que se interpunha o aggravo, as
partes perdiam-no; dando isso lugar a que Re·
bouças em suas Observo a este artigo, e quasi
todos os Praxistas entendessem que o aggravo
neste caso devia ser de petiçao, qualquer que
fosse a distancia; chamando elles em seu auxilio
a disposiçao da lei de 29 de ovembro de 1775.

Nesta parte, porém, acha-se hoje revogado o
Decreto de IS de Março de 18-1-2, pelo de 12 de
Novembro de 187:;\ que, declarando no art. 3°,
§ l°, que aggravar-se-ha para a Relação do dis
tricto das decisões dos Juizes de Direi to das co
marcas geraes,- que ponham tenno ao jeito em I a

instancia - e dispondo no art. 4o, que uma

dessas decisões é - n. 6 - a concessão ou dene
gação de licença para casamento do menor,
ipso facto, determinou que esses aggravos são
hoje de instrumentos, por ser interpostos além
das cinco leguas de que falla o art. r 5 do Cito Reg.
de 1842.

o alvará dessas licenças paga 67$500 de sello-
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Decreto n. 7540, de IS de Novembro de 1879,
art. 10, § 9°.

Apezar dos aréstos, que citamos do Sup. Trib.
de Just. e da Relação de Ouro-Preto, é nossa
opinião que hoje o recurso que deve caber da
concessão, ou denegação de licença para casa
mento, é o de appellação, e não de aggravo, a
ter-se de attender antes á letra da lei, do que á
natureza do acto.

Se a Disp. Provo no seu art. 15 dispõe que

senl de appellação toda a provoc~ção de sentença
definitiva, ou com força de definitiJJa, do Juizo
inferior para superior; disposição esta que já
consagrava a Ord. L. 3°, T. 69; e se a sentença
Q.ue concede, ou denega licença para casamento, é
definitiva porque póe termo ao feito, como pre

ceitua o art. 4° do Decreto de 12 de Novembro
de [873, evidente é que esta disposição não só
mente revogou o § 12 do art. JS do Reg. de

IS de Março de 1842, a Lei de 6 de Outubro

de 1784, o Ass. de 10 de Junho de 1777, e a
Lei de 29 de Novembro de 1775, na parte que a

tal recurso diz respeito, como manteve· em todo
o seu vigor o cito art. 15 da Disposição Pro viso
ria, e conseguintemente estabeleceu que o recurso

de semelhante despacho é o de appellação.
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E não foi sem fundamento que o cito ReguL de
12 de Novembro reformou na hypothese o de
15 de Março, porquanto só tratando este no § [2
do art. 15 da - cCllcessão da f-icença - tinha sido
omisso a respeito da denegação, dando lugar a
que se suscitassem duvidas e interpretações ácerca
do recurso que neste caso deveria ter lugar, desde
que nenhuma lei desse caso tratava expressa~

mente.

Ora, fixando a lei de 3 de Dezembro de
1841, nu an. 120, o que a respeito de aggravos
deveria ser determinado em regulamento, não
concedeu que se creassem nestes novos casos
de aggravos; pelo que comprehende-se, que sup
prindo o Regul. del2 de Novembro de 1873,
a omissão contida no de IS de Março de 1842,
com relação á denegação de licença para casa
mento, só o podia fazer, considerando esse novo
recurso, entre os de appeIlação ; por isso que, a
considerai-o de aggravo, innovaria na lei de 3 de
Dezembro, para o que falta competencia ao poder
executivo, em face do art. 102, § 12 da Consto do
Imp.

Em apoio de nossa Opll1laO, temos o julgado
da ReI. da Côrte em

Acc. de 2 I de Outubro de 1373 : - Parecendo
só caber recurso de aggravo, como se deduz da Lei
de 29 de Novembro de 1775, e do Ass. de 10 de Ju
nho de 1777, combinado com o art. 120da Lei de
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3 de Dezembro de 1841; todavia, limitado o ag
gra vo ao restricto caso especificado no Regu1. de
IS de .1arço de 1842, art. I5,§ 12, combinado
com o art. 26, só é cabivel a appellação, como en·
si1lam os Praxistas, fundados na Ord. L. 3°,
T. 69, e no an. IS da Disp. Provo de I83~, e
como já reconheceu o Trib. no Acc. de 18 de
Novembro de r870.-Dir., Rev. de 1873, vol. 2°,
pags. 2 I 8 a 244.

Os filhos-familias e os menores de 2 I a1lllOS de
idade não pódem contrahir esponsaes) sem con·
sentimento de seus pais, tutüres ou curadores; e
se estes o prestarem far-se-ha e:x.p1-essa mençáo
na escriptura.- Lei de 6 de Outubro de 1784,

§ 4°·
Se bem que na citada lei se diga vinte e cinco

annos, todavia, em vista da Resol. de 3 I de Ou
tubro de 1831; que declara a emancipação, ou
antes a maioridade aos vinte e um al1nos, jLJlga.
mos que nesta parte ficou a citada lei modificada.

Nenhuma redundancia ha na lei em.pregando as
expressões-filhos-familias e menores de .... etc.,
porque, como recon hece o proprio Borges Caro
neiro no T. 10, § 96, n. 17 Not. que considerou
esse emprego redundancia, como se vê do seu Di
reito Civil L. 1° T. I I, § 10 , n. 16, os filhos-fa
milias, em qualquer idade que estejam, são equi
parados aos menores.
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A questão a agitar-se a respeito é se, não dis
tingllin~o a lei entre menores puberes ou impu
beres, pódem a estes consentir os paes, oU" tutores,
que contraiam esponsaes, e o Juiz supprir esse
consentimento, ou conceder licença para casa
mento neste caso.

Somos de opinião que, :l1uito embora o direito
canonico, permitta ao homem casar aos 14 annos
e á mulher aos 12, e antes mesmo dessa idade se
provar ter o necessario discernimento, e contrahir
esponsaes aos 7 annos completos, como se vê da
Constit. do Arcebisp. da Bahia L. l°, T. 63,

n. 262, T. 64: n. 267 ; não devem, com tudo, os
Juizes de orphãos, paes e tutores consentir em
taes casamentos.

Não é essencial e indispensavel que na es
criptura de esponsaes se faça expressa declaração
do consentimento dos paes, tutores, ou curadores,
como o exige a lei, por isso que a assignatura
destes importa o reconhecimento do acto.

E tanto é assim, que o consentimento dos paes,
tutores e curadores póde ser prestado por es
cripto com declarações extrinsecas, que se inseri rão
na escriptura; e mesmo prestado depois de feita
esta, desde que dessas declarações constar que

confirmam elles semelhante escriptura.
Da mesma fórma por que se sanam as nulli

dades da falta, ou insufficiencia de poderes, pela
ratificação, sana-se a da falta do consentimento



190 THESOURO JURIDICO

preciso para a escriptura de esponsaes, comtantó
que essa confirmaçao seja expressa.-Lobao) Aee.

Süm., §§.666, 672 e 673.

Se o pai, tutor ou curador nao quizer prestar
seu consentimento para o contracto esponsalicio,

-o Juiz de orphaos, hoje de Direito, em face da lei
de 20 de Setem bro de 187 I, a requerimento das
partes, o poderá supprir, ouvindo de plano e em
termo sUl11mario aos dissidentes, e informando-se
da conveniencia do casamento; lavrando-se, então
a escriptura de esponsaes, onde será incorporada
a provisao, ou sentença ào supprimento da licença.
-Lei de 22 de Setembro de 1828, art. 2°, § 4°,
Regu!. n. 143, de IS deMarçode 1842, art. 5° §soi

Lei de 6 de Outubro de I 78.i-, § 4°.

Os alvarás de supprimento de consentimento
de pai, tutor, ou curador para casamento, de me

nores, pagam hoje 67$500 de seJlo.-Lei n. 7546,

de t 5 de Novembro de 1879, art. 10, § 9° ; e os
de esponsaes, de que nao tratava a tabella annexa
á Lei de 30 de N ovem bro de 1841, paga hoje
I r ,'500, por se acharem comprehendidas na letra
da ultima parte do cito § 9° do art. 10 da cito Lei
de IS de Novembro de 1879; sendo certo que
antes desta lei já pagavam imposto, porquanto o
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Regul. n. LI.50S, de 9 de Abril de 1870, art. 13, § 10

dizia: Provisões de tu tella, e ozft1'as /lão especifi

cadas.

o recurso para o caso dos esponsaes: é o mesmo
que o estatllido p::1ra ::1 concessão ou denegaçáo do
supplell1ellto de consentimento pm'a casamento; é
o de appellação.

Os processos para conccssao, ou denegaçao de

taes licenças deverao ser secretos: e por isso 01'

dena·se:

r.. Que nao passem das maos dos respectivos
Juizes e de seus escrivacs.

2.° Que as proprias partes, ou seus procuradores
rao ao cartorio p::1ra dizerem ou resj::onderem por
escripto o quc lbes convier, tirando as cópias do
que carecerem.

3.° Que as sentenças simplesmente conce Iam,
ou deneguem, as licenças, com indistincta relaçao .
ás provas, e sem individuaçao de fundamcnto.

4. ° Que passados seis mezes depois da decisao,
mandem os Juizes queimar os processos.-Lei de

5 de Outubro de I 78-J., § 5".

Os filhos maiores de vinte e um annos devem
por obediencia e respeito a seus pais, pedir-lhes li-
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cença para contrahir esponsaes; mas se esta lhes,
fôr denegada, elles os poderão contrahir, não
obstante.-Cit. Lei, § )0.

Esta disposição, segundo Lafayette, Dir. das
Fam. pago 5, noto 3a, deve ser entendida compre
hendendo tambem os filhos illegitimos reconhe
cidos, ou legitimados. Com esta modificaçao, diz
elle, deve ser entendido o §- 3" do Ass. de 9 de

Abril de 1772.

Assim deve realmente .:;er, porque a lei poste
rior deroga a anterior, lex posten'orpn'ori de
rogat. E comquanto o Ass. de 9 de Abril só se

referi se ao casamento, e a lei de 6 de Outubro

de I 78~~ regulasse os espollsaes, o qüe é verdade é
que sendo os esponsaes meio para o casamento, a
lei citada modificou o cito Ass. ; porque, qui me
diullZ 1J11lf, finem vulto

Os contractos ante-nupciaes só pódem ser feitos

antes do casamento, e depois deste não pódem ser
alterados ou modificados em qualquer sentido,

pena de nullidade.- Coelho da Rocha, Dir. Ci,.,

§ 256.
Esta é a doutrina de todos os escriptores mo

dernos, e acloptada por todos os codigos.

Con'tra esta doutrina o Sup. Trib. de J ust. pro

ferio o seguinte:
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e 22

Mandar entregar bens de orphãos á sua
mãi, avós, tios, etc.

Mandar entregar bens de orphãs a seus
maridos, quando casarem sem licença dos
mesmos Juízes.

Acc. de 22 de Agosto de IS63.-As escrípturas
nupciaes náo sáo irrevogaveis, porquanto ne
nhuma lei estabelece a regra da irrevocabilidade
de taes contractos, mórmente quando náo existem
filhos do casal; eJ comquanto alguns juriscon
sultos sigam a opiniáo negativa, outros opinam
affirmativamente : - E' conforme aos principios
do nosso direito que não se deve irrogar nulli
dades, onde as leis o não irrogam.- Ass. de 23
de Junho de 18Il.-Mafra, Jurisprud., tom. 3°,
pags. 165 a 169.

Esses contractos só pódem ser feitos por escri·
ptura publica, sob pena de se tornarem nullos;
como se vê da novíssima Lei hypothecaria,
art. 3°, § 9°.

COMMENTARIO LXVI

AO § 23 DO ART. 38

A'quelle que casar com alguma orphã sem
13
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licença do Juiz, não se dará a posse e administra

ção dos bens desta, salvo se o Juiz ordenar que

lhe sejam elles entregues, justificando o marido

capacidade para regeI-os, e merecendo por sua

probidade e boa conducta tal concessão. - Ord.

L. [0, T. L8,.§ J9; Regim. do Dezemb. do Paço,

.~ 79; Lei de 22 de Setembro de J828, art. 2°,
~ 40

; Reg. de 15 de Março de 1842, art. 5°, § 8°·
Av. n. 271, de l6 de Dezembro de 1852.

As ordens para a entrega de taes bens pagam

sello proporcional, conforme a tabella de la

classe do art. [O do Regul. do sello, a que se

refere o Dec. n. 7549 de T::; de m-embro

de 1 ( 7~ .

Não concedendo o Juiz de orphãos que ao ma

riào d'~ orphã, que casou sem licença, sejam en

tl~egues os bens desta, continuam elles sob a ins
pecção c administracção do mesmo JllI·1., sem
poderem os conjuges fazer ácerca delles trans

acçáo alguma.
Assim foi decidido pelo Sup. Trib. de Just.

em

Acc. de 1° de Agosto de 1866 :-Se os bens

ainda se achavam sob a inspecção e administração
do Jui{o de orphãos, em virtude da interdicção
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legal; é manifesto que a menor e seu marido não
podiam validamente fazer ácerca delles qual
quer transacção.-Mafra, J urisprud., tomo 3',
pago 301.

Só póde o Juiz negar a posse e administração
dos bens da orphã, que casou sem sua licença,
até chegar a idade de vinte annos, se o casamento
tilJe1' sido deslJantajoso, segundo a qualidade do
menor e sua fortuna.

Assim decidio o Sup. Trib. de· J ust. em

Acc. de 31 de Maio de 1856 :-Posto que a Ord.
L. 10, T. 88) § 19 ordene que ao menor casado
sem licença do Juiz de orphãos não se entreguem
seus bens emquanto não chegar a idade de vinte
annos; todavia esta disposição não é absoluta, e
si~ admitte uma excepção, porque diz que isto
terá lugar quando houver desigualdade de con
dição e dejortzma; e portanto, quando a con
dicção fôr igual, e a fortuna não fôr desigual) não
póde ter applicação a regra geral estabelecida na
dita Ord.:

«E na verdade sendo isto uma pena imposta pela
lei para evitar o prejuizo dos menores, não é justo
que seja applicada, sem fundamento) quando se
mostra não haver prejuízo dos menores. A lei de
21 de Setembro de 1828, que extinguio o Desem
bargo do Paço, determina no art. 2°) § 4°, que
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e 24·

Conceder dispensa para os tutores obri
garem seus proprios bens á fiança das tutellas
para que foram nomeados, ainda que os bens
estejam fóra do districto onde contrahirem a
obrigação.-Leis, idem..

fica pertencendo aos Juizes de orphãos a entrega
dos bens das orphãs aos seu maridos, quando
casarem sem licença cos mesmos Juizes. O Regul.

n. r43,de r5 de Março de r842,art. IS, § 80
,

diz o mesmo; d'onde se vê ql;le a disposição da
Ord. L. rO, T. 88, § 19 não é absoluta; porque
estabeleceu uma regra geral e depois uma ex

cepção. Esta intelligencia é corfirmada pelo Av.

n. 27r, de r6 de Setembro de 1852. E' inquestio
navel~ que seria inutil, e mesmo absurda, esta dis
posição da lei, se não podesse ter applicação n'este

caso.-Mafra. Jurisp.) tomo 2°, pags. 273 a 277.

COMMENTARIO LXVII

AO § 24 DO ART. 38

Alv. de 24 de Julho de 1713; Lei de 22 de Se·

tembro de 1828, art. 2°, § 4°; Regul. de IS de

Março de 1842, art. 50, § 9-'
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2.° Nas comarcas especiaes:

Julgar em segunda instancia as causas civeis

Esta mesma disposição já resultava da Ord.
L. 4°, T. 102, § 5°, que dispensa a fianca do tutor
abonado por seus bens de raiz, sem distinguir o
lugar da situação de taes bens.

Essa mesma doutrina acha-se consagrada no
Alvo de 7 de Dezembro de 1689, citado pelo de
25 de Junho de 1695, que diz: - pôr termo
nos autos com fiador abonado, se o tal tutor o
lIáo jô1'por seus beJIS de mi{, que possz'ta) em que
os orphãos 1'asoadamente possam ter segz{1'an~a,

como se declara na Ord. L. 4°, To 102, § 5°.

Assim tambem dispõe o cito Alvo de 7 de De
zembro de 1689 :-e aos estmn/zos PÔ?' termo nos
autos com fiador abonado, se o tal tu tal' o não fôr
por seus bens de raiz) que possúa, em que os dos
orphãos rasoadamente possam ter segurança.

COMMENTARlO LXVIII

AO § 25 DO AUT. 38

São comarcas especiaes as capitaes séde de
Relações, e as o comarcas de um só termo a ellas
ligadas por tão facil communicação, que no
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de valor até IOo$ooo.-Decreto de 22 de
Novembro de 1871, art. 67, caso 10, e art. 63.

e 26

Processar e julgar em primeira e ultima
instancia as causas civeis de valor de mais
de 100$000 até 500$000, e todas as orpha
nalogicas até 500$000.-Decreto cito de 22

mesmo dia se póde ir e voltar.-Lei de 20 de Se
tembro e Decreto de 22 de Novembro de 1871,
arts. J.

COMMENTARIO LXIX

AO § 25 DO ART. 38

Não deverá tomar, porém, 'conhecimento da
appellação, sem que verifique primeiro se está
firmada a alçada do Juiz, pelo valor pedido, ou
estimad'), afim de que, no caso contrario, mande
proceder a arbitramento, de conformidade com o
Aviso de 27 de Janeiro de 1872, visto como as
appellações em taes causas independem de ava
liação, como preceitúa o art. 16, § lodo Decreto

de 12 de Novembro de 1873.
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de Novembro, ar!. 67, caso 2°; Lei n. 2033,

art. 27, e7°·

Processar e julgar em primeira instancia
as causas de valor superior a 500$000, e a
execl1cão das sentencas nessas causas -De-

• >

Essa appelIação tem elfeito suspensivo.-De

creta de 22 de Novembro de 1871, art. 63, § 6°.

COMMENTARIO LXX

AO § 26 DO ART. :38

São os substitutos os executores das sentenças
em taes causas.-Decreto cito art. 68, S2° i Av. de
12 de Fevereiro de [872. .

Não podendo haver appelIacões de taes sen
tenças,-Lei n. 2033, art. 27, ~ ti parece-nos,
entretanto, que pódem ser ellas embargadas i
por isso que) tirando a cito lei o recurso da appel
lação, nada disse a respeito dos embargos em
relação a elIas, por isso que, se os houvesse a mesma
lei de o prohibir, teria sido clara e positiva, como
foi com as causas do Juizo de paz, declarando
no art. 29 do Decreto de I ~ de Novembro de 1873:
que não se admittem embargos ás sentenças pro
feridas pelos Juizes de paz.
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creto cito de 22 de Novembro art. cit., caso 30
;

Avs. de 12 e 27 de Fevereiro, de 27 de
Março e de 3 de Agosto de 1872.

e28

Julgar todas as justificações, tenham, ou
não, caracter contencioso.

COMMENTARIO LXXI

AO s 27 DO ART. 38

Como nas comarcas geraes julgam os Juizes
municipaes, não pódem nas especiaes julgar os
su bstitutos as justifica.çóes, que não tiverem ca·
racter contencioso, por isso que pelo Aviso de 23
de Outubro de 1872 foi decidido que, comquanto
as justificaçóes não se comprehendam nas ex.
pressões-causas civeis-, que se encontram no
§ lodo art. 2..). da lei n. 2033, e nos demais artigo
do seu regulamento, todavia nao são os Juizes
~ubstitutos competentes, quando no exercicio da
Jurisdicção parcial dos Juizes de direito, ou mesmo,
como simples substitutos, para julgarem-nas, por
que, se bem que se declarasse que não são taes
justificações materia con tenciosa, todavia não se
deu aos substitutos a faculdade de dar sentenças.

E comquanto a justificação seja dito volun
tarioJ e não pleito, todavia a sentença que a
julga é definitiva, e portanto não póie competir
aos Juizes substitutos.
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I

Julgar partilhas e contas de tutores, e pro
ferir qualquer outra decisão definitiva, que
ponha termo ao feito na primeira instancia.
- Lei cito de 20 de Setembro de 187 I,

art. 24, elo eDecretocit.de22deNovembro,

art. 7 I. (Vide not 43 ao e)
e 30

Deferir juramento e dar posse aos empre·,
gados judiciarios do termo e districtos de
sua comarca, sem excluir a competencia das
camaras municipaes, na conformidade do
seuregimento.-Lei de 1°de Oütubro de 1828,
art. 54; Avs. de 20 de Dezembro de 1848
e de I I de Abril de 1849; Decreto de 22 de
-Tovembro de 187 I, an. 5°.

e 3 I

Substituirem-se reciprocamente, conforme
a ordem designada na Côrte pelo governo, e
nas provincias pelos presidentes.

COMMENTARIO LXXII

AO § 31 DO ART. 38

Essa substituição, porém, é restricta, quanto ao

civel, nas varas substituidas, ás sentenças defini-
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e 32

Proferir sentencas de absolvicão de instan·, ,
cia nas causas de sua competencia, e todas
aquellas, de que caiba appellação e aggravo
de petição, ou instrumento.-Decreto cito de
22 de Novembro de r87r) art. 68, e rO.

e 33

Julgar peremptoriamente a supelçao op'
posta aos Juizesdepaz.-Decreto cit., art. 63,
e ro.

tivas, ás decisões de suspeição e ao julgamento de
appellações, ou quaesqucr recursos interpostos
dos Juizes inferiores; porquanto, em todos os
outros actos de jurisdicção voluntana, ou con
tenciosa, é substituido o Juiz de direito pejo res
pectivo substituto.-Decreto n. 4824, art. 4', § l°;

Avs. de 22 de Novembro de 187[, e de IS de
Junho de 1872.

COMMENTARIO LXXIII

AO § 32 DO ART. 38

Essas causas são as de mais de 100$000 em
diante. No preparo e instrucção dellas pódem os
Juizes de direito ser auxiliados pelos substitutos
até qua~quer sentença exclusiva. Decreto cito
n. 4824, art. 68.
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Preparar e organisar o alistamento de elei
tores na sua comarca; se esta fôr de um só
termo, e se nelta houver mais de um Juiz
de direito, cada um o fará no seu districto
criminal.-Decreto n. 798r, de 29 de Ja
neiro de 188 I, art. 4').

SECÇÃO VIII

Dos Juizes de Direito de varas privativas

e 35

São varas privativas do Juizo de direito,
conforme a Lei n. 2033, art. 10; Decreto
n. 4834, art. 20 e Decreto n. 4825, de 22 de
Novembro de 187 I, art. 10: as seguintes:

COMMENTARIO LXXIV

AO § 35 DO ART. 38

Os Juizes são privativos por competencia
especial em ra{ão das pessoas, visto como os
privilegias cedem direitos ás pessoas, e não ás
COusas.

E' assim que no Jui{o dos Feitos da Fa{enda
considerou-se a primeira das pessoas juridicas, a
pessoa da Fa{enda nacional;
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N O da ProlJedon'a teve-se em vista ás pessoas
dos testadores, e ás juridicas de intel'esse pll_
blico; .

N o de Orphãos attendeu-se ás pessoas destes
e ás que lhes são equipara las;

N o do Commercio teve-se em consideração ás
pessoas dos commel·ciantes.

Não comprehendemos entre os Juizesprivativos
os Arbitras, porque estes, embora digam de di
reito, não têmjurisdicção, como se vê do Regul.
n. 737, de 25 de Novembro qe 1850, arts. 41 I a
4' 5, se bem que na opinião de Pedr. Barb. ado
Leg. ~, Dig. de J ud. art. n. 47, e Lib. ad Ord.

L. 3°, T. 16, ad subr. m. 47, 48 e 4-9, não tenham
el1es apenas jurisdicção p1'orogalJel.

N esta parte estamos de accôrdo com o Sr. Tei

xeira de Freitas, assim como em não considerar

elle causas pri, "ilegiadas as de locação de serviço,

almotaceria e as de importancia até 100$000, por
que estas realmente não têm privilegio nenhum.

Não tem privilegio de .Tlti{o, que as tornasse
priJJatiJJas} porque as de locação de serviço, como
as de almotaceria, pódem ser julgadas tanto pelos

Juizes de paz como pelos municipaes.- Ord.
L. l°, T. 68, Alv. de 23 de Outubro de 1604;

Regui. de 15 de Março de 1842 , arts. I ° e Zo, §§

3°s; e as de valor até 100$000, deixam de per

tencer ao Juizo de Paz, desde que versam sobre
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bens de raiz, ou negocias da Fazenda.-Decreto
de lzde Novembro de 1873, art. 28.

'Não tem privilegio em razão das cousas, por
que este determina-se unicamente pela situação

da cO/lsa demandada.

COMMENTARlO LXXV

AO N. 1 DO § 35 DO ART. 38

Outr'ora das causas Fiscaes, abolido pelo art.
91 da Lei de 4 de Outubro de 1831, que passou
a jurisdicção do extincto Conselho da Fazenda
para os Juizos telfitoriaes, dando destino aos seus
feitos na Portaria de 7 de Março de 1833, foi
restabelecido pela lei de 29 de Novembro de 1841,
com os necessarios esclareci~entos da Orden.
n. 6, de 12 de Janeiro de 1842, e as referencias do
art. 49 do Regul. das Correiçães de 2 de Outubro
de 1851.

Restaurado o Jui{o das causas do Fisco) com a
denominação de Jui{o dos Feitos da Fa{enda, é
procedente o que diz Per. e Souz. em sua
nota SI -: (( este privilegio faz que as causas, em

que o Fisco (a Fazenda Publica) tem interesse,
posto que remoto, remettam-se ao seu Juizo
1/0 estado em que se acharem. »

Nesta parte não podemos concordar nem com
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2.° A da Provedoria de Residuos e Ca.
pelIas.

o abalisado Per. e Souz., nem com o Sr. Teix.
de Freitas.

Se a incompetencia do Juizo affecta os actos
decisorios - em face do principio -1lulla major
nullitas úZI/ellire potest, quam illa qUtE resultat ex
deJectu postestatis-, como é que a causa de in·
teresse da fazenda póde ser remettida ao Jui{o dos
Feitos em qualque1' estado, em que se acharem?

Assim, pois, seria. prudente que ás ultimas pala
vras do abalisado jurisconsulto se ajuntasse - :
antel'ior d sentellca !,

COMMENTARIO LXXVI
/

AO N. 2 DO § 35 DO ART. 38

Este Jui{o comprehendia todas as causas de
-capellas e residuos-de que faUa a Ord. L. l°,
T. 50 e 62; começou recentemente pelas Instr.
de 13 de Dezembro de 1833, art. 43; sendo de
pois seguido do Decreto de 19 de Outubro de 1833,
e mais tarde ainda, do Reg. de 15 de Março de
1842, art. 2°, n. 2 ; arts. 34 a 47 do Regul. das
Correições de 2 de Outubro de 1851; Lei de 20

de Setembro de 187 I, art. 1°; Regul. de 22 de
Novembro do mesmo anno,art. 2°; e Av. n. 258,
de 9 de Agosto de 1872.
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3.° A dos orphãos.
4.° A do commercio.
s.o A das auditorias de guerra e marinha.

COMMENTARIO LXXVII

AO N. 3 DO § 35 DO ART. 38

Este Juizo tem hoje muitas attribuições, de que
mais detidamente fallaremos em o nosso tbesouro
dos orpháos, que nos nc!umos elaborando.

Tendo sua origem nos tempos coloniaes para
as causas de orpháos, pessoas a estes equipa
rados, defuntos e ausentes, foi depois conservado
e melhorado peJas seguintes disposições legisla ti
vas.- Disp. Prov., art. 20; Lei de 3 de Dezem
bro de 184 r, arts. I 17 e 1 [8; Regul. de 15 de
Março de [842, ans. 4° a 7°; Decreto de 15 de
Junho de 1859, art. 1° e seg., arts. 2.9, 46 e fl.9 ;
Decreto de 2 de Outubro de 1851, arts. 32 e 33.

Depois o an. 1 0 da lei de 20 de Setembro de

187 I creou mais um logar de Juiz de orphãos
na Côrte, repet~ndo a creaçáo de uma segunda
vara o art. 2 do Regul. de 22 de Novembro de
1871, mandando ambos servirem cumulativa
mente, vindo finalmente os Avs. de 24 de Abril de
1873, e de 27 de Maio de [872.

COMMENTARIO LXXVIII

AO N. ! DO § 35 ])0 ART. 38

A' lei n. 556, de 25 de Junho de 1850, e por
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I. o

Do Juizo dos Feitos da Fazenda

ê 36

Aos Juizes dos Feitos da Fazenda com·
pete conhecer e julgar definitivamente, em
primeira instancia, todas as causas civeis,

força do Til. unico do Cod. Com., deve o Jlti'{O

do col1Zmercio sua instituição. Seus Reguls. são
os de ns. 737 e 738 de 25 de Novembro do mesmo
anno de 1850; o de o. 1597, de [O de Maio de
1855, e o de 30 de Novcmbro de I 76, ex-vi do
Decreto legislati\ o de q de Outubro de 1875.

Pertcnce hoje á primeira instancia, como os
demais Jui:{os privatúJos. Sendo as Relações os
tribunaes de segunda instancia para as causas
commcrciaes por força do Decreto o. 2342, de
6 de Agosto de 1873, que, supprimindo a juris
dicção contenciona dos tribunaes do commercio,
mandou que fossem taes causas julgadas pelas
Relações, que pelo Regu!. de 2 de Maio de 1874,
art. 1[, continuam com a alçada de 5:000$000,
a mesma do Decreto de 30 de Novembro de 1853
e da lei de 16 de Setembro de 1854.

Antes da instituição deste Jui{o, eram privi
legiadas em materia commercial as causas do
commercio maritimo, e as dos fallidos.
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ordinarias, ou summarias, em que a Fazenda
Nacional fôr auctora ou ré, ou por qualquer
maneira interessada; em que deverem in
tervir os seus procuradores, como auctores,
réos, assistentes, ou oppoentes.-Lei n. 242,
de 29 de Novembro de I84I, arts. 2° e 12 ;

Ora. n. 6 de 12 de Janeiro de r842, art. l°.

Nessas causas comprehendem-se :

I. O As que se moverem á respeito dos bens
nacionaes, reservados na fórma do luto 185
da Const., para decencia e recrei do Sr.
D. Pedro II e sua familia, e versarem sobre
a propriedade e posse, que nelles tenha a
Fazenda acional. - Ord. cito de 1842,
art. 2° el°.

2.° Os inventarios, a que se não tenha dado
começo dentro de 30 dia~ por outro Juizo,
sendo a Fazenda interessada por taxa de
herança, ou lE'gado.--Decreto n. 156, de 28
de Abril de' 1842, art. '8°.

3.° As causas da Fazenda provincial,
quando assim o houverem decretado as res
pectivas assembléas provinciaes. - Decreto
de 14 de Julho de 1846.

4·° A lotação de officios de justiça, fazenda
14
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e beneficios ecclesiasticos.-Decretos de 26
de Janeiro de 1832 e Iode Abril de 1834;
Avs. de 28 de Maio e 14 de Outubro de r844;
Ord. n. 199, de 14 de Outubro de 1854.

5. o A incorporação de bens nos proprios
nacionaes.~Instr. da Dir. Ger. do Conto de
10 de Abril de 1851, art. 26.

6.° A medição e questões de terrenos de
marinha, pertencentes ao. Estado. ~ Ord.
n. 76 de I I de Julho de 1845.

7. o A arrematação de objectos de ouro e
prata, depositadós nos cofres publicos, pas:,
sado o prazo de cinco annos, não havendo
reclamação das partes.-Lei n. 628, de I I de
Setembro de 1841, art. J J, e16 ; Ord. n. IA,
de 14 de Janeiro de 1854.

e 38
As denuncias:

I. o Por sonegação de siza e outros 1111

postos.-Alvs. de 3 de Junho de 1809, ee 90

e 14, e de 2 de Outubro de 1841, e30
; Avs.

n. 157"de 3 de Maio, en. 409, de r6deDe
zembro de 1856.

2. o De ben de corporações de mão morta
e outros, cahidos em commisso e vacante
para o E tado, excepto de capellas e vinculas.
-C. R. de 28 de Setembro de r628; Alv.
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de 2 de Dezembro de 1791 ; Decreto de 8 de
Julho de 180~; Alv. de 14de Janeiro de 1807;
Provs. de 28 de Agosto de 1803, de 16 de Se
tembro de 1817; Av. n. 13, de 12 de Janeiro
de 1855.

e39

As habilitacões :,

1.° De herdeiros, successores e cessiona
rios dos credores do Estado.-Lei cito n. 628
de 1.841, art. 13; Ord. cito n. 6 de 1842,
art. 2°, e2°.

2.° Para succeder em tenças e pensões.
Alv. de 28 de Junho de 1808, T. 7°, e1° ;
Lei de 4 de Outubro de 1831 ; Decretos de
6 de Junho de 1831, de27 de Junho de 1840;
Ord. cito de 1842, art. 2° e2°.

3.° Para haverem o meio soldo dos offi
ciaes do exercito, do corpo de permanentes
da Côrte e da guarda nacional, mortos em
combate, as suas viuvas, filhas solteiras e
filhos menores de 18 annos.-Leis de 6 de
Novembro de 1827, de 6 de Junho e de 13 de
Setembro de 1831 ; de 27 de Agosto de 1840,
art. 9°; de 24 de Agosto de 1841, art. 7°; Ord.
cit. de 1842, art. 2° e 3°; Leis de 28 de
Setembro de 1853, art. 1°; de 27 de Maio
de 1857 e 22 de Setembro de 1858, art. 1°.
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As justificações:

1.o De serviços remuneraveis) paril se re
querer alguma mercê.

Estas justifiçações serão exclusivamente
feitas no Juizo dos Feitos da Côrte, qualquer
que seja a provincia, em que residam os jus·
tificantes.-Const. PoI. art. 179, e28; Ord.
cit. de 1842, art. 20, e50.

2. o De nacionalidade de proprietario e ca
pitão de embarcação brazileira, afim de que
esta possa gozar dos favores, que lhe são con
cedidos.-Reg. de 30 de Maio de 1836, arts.
129 e 130; Decretos n. 7, de 19 de Janeiro
de 1838, de 19 de Maio de 1846; Cod. Com.
arts. 457, 484 e 496; Decreto n. 1630, de 16
de Agosto de 1855.

3. o De incendio, innundação de cartorios
de collectores) arrebatamento de dinheiros
ahi existentes, de extravio de papeis e outros
factos semelhantes.-Ords. n. 56, de 27 de
Julho ·de 1844, 13 de Novembro de 1855, e
7 de Dezembro de 1857.

4:° De nobreza para concessão de brazões
de armas.-Prov. de '3 de Julho de 1807;
Decreto n. 499, de 3 I de Janeiro de 1847,
art .. 1°.•
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e 4 1

A aleada dos Juizos dos Feitos é de.
200$000, quer verse a causa sobre bens mo
veis, quer sobre bens de raiz.-Decreto n.
1285, de 30 de Novembro de 1853, art. 7°,
Lein. 242, de 29 de Novembro de 1841,
art. 13; Instr. em Ord. n. 6, de 12 de Janeiro
de 1842, art. 7°.

SECÇAO IX

Dos Juizes de Direito em correição

As attribuiçãesciveis dos Juizes de Direito
em correicão, em relacão á administraeão. . .
das pessoas e bens dos orphãos e outras pes-
soas miseraveis, são:

COMMENTARIO LXXIX

AO § 42 DO ART. 38

Não pódem, porém) annullar os contractos que
houverem feito os tutores e curadores, se os acha
rem lesivos aos interesses dos orphãos.

Assim o decidia o Sup. Trib. de J ust. em
Acc. de 27 de Julho de 1859 :--E' proceder in

solito, 'que nenhum fundamento tem em direito,
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I. o

Rever as contas de tutores, curadores e
thesoureiro dos orphãos e quaesquer admi
nistradores, emendando e reformando as
nullidades, erros e irregularidades que n'ellas

nem no art. 32, § 8° do Reg. de 2 de Outubro de
1851, que não dá auctorisação p'ara annullm' con·
tractos, e sim faculdade tão sómente para provi
denciar, que se intentem acções regulares, quando
o Juiz conheça que alguns se tenham feito le
sivos aos menores. - Mafra, J urisp., tomo 1°,
pago 160.

Judiciosa e bem tomada providencia judiciaria.
A' elasticidade que ao § 8° do art. 32 do cito Reg.
de 2 de Outubro, costumam dar muitos Juizes
de Direito, veio o Collendissimo Sup. Trib. de
J ust. oppôr um obstaculo, chamando taes Juizes
ás raias de suas re trictas attribuições.

Se tão absoluto e descripcionario poder tivesse
sido temerariamente dado aos Juizes de Direito
em correição, chegado, podiamos dizer, ter a
época em que a vontad'e deveria substituir o
direito e o arbitrio da auctoridade a justiça da
lei! I
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acharem. - Ord. L. rO, T. 62, e29; T. 88,

ee 40 e 42 .

Tomar as contas, não tomadas pelos Juizes
de Orphãos, ou providenciar sobre ellas, as
signando com a comminação de penas disci·
plinares, ou de responsabilidade, prazo den
tro do qual devem ser ellas tomadas.- Ord.
L. rO

, T. 62, e29·
3. o

Dar tutores e curadores aos orphãos e
pessoas que os não tiverem.- Ord. L. rO,
T. 62) ee 32 e 37,

4·°

Remover os tutores e curadores suspeitos,
os iUegalmente nomeados, os' negligentes e
prevaricadores e aquclles que não houverem
prestado fiança nos casos em que a lei exige.
-Ord. L. rO, T. 62, ee 28.e 33.

5. °

Providenciar sobre os inventarias não co
meçados ou retardados, emendando, refor
mando ou supprimindo os erros, nullidades
ou irregularidades, se ainda não tiverem
dado lugar a partilhas, que tenham passado
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em julgado, caso em que deverão limitar~

se a responsabilisar os que de taes erros,
nullidades, ou irregularidades forem cul
pados.

6.°

Sequestrar os bens dos orphãos e pessoas
semelhantes, comprados, ainda que seja' em
hasta publica, ou havidos directa ou indirecta·
mente pelos Juizes, escrivães, tutores, curado·
re , administradores e quaesquer officiaes
do Juizo, procedendo contra elles criminal~

mente. - Cad. Crim., art. 147; Ord. L. l°,

T. 62, eê 7° e 38, T. 88, e30.

COMMENTARIO LXXX

AO N. 6 DO § 42 0.0 ART. 38

Essa prohibição deve estender-se tambem, não
só aos que forem trocados pelos do tutor, como
aos que forem vendidos em hasta publica, sendo
immoveis, e arrematados por quem quer que seja,
desde que não se verificar a hypothese da Oed.
L. l°, T. 88, § 26.

Quanto á primeira hypothese, assim foi ~eci

dido pelo Juizo de Direito de Rio de Contas por
Sentenca de Iode Dezembro de 1874, - Na

prohibição da Ord. L. l°, T. 88, § 29, e dos
arts. 146 e 147 do Cad. Crim. entra a pennuta
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de bens do pupillo pelos do tutor.- Dir., Rev. de
J875, vaI. 6°, pags. 301 a 305.

Não é, porém, prohibida essa permuta, sendo
feita com estranhos, e -resul tando della vantagens
no futuro para os orphãos, como decidido foi
pela ReI. da Côrte em

Acc. de 16 de Fevereiro de 1855: -E' permit
tida a troca de bens de rai{ de menOl"eS, por outros
bens de raiz de igual natureza, provando-se que
estes serão para o fu turo de mais vantagem aos
menores, e precedendo licença do Juiz de orphãos.
-Mafra, Jurisprud., tom. l°, pago 307'

Com relacao á segunda hypothese, que aventá
remos, assim foi decidido pelo mesmo Trib. da
ReI. da Côrte em

Ace. de 7 de Outubro de 1873 : - Menos acer
tadamente mandou-se passar editaes de praça
para serem arrematados os pl'edios com quef01"am
aquinhoados os menores, visto que os ditos pre
dias, embora careçam de reparos, estão arren
dados, e produzindo interesses para os ditos
menores, pelo que a arrematação seria uma trans·
gressão da Ord. L. l°, T. 88, § 26.

cc Sejam entregues os referidos predios ao tutor
dos menores para administrai-os conveniente
mente.-Dir., Rev., vaI. [0, pags. 370 e 371.»
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Quando houver necessidade tal que se ?Ião
possa excltsm' nos termos da ardo L. 1°, T. 88,
§ 26~ o despacho para a venda dos bens de raiz,
pertencentes a orphãos, compete nas comarcas
geraes ao Juiz municipal, como decidido foi pela
ReI. de Ouro-Preto em

Acc. de la de Dezembro de 1875 : - O despa
cho do Juiz para a venda de bens de raiz profe.
rido no exercicio de sua jurisdicção méramente
administrativa, em consequencia da fiscalisaçáo e
inspecção immediata, que lhe compete sobre a

conservação e a~roveitamento dos bens dos ar·
phãos, não envolve uma decisão definitiva, ou
interlocutoria terminativa de feito em primeira
instancia, para que deva ser proferida por Juiz de
direito de comarca geral, cuja competencia em
face das attribuições civís do Juiz municipal deve

ser descriminada mais por esse caracteristico de
pôr termo ao feito agitado em primeira instancia,

que pela tabella do valor do objecto sobre que
versa o despacho, como já tem sido vantajosa
mente explicado e resolvido por diversos Avs.,

entre os quaes os de n. 384, de IS de Outubro de

r872; n. 92, de [3 de Março, ; n. 285, de 8 de
Ago~to de 1873.- Dir., Rev. de Abril de [876,
pags. 663 a 667,

Os bens immoveis dos menores devem. ser ar

rendados pelos tutores, em hasta publica, prece-
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delldo auclorisação do Juiz, como se vê da se

guinte
Decisão n. 266, de 5 de Julho de 1875: -Nos

termos de cout7"actos de an"endamento, feito á

Fazenda Nacional, de predios pel"tencentes a me
ILOteS, deve-se declarar ter havido para isso alt
ctotisação prévia do Jui{o de orphãos.

Como os dos orphãos não pódem tambem ser
permutados os dos prodigos, como decidido foi
pela Relação da Côrte em

Acc. de 16 de Setembro de 1873 :-Sendo a
petmltta~ de que se trata, contraria ás disposições
da Ord. L. 10, T. 88, §§ 25 e 29, é nuUa a mesma
pel'mula; e receba, portanto, o ex-curador suas
terras, entregando aos mentecaptos as que lhes
pertenciam; e bem assim seus escravos e os jor
naes destes, que se liq uidarem na execuç:ão.-Dir.~

ReI'. de 1873, vol. 20
, pags. 1QO a 193.

Essa mesma disposiç'ão do n. 6 do § 42 procede
em relação aos mesmos Juizes de direito em cor
reição.-Ord. L. Ia, T. 62, § 38, T. 88, § 30; T.
89, § 80

•

Em todo caso a acquisição é nulla.-Cod. Crim.
art. 146; Reg. de 2 de Outubro de 1851, art. 32,
§ 60

•
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Prender os tutores, cLlradores e admi.
nistradores, que houverem dessipado e extra·
viado os ben e rendimentos dos orphãos, e
pessoas semelhantes, e delles não fizerem
entrega no prazo legal, se não tiverem bens
por onde paguem, devendo immediatamente
ordenar que se proceda á formação da culpa.
-Ord. L. 40

, T. 102, ê 9°.

Providenciar sobre os inventarias não CO°

meçados, ou retardados; sobre a efiectiva
arrecadação e legal aproveitamento, appli.
cação e destino dos dinheiros e bens dos 01"

phãos; sobre a educação, ensino, soldadas e
casamentos delles) conforme sua qualidade
e fazenda; sobre a annuLlação de contractos e
alheações nullas c lesiva) quando não fôr
ella de sua competencia e depender de acções
regulares; sobre a cobrança dos alcances de
tutores, curadores e administradores, com
os juros respectivos; sobre a indemnisação
dos damnos causados pelos tutores, cura·
dores e administradores, ou provenientes de
culpa dos juizes.-Ord. L. 10, T.88; L. 30,
T. 41, e3°; L. 4\ T. 102) e80

•



Fôno CIVIL 221

9·°

Averiguar se o dinheiro do cofre dos or
pbãos tem sido eífectivamente remettido ao
tbesouro, ou thesourarias, por emprestimo
na fórma da lei, e se tem-se emprestado a
particulares alguma somma do. dito cofre,
promovendo a eífectiva responsabilidade dos
que forem culpado por falta de cumpri
mento da lei, ou prevaricação.-Decreto de
13 de Novembro de 184' Provo de 12 de
Maio de 1842.

COMMENTARIO LXXXI

AO N. 9 no § 42 no ART. 38

odinheiro dos orphãos só deve sahir do cofre
para ser emprestado ao governo; não podendo
ser emprestado a particulares,-Decreto n. 231,
de 13 de 'Novembro de 1841, art. 6°, § 4°; Instr.
n, 51, de [2 de Maio de 1842; Ord. n. 119, de
21 de Outubro do mesmo anno; Ords. n. 120,
de5 de Dezembro de 1844; n. 1,13, de II de
Outubro de 1845; n. 12, de 24 de ~aneiro de
1848; n. 33, de 28 de Feverei'ro do mesmo anno;
n. 141, de 30 de Setembro de 1550; n.- 93, do 1°
de Abril de 1852; e Av. n. 473 de 1 I de Dezembro
de 1874 que diz :-Os dinheiros de orphãos só
pelo g0verno pódem. ser tomados por e11lprestimo.
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10

Fica entendido que o Juiz de direito em
correição não póde tomar conhecimento dos
inventarios, senão para o exercicio da juris·
dicção, que neste artigo. se lhe reconhece,
assim como que essa jurisdicção não é excluo
siva da que compete tambem e ordinaria
mente aos Juizes de orphãos.

Esse emprestimo vencia o juro de cmco por
cento, como se vê da seguinte

Lei n. 779; de 6 de Setembro de 1854, art. 13:
-Fica reduzida a cinco por cento a taxa de juro
do e11lpl"estimo do COf1"e de orphãos, e a receita
proveniente d'este emprestimo será escripturada
sob o titulo-operações de credito.

Depois foi reduzido esse juro a 4 % pelo Av.
n. 350, do 22 d~ Novembro de 1878.

E finalmente o Av. de 26 de N oven1bro de
1879, fundando-se na disposição do § 17 do art. 8'
da lei do orçamento de 1879, mandou pervalecer
a taxa de 5 %,

Esses juros são contados e pagos até o tempo em
que os orphãos entram na mA.ioridacie, ou se
emancipam, como dispõe a Ordem do Thesouro,
n. 290, de 20 de Julho de 1863.-Av. n. 396 dI>
23 de Setembro de 1868.
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Os subdelegados, exigindo as necessarias
informações dos inspectores de quarteirão e
dos escrivães de paz, apresentarão em cor
reição a relação annual das pessoas fallecidas
que deixaram orphãos, com a declaração da
residencia delles, ficando, na falta, sujeitos
á multa de 50~000 a r00$000, imposta pelos
Juizes de direito.-Decs. n. 834, de 2 de Ou
tubro de r85 r, art. 33 ; 11. r60, de 9 de Maio
de r842, art. 13; n. 798, de r8 de Junho de
[85r, arts. 9°, ro e rr; n. 2453, de 15 de
Junho de r859, arts. 23 e 3r.

Em relacão á exccucão dos testamentos, ,
compete' aos mesmos Juizes em correição :

r .o

Revogar as prorogações concedidas pelos
Juizes da provedoria aos testamenteiros,
quando não houver litigio sobre os bens, ou
outro qualquer impedimento, que evidente
temente tenha impossibilitado a execução dos
testamentos, não provindo elle de culpa,
rnóra ou negligencia dos testamenteiros.
Ord. L. 1°; T. 62, ~e 20 e 17.
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Providenciar sobre os testamentos não re~

gistrados, suspendendo e responsabilisando
o escrivão que sonegar algum testamento,
ou deixar de registrai-o, e impondo as penas
da lei ao testali1enteiro, que dentro do prazo
legal o não registrar, ou sendo citado para
exhibil-o se não comparecer. - Ord. L. l°,
T. 62, ee 8° e 9°; Le(de 7 de Janeiro de
1692, ~ II.

3.°

Remover os testamenteiros suspeitos, ainda
antes de ser chegado o tempo das contas; os
illegalmente nomeados; os que mal adminis
trarem, ou forem negligentes, ou prevarica
dores, encarregando das tes.tamentarias os
outros testamenteiros, nomeados pelos teso
tadores, ou, na sua falta, nomeando pessoa
idonea que os substitua.

4·°

Providenciar sobre a conservação, admi
nistração e aproveitamento dos bens do teso
tador; sobre a eífectiva arrecadação das
indemnisações e penas pecuniarias devidas
ao resíduo pelo testamenteiro"; sobre a.an-
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nullacão de contractos e alheacões nullas e, .
indevidas, quando não fôr ella de sua compe-
tencia e depender de acções regu lares; sobre
a entrega dos bens julgados para o residuo,
na fórma do e42 e seguintes; e sobre a dos
legados pios não cumpridos aos hospitaes da
districto ou á administração dos expostos,
onde não houver hospitaes.- Ord. L. 1°,

T. 62; e Lei de 6 de Novembro de 1827.

5.°

São extensivas e applicaveis aos testa
mentos as disposiçoes relativas aos orphãos,
comprehendidas no art. 32, ee 10, 2 0, 5°,
6° e ro do Dec. de 2 de Outubro de J 85 I.

Constitue residuo para ser entregue á fa
zenda l1aciona1.- Dec. de 2 de Outubro de
185 r, art. 35; Lei de 4 de Dezembro de
1875 ; Alv. dé 26 de Agosto de 1801:

1.°

o producto da venda dos bens de raiz dos
testadores, que até 40 al1110S forem· achados
em poder dos testamenteiros.-Ord. L. 1°,

T. 62, e22.

)5
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2.°

o dobro da valia de causas pertencente
á fazenda dos testadores, que os testamen·
teiros comprarem para si, ou parr=t outrem.
-Ord. ciL, e7°; Decreto cit. n. 834, art. 35
pr.

3.°

Duas parte 'do tresdobro, em que forem
condemnados os testamenteiros, no caso de
prejuizo.-Ord. cit., e21 ; cito Decr., mt. cito

4·°

A perda do premio, quando os testamen
teiros não accudirem á citação para a pres
tação das conta~> ou accLldindo, forem eU
glosado por algum dos tres motivos enun
ciados no 11. I do seguinte paragrapho.

Con titue residuo para ser appEcado ao
umprimentq dos te tamentos :

I. °

A' repo'[, oe e indemnisaçães a que são
obrigado o testamenteiros-quando as eles
I ezas forem glosadas-ou por illegaes-ou
por não conforme ao testamento-oU por
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terem sido feitas depois da citação para preso
tacão de contas.-Ord. L. l°, T. 62, ee 12,,
I4 e 23; Decreto de 2 de Outubro de 185 I

cit., art. 35 pr.

2.°

Uma parte dos tresdobros, em que forem
condemnados os testamenteiros, se perju
rarem.-Ord. cit., e21; cit. Decreto, art. 35,
e Ia.

e 47

Em relação á adl).linistração das capellas
compete aos Juizes de direito em correição.
-Decreto cit. n. 134, art. 44.

I.°

Verificar se as capellas existentes estão re·
gistradas nos livros competentes, e providen·
ciar para que sejam effectivamente registradas,
suspendendo os administradores que não
mostrarem as instituiçães.-Ord. L. Ia, T.
62, e50.

2. 0

Proceder á inquirição e informação de
pessoas antigas do lugar, ou que tenham
razão de sciencia, e a quaesquer diligencias
necessarias para verificar a existencia de ca-
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pellas usurpadas, ou cujos titulos se hajam
sonegado, procedendo a este respeito como
determina a lei.-Ord. L. rO, T. 62, eSI;
Alv. de 23 de Maio de 1775, arts. 10 e II'

Alv. de 14 de Janeiro de r807, ee 2° e 3°,

3.°

Sequestrar e restituir ás capellas os bens
indevidamente alheados em poder de pessoas
que os houverem dos administradores por
qualquer titulo, ouvido préviamente o pos
úlidor antes da sentença de sequéstro, e fi
cando-lhe salvo o direito contra o adminis
trador.-Ord. L. rO, T. 62, e54.

Esta disposição comprehende tambem as
alheações feitas pelos conventos e ordens re
gulares, sem licença do governo.-Lei de 9
de Dezembro de r 830.

4·°

Remover os administradores illegalmente
nomeados, intrusos, negligentes, e preva
ricadores, nomeando ou fazendo nomear
quem os substitua, vencendo o mesmo pre
mio.-Ord. L. rO, T. 62, ee 50 e 55.

5.°

Supprimir e annular os morgados e ca-
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pellas instituidas dep0is da lei de 7 de Ou
tubro de I835, sequestrando para a Fazenda
Publica os bens respectivos, se ficarem vagos.

Providenciar sobre os ornamentos e mis
teres do serviço e encargos pios de capeIla,
aforamento e aproveitamento dos bens deIla,
como fôr de <;iireito.

7·°

Crear, quando o não haja, um livro pro
prio e especial para o lançamento das ca
pellas existentes, abrindo para cada uma um
titulo, no qual se especifique a sua insti
tuição, tombo~ rendimento e a enumeração
dos bens de qualquer especie, e deixando
margem larga em branco para as occurren·
cias que apparecerem, declarando aquellas
a respeito das quaes se tiver procedido nos
termos da lei.-oAlv. de 23 de Maio de I795;
Alv. de 14 de Janeiro de I807, ee 2° e 3°.

8.'

Enviar no um de cada correicão ao the·
>

somo publico duas relações exac . ô ~s ca-
pellas que existirem nos termos respectivos,
a saber: uma das que se acharem providas
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de administradores, declarando o titulo por
que as possuem, e outra das capellas que se
acharem vagas, e que por isso dellas tenham
tomado posse, quando já antes se não tivesse
feito, declarando, porém, o tempo em que
vagaram, o rendimento e qualidade, o es
tado e as situações dos bens.- Alvs de 23
de Maio de r775, e r r·; e de 14 de Janeiro
de r807, ee 2° e 3°.

9. o

Providenciar para que seja eifectiva a en
trega dos encargos pios não cumpridos ao
hospitaes e casas de expostos, onde não hou
verem hospitaes.

Estas disposições comprehendem todos o
vinculos, com excepção dos n?orgados, salvo
quanto aos onus e encargos fixos.

Quanto aos hospitaes compete aos mesmo
Juizes em correição.- Dec. n. 834, de 2 de
Outubro de r85 r, art. 45 :

r.O

Examinar o regimento e tombo de seus
bens, tomar ou rever as contas de sua receita
e despeza, e, no caso de se achar culpa nas
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respectivas administrações e officiaes, appli
car-llles as pel...as da instituição, fazer res
tituir o. mal despendido e não arrecadado, e
destituil-os, fazendo eleger outros, se forem
de eleição, c nomeando quem no intervallo
os substitua.- Ord. L. l°, T. 62, ee 62, 63
e 64; Alv. de 18 de Outubro de 1806, e4°·

Examinar se os enfermos são tratados
como o devem ser, procedendo contra o
officiaes que nisto faltarem ao seu dever, na
fórma das leis; além de communicar á se·
cretaria de estado elos negocios elo Imperio
para providenciar, como melhor convier.
Ord ..L. l°, T. 62, e65; Alv. de 13 de Ja
neiro de 1815; Alv. de 18 de Outubro de
T806, e4°; Dec. de 2 de Outubro de 1851,
art. 50.

e49

Quanto ás ordens terceiras, irmandade e
confrarias compete aos Juizes de direito em
corrcição.-Dec. cit. n. 834, art.· 46:

I.°

Verificar se as ordens terceiras, confrarias
e irmandades estão legalmente constituidas
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OU erectas com licença do poder competente
e se têm compromissos approvados ou cou·
firmados; dissolver aquellas e suspender
estas até que apresentem o com promissa
approvado, nomeando interinamente um ado
ministrador.-Provs. de 17 de Novembro de
1766 e 12 de Setembro de 1767,

2.°

Providenciar sobre a arrecadação e apro·
veitamento dos bens) sobre as despezas dos
ornamentos e dos objectos do culto, sobre a
cobrança das indemnisaçães devidas pelas
mesas regedoras ou offi.ciaes dellas em razão
das despezas illegaes e damno que fizerem.
- Ord. L. 1°, T. 62, ee 62, 63 e 64.

3.°

Reformar os accordãos e deliberações pre·
judiciaes e annullar os contractos lesivos e
nullos, ou providenciar. sobre a annullação
delles, caso não seja de sua competencia e
de acções regulares.- Cito Ord., ee 54, 63
e 64,

4·°

Annullar e fazer reformar as eleicões feitas
J

contra a fórma dos compromissos.
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5.°

233

Remover as mesas regedoras ou officiaes
dellas que forem suspeitos, negligentes, pre
varicadores ou administrarem mal, no
meando quem interinamente os substitua; e
mandando proceder a novas eleições para a
substituição das mesas ou que estas nomêem
novos officiaes em lugar dos removidos.
Cito Ord., ee 62 e 63.

6."

Instituir e fiscalisar o grande livro dos
tombos dos bens de todas as orden . tercei
ras, confrarias e irmandades, em o qual deve
constar a relacão de todos os bens com os,
respectivos caracteristicos e declaração do
titulo de acquisição, ficando margem larga
em branco para as occurrencias que hou,
verem.

As despezas de custo, sello e escriptu-ação
serão propriamente distribuidas pelas ditas
ordens, confrarias e irmandades, decidindo
o Juiz de direito as questões que forem de
natureza temporal e da sua competencia, e
prestando a sua auctoridade e braço secu.G.l'
para cxecucão das decisões do ordinario nos,
casos em q1:le lhe competirem.
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P, 50

As disposições dos e~ 104, 105 e 106 com
prehendem todo os hospitaes, fabricas e
quaesquer estabelecimentos pios e associa
ções religiosas, com excepção sómente dos
regulares e claustraes.-Dec. n. 834, de 2 de
Outubro de 185~, art. 47.

Quanto á arrecadação e administração dos
bens de ausentes e heranças jacentes, com
pete aos Juizes de direito em correição fisca·
lisar a execução do D,-c. n. 2433, de IS de
Junho de 1859, sem todavia exercer juris
dicção alguma alé'll das que se contêm
nos eguintes numeros.-Dec. ci t. de 2 de
Outubro, art. 48 :

I . o

Providenciar sobre o andamento dos in
ventarios e effectiva remessa para o thesouro
ou tbesourarias do producto dos bens arre
cadado , a signando prazos razoaveis e pe
remptorios sob comminação de penas disci·
plinares, ou de responsabilidade, para a
conclusão dos ditos inventarias.
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2.°

235

Sequestrar os bens de defuntos e ausentes,
que por omissão ou ignorancia do Juizo de
orphãos não tenham sido arrecadados, e os
que se tiverem sonegado ou passado directa
ou indirectamente para os Juizes, escrivães,
curadores e quaesquer officiaes, procedendo
criminalmente contra elles, e providenciando
para que sejam effectiva c legalmente arre
cadados e postos em administração. - Cod.
Crim. arts. 147 e 172.

e 52

Quanto ao que é relativo aos interesses da
tazenda nacional, compete aos Juizes de di
reito em correição.

Fiscalisar a arrecadação dos impostos de
vidos em autos, livros e quaesquer papeis
sujeitos á correição, verificando se foram
pagos o seito proporcional ou fixo, impostos
de transmissão e quaesquer outros; provi
denciar sobre o pagamento se houver falta
absoluta, ou partici par ao thesouro, na
Côrte, e thesourarias, nas provincias, se lhe
parecer que foi indevidamente cobrado, por
não ser o competente.- Deci. n. 4505, de 9
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de Abril de 1870; n. 5581, de 31 de Março
de 1874; e n. 5690, de 15 de J lllho de
1874.

2.°

Averiguar e dar conta ao thesouro se des
cobrir que existem bens das igrejas, religiões
e mais corporações de mão morta, possllidos
além do anno e dia sem licença.., bens na·
cionaes sonegados e fóra dos proprios *\ ca
pellas vagas por commisso, ou por qualquer
outro principio *** e bens vagos.-* Ord. L. 2°,
T. 18 j .. Regul. de 17 de Outubro de 15[6,

cap. 4°, ee 94 e 115; e Dec. de 24 de Outubro
de 1796; ... Alv. de 2 de Dezembro de I79[ j

Lei de 9 de Setembro de 1795, e18; Alvs. de
20 de Maio de 1796, de 23 de Maio de 1769,
e 14 de Janeiro de 1807; Dec. de r5 de Ju
nho de 1859, art. I r.

3.°

Rever as contas dos depositarias publicas,
tomar as que não estiverem tomadas, pro
ceder ao balanço d? deposito geral ou pro
videnciar para que elle seja feito em tempo
breve, que fixará com comminação de penas
di ciplinares ou de responsabilidade.- Dec.
1 . 834, de 2 de Outubro de 185 I, art. 72 .
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As disposições do e99, ns. I, 2, 5, 6 e Ia,
são applica reis ás attribuições dos ee rOI,

102 e r03.

Aemenda das nullidades, erros e irregu
laridades consistem sómente em notar ou
declarar as nullidades, erros e irregulari
dades, com simples advertencia, comminação
ou imposição de penas disciplinares, ou com
decretação de responsabilidade. - Decreto
n. 834, de 2 de Outubro de r85 r, art. 56.

e 55

A jurisdicção civil dos Juizes de direito
em corrcicão se refere ás J'urisdiccães infe-, ,
riores; e por consequencia não póde o Juiz
de direito avocar e tomar conhecimento dos
processos.-Cit. Decreto, art. 57:

r .0

Que tiverem sido julgados pelos tribunaes
superiores, ou com recurso pendente e refe
rido para elle .

2. o

Que foram submettidos ao Juiz de direito,
(ainda que seja o que faz a éorreição) ou pOr
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meio de recurso, ou appellação, ou para jul·
gar afinal, ou por elle julgados.

3.°

Os que foram subm ettidos aos Juizes de
direito das comarcas cspeciaes.

e56

Não póde tambem o Juiz de direito impedir
o curso das jurisdicções ord inarias, avo
cando os processos submettidos, ou con
elusos a qualquer J lliz. -Cito Decreto de 2

de Outubro de 1851, art. 58.

e 57

Dos despachos e senteilças proferidas pelos
Juizes de direito. em correição haverá appel·
lação e aggravo, qual delles no caso couber
segundo a legislação em vigor.-Decreto cito
art. 59.

SECÇÃO X

Dos deveres dos Juizes

e 58

Devem os Juize':

1.0 Julgar pela verdade sabida, sem em
bargo do erros do processo.- Ord. L. 3°
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To 63 pr., e tit. 2° pr.; Pego Forenso, cap. 7°,

11. 73.
2.° Julgar pela prova dos autos e articu-

lado, ainda que a consciencia outra cousa
lhes dicte o-Ord. L. 3°, T. 66, pr. e tit 63,
pr., Text. in L. I O

, eMutuam, .ff., Siquid ín
fraudem partis.

30° Julgar conforme ás lei patrias, cos
tumes admittidos e recebidos e legislações
subsidiarias nos termos da Lei de 14 de
Agosto de 1769.- Ord. L. 3°, T. 64, antes
da Lei de 18 de Agosto de 1769; e nunca
conforme aos exemplos. - Macedo) Decis.
107, n. 130

4.° Decidir os casos de sua competencia
com suas luzes e talento, sem consultar ao
governo.-Av. de 7 de Fevereiro de 1856.

50° Supprir os erros do processo, quando
forem suppriveis, sob pena de serem COIL

demnados nas custas do retardamento. 
Ordo L. 3°, T. 63, ee l° e 2°.

COMMENTARIO LXXXII

AO N. 5 DO § 58 lJO ART. 38

Essa Ord.) bem como as do L. 10, To 6° § 20 ;

L. 3°, T. 20, § 16, tit. 2 I, § 4°, tit. 47, § 2° ;
T. 63, § 2°; til. 70, § 7°, e outras) quasi que
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6. o Datar os seus despachos. -Provo de
25 de Fevereiro de r823 e Alv. de 4 de Ju
nho do mesmo anno.

7. o Assignar o termo do encerramento do
protocollo dos ~scrivães nas audiencias.
Cito Alv.

8. o Assignar termo de recebimento de
autos no protocollo dos escrivães.- Reg.
n. 4824, de 22 de Novembro. de r871,
art. 72.

9.° Despachar os feitos que forem á sua
conclusão em sessenta dias, se a sentença fôr
definitiva, e em dez dias nos demais casos.
-Lei n. 2033, de 20 de Setémbro de r871.

suo hoje letra morta; ao menos ainda não vimos
ser nenhuma dellas applicada; muito ao con
trario, temos isto e vê-se todos os dias, aODul·
larem-se processos e mais processos por culpa
dos Juizes, e serem ainda as partes condemnadas
nas custas.

E' horroroso, não resta a menor duvida, mas
é o que se está vendo continuadamente.

COMl\1ENTARIO LXXXIII

AO N. 9 DO § 5l DO ART. 38

E sa obrigaçuo incumbia sómente aos Juizes
da primeira inst:.1l1cia por força do § lO do art. 27
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la. Combinar as audiencias de seu juizo~

de fórma que se não encontrem com as dos
outros juizos, em desproveito das partes.
Av. de la de Junho de 1833.

I I. Nas sentenças, que derem, condemnar
nas custas a parte vencida, na porção, em
que vencida é.-Ord. L. 3°, T. 67, e2°.

12. Lavrar seus despachos e sentenças po r
sua propria letra, datal-os e assignal-os.
Ord. L. 1°, T. l°, e13, T. 6°, e16.

da lei de 20 de Setembro de 1871, estendendo-se
depois a0S da segunda instancia tambem por
força do art. 72 do ReguI. de 22 de Novembro
de 1871, que diz:

cc O Juiz de primeira instancia é obrigado a
despachar o feito dentro de sessenta dias, con
tados da conclusão~ se a sentença fôr definitiva, e
dentro de dez dias nos demais casos.

« Far-se-ha carga ao Juiz com a sua assignatura
em livro proprio do escrivão, pelo recebimento
dos autos conclusos; e desse livro se darão ás
partes as certidões que pedirem.

« São comprehendidos nesta disposição os
Juizes de segunda instancia.» .

COMMENTARIO LXXXIV

AO N. 12 DO § 58 DO ART. 38

Vide commentario LXXXVIII.
16
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13. Publicar suas sentenças.-Ord. L. 1°,
T. 5", e IS; L. 2°, T. 19, e l°; T.63,pr.
Report. voI. 2°, pago 57.

14. Cumprir exactamente todas as obriga·
ções inherentes ao seu cargo, por força da
legislação em vigor.

SECCÁO XI
>

Das prohibições aos Juizes

e 59

E' vedado aos Juizes:

1.° Advogar em territorio de sua jurisdic·
ção.-Avs. de 5de Dezembro de 1837 e de 28
de Agosto de 1843.

2.° Constituir-se depositario, directa ou
indirectamente, de bens, ou dinheiro, depo~

sitados pela sua vara.-Ord. L. 4°, T. 49,

COMMENTARIO LX.X.XV

A.O N. 13 DO § 58 DO ART. 38

Esta attribuição pertence hoje nas comarcas
geraes aos Juizes municipaes, que publicarão as
suas e as do Juiz de direito.-Decreto n. 4824,
de 22 de Novembro de 1871, art. 64, n. 3.
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princ., sob as penas do art. 146 do Cad.
Peno

3.° Comprar por si, ou por interposta pes
soa, bens de orphãos.-Ord. L. l°, T. 62,
~38; T. 88, e30; T. 89, e8°; Reg. n. 834, de
2 de Outubro de'I85I, art. 32, e6°.

4.° Haver bens de menores a seu cargo)
qualquer que seja o 'titulo.-Ord. cito

5. ° Julgar em feitos seus, de seus parentes,
ou dos officiaes de sen juizo, salvos os casos
expressamente permittidos por lei.- Ord.
L. 3°, T. 24.

6.° Advogar ou aconselhar em publico, ou
secretamente, salvo nas causas das pessoas
a que por lei forem suspeitos.-Ord. L. 30,
T. 28, e2°; Cad. Crim. art. 129, e30.

7.° Respon~er cartas de partes, que pe
rante si litigem. - Ord. L. Ia, T. 50, e17;
Lei de 23 de Novembro de 1612.

8.° Delegar sua jurisdicção em advogados,

COMMENTARIO LXXXVI

AO N. 3 DO § 59 DO ART. 38

Os que assim procederem incorrerão nas penas
do art. 146 do Cod. Peno ; sendo em todo o caso
nulIa a acquisição~
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dando-lhes commissão para fazerem audien·
cías.-Av. de 13 de Setembro de 1838.,

9.° Injuriar as partes, procuradores e cm..
ciaes do Juizo.-Ord. L. 3°, T. 19, e14.

10. Descobrir o segredo da justiça.-Lei
de 6 de Outubro de 1784, e5°.

COMMENTARIO LXXXVII

AO N. 8 no § 59 no ART. 38

Esse Av., antes da Consto do Imperio, tinha
àssento nas Ords. L. rO, T. 5°, § rS; T. 7°, § 24;
T. 8° pr.; T. 65, § 4°.

Depois firmou sua prohibição na divisão e har·
mania dos poderes politicas, feitos pela Const.,
em virtude das quaes sendo os Juizes Delegados
da nação, sómeme. por si é que devem e pódem
exercer sua jurisdicção.

Assim pensam Ramalho, Prax. Br-azil. § 39 j

Ribas, ConsoI. arts. rS8 e rS9; e Teixeira de
Freitas, Annot. a Per. e Souza, nota 30.

COMMENTARIO LXXXVIII

AO N. 10 no § 59 no ART. 38

Eis a razão por que as Ords. L. rO, T. rO
, § r3 j

e T. 6°, § r6 impõem aos Juizes o dever de lavra·
rem por seu proprio punho suas sentenças e des·
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pachos; e nós, por nossa parte, lhes aconselhamos,
que assim façam.

Não obstante entender lVIoraes Carvalho, Prax.
For.not. 41, que a Ord. cito L. l°, T. l°, § 13,
não tem sido entendida no sentido, aque a appli
camos; que o AI v. de 28 de Janeiro de 1785,
consagrando um caso unico em que os Juizes não
pódem despachar por assessor, confirmou·se a
regra geral em contrario;

Não obstante considerar que os assessores são
reconhecidos no Di1"eito romano, consagrando-se
lhes um titulo no Digesto l e outro no Codl'go, e
que taes leis são subsidiarias ás nossas ex-vi da
lei de 28 de Agosto de 1772, L. 2°, T. 2°, cap.
3°, § 4°, e Alv. de 30 de Janeiro de 1802, T. l°,
§ '3°;

Não obstante todas essas considerações que,
ao nosso vêr, não têm mais razão de ser, diante da
nossa organisação judiciaria; somos de opinião
que os Juizes escrevam elles proprios seus des
pachos e sentenças, para que se não publique e
divulgue o segredo da justiça, recommendado
pela lei de 6 de Outubro de 1784, § 5°j e que, por
assim dizer, é a alma do foro, a chave da confiança
das partes, como succede, por exemplo - nos
arréstos com a prévia justificação, que se frusta
fiam em prej uizo dos direitos do arrestante, se não
fosse o segredo da justiça.

Não procede, porque não resiste á refutação, o
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II. Dar ~entença por peita.-Ord. L. 4°,
T. 58, Cad. Peno art. 131.

12. Julgar, ou proceder contra a literal
disposição da lei.-Cod. Peno art. 129, e rO.

argumento de Moraes Carvalho, quando diz que
a cito Ord. L. l~, T. l°, § 13 não tem applicação
aos Juizes, porque refere-se sómente aos desem
bargadores, que deviam ser homens formados} e
portanto} deviam saber lêr e escrever; e não pro
cede, porque hoje, em vista dos arts. 13 e 19 da
lei de 3 de Dezembro de 1841, não podemos
mais ter Juizes analphabetos; nem mesmo os de
eleição popular, em face do art. 8°} n. 2 da Lei
n. 302g de g·de Janeiro de 1881, que exige para
votar e ser votado o requisito de saber lêr e es
crever.

COMMENTARIO Lxxxix

AO N. 12 no § 59 no ART. 38

Não póde ser assim considerado o erro de apre
ciação e a má interpretação das leis, que não pó
dem dar lugar a processos, por não poderem ser
considerados crimes, como decidido foi pela Re
lação da Càrte em Acc. de 2 I de Julho de 1874;
que, sem duvida, firmou-se na sabia doutrina do
L. 1°, § 3° ff ad Sctum. Turpil. -Si quidem erro
rem reperit absolvit eum.
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13. Infringir qualquer lei ou regulamento.
-Cod. ·cit. e2°.

14. Tolerar, dissimular ou ericobrir os
crimes e defeitos officiaes de seus subalternos,.
não procedendo, ou não mandando proceder
contra elles.-Cod. cito e4°·

15. Recusar, ou demorar a administração
da justiça e as providencias de seu officiQ,
que lhe forem requeridas -Cito Cod. e6°.

16. Prover em emprego, ou propôr para
elle pessoa que conheça não ter as qualida
des legaes.-Cit. cod. e7°.

COMMENTARIO xc

AO N. 15 no § 59 no ART. 38

Era difficil outr'ora a prova da demora na admi
nistração da justiça, porque outros limites não
tinha o arbi trio do Juiz, senão a sua consciencia
e probidade, que constituindo-lhe a sua integri
dade, firmaram a sua impa1~cialidade.

Hoje, porém, em f~ce da disposição do art. 72
do Regulo n. 4824, de 22 de Novembro de 1871, .
que fixa os prazos dentro dos quaes devem os
Juizes de primeira e segunda instancia proferir
suas decisões, tornou-se mais garantido o direito
da parte menos protegida de um Juiz, menos
digno de tão respeitavel encargo.
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17. Finalmente, toda e qualquer acção, ou
ommissão vaI untaria confraria á lei penal,
ou a outras leis em vigor; tanto em relação
ao caracter privativo do Juiz, como ,ao geral
de empregado publico a elles extensivo.

SECÇÃO XII

Dos direitos dos Juizes

Na expressão - Jui{es - fazemos compre·
hendidos os Juizes de primeira instancia,
desembargadores e ministros do Supremo
Tribunal de Justica ..

Os Juizes' têm direito:
1.o A residir durante as férias em lugar

donde lhes seja passiveI virem ao seu Juizo,
ou tribunal em 24 horas.-Decr. n. 1285, de
30 de Novembro de 1853, art. 4°.

COMMENTARIO XCI

AO N, 1 DO § 60 DO ART. 38

Não podendo os Juizes vir ao lugar de sua
jurisdicção em 24 horas, só poderão, mesmo
pelas férias, residir fóra delle com licença do Go
verno.
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2.° A cobrar executivamente os seus emo
lumentos.- Dec. n. 5737, de 2 de Setembro
de 1874, art. 205.

Se o fizerem, ficarão sujeitos, além da responsa
bilidade penal, a serem multados:

Os Juizes de Direito na quantia de 50$ a 200$

pelo Presidente da Relação, que para isso os ou
virá logo que tenha conhecimento do facto, por
participação official do Presidente da Provincia,
ou por qualquer repartição.- Decr. n. 4824, de
22 de Novembro de r87r, art. 85, § rO.

Os Juizes municipaes em quantia igual á dos
Juizes de direito, por estes imposta depois de
ouvil-os.-Cits. Dec. e art. § 2 0

•

D'essa rede só escaparam os Promotores Pu
blicas.

COMMENTARIO X.CrI

AO N. 2 DO § 60 DO AUT. 38

O cito art. 205 diz:
§ LO Extrahido dó's autos o mandado, contendo

a sentença, ou o despacho que manda pagar as
custas, e a conta feita pelo contador, será a parte
citada para pagar no prazo de 24 horas.

§ 2. 0 Não effectuado o pagamento, proceder-se
ha á penhora, que, decididos os embargos ap
postos, como contestaçáo á acção, será julgada
por sentença, proseguindo neste caso a execução,
até a excução dos bens, e effec tivo pagamento.
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3.° A' ajuda de custo para transporte e pri
meiro estabelecimento, quando nomeados,
ou removidos.- Lei n. 560, de 28 de Julho
de r850, art. 2.° ; e Decs. ns. 687, de 26 de
Júnho: e n.559, de 28 de Junho do mesmo
anno; Dec. n. 687, de 26 de Julhode r850; Lei
n. r764, de 28 de Junho de r870 ; Av. de 6
de Abril de r877,

4. ° A contar antiguidade 110 e ercicio de
cargo policial.-Dec. 11.4824; de 22 de No
vembro de r87r, art. 9°.

COMMENTARIO XCIII

AO N. 3 DO § 60 DO ART. 38

Não têm, porém, ajuda de custo, os Juizes de
direito, removidos a pedido - Av.. circular de 23
de Outubro de 1856; e Av. de 29 de Maio de
1878.

Da mesma fórma não a têm, quando vão pre
!,idir o jury.-Av. de 19 de Fevereiro de r878.

COMMENTARIO XCIV

AO N. 4 DO § 60 DO ART. 38

Outr'ora só podiam ser nomeados chefes de po
licia os Juizes de direito e desembargadores, con-
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5.° Aos ordenados de magistrado, quando
exercendo o cargo de chefe de policia, se
aquelles forem superiores aos deste. ~ Cito
Dec. e art.

6.° A terem accesso :

Os Jui{es municipaes para o cargo de
Juizes de direito de primeira insta~cia, depois

forme o art. 2° da Lei de 3 de Dezembro de
1841; vindo depois o Reg. n. 120, de 31 de Ja
neiro de 1842, declarar no art. 21 que os Juizes
de direito só podiam ser para tal cargo nomeados,
se tivessem pelo menos servido tres annos o refe
rido lugar de Juiz de direito.

Depois o Dec. n. ti87, de 26 de Julho de
1850, determinando no seu art. 6° que para o
cargo de chefe de policia podia o governo esco
lher Juiz de direito de qualquer das tres entran
cias, e -então era a commissao obrigatoria.

Finalmente, o art. 9° do Dec. n. 4824, de 22
de Novembro de 1871, veio estender essa no
meação aos J uize~ municipaes, doutores e ba
chareis em direito que tiverem, pelo menos,
quatro annos de pratica no fôro ou de adminis
tração.
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de um tirocinio de quatro annos. - Dec.
n. 687, de 26 de Julho de 1850, art. 1.°

Os Juizes de di1'eito de comarca de pri.
meira. para de segunda entrancia, tendo

.quatro annos de exercicio; de segunda para
terceira tendo tres annos de tirocinio.- Cito
Dec. n. 687, art. 3°; e de terceira para aRe·
lação, Dec. n. 559, de 26 de Junho de 1850;
e de desembargador para ministro do Sup.
Trib. de Just., Lei de 18 de Outubro de 1828,
art. 4°.

COMMENTARIO xcv

AO N. 6 no § 60 no ART. 38

E' preciso que esse tirocinio tenha consistido
em exercicio de cargo de Juiz m1Jnicipal ou, na
substituição a Juizes de direito, e não no desem
penho de outros cargos ou commissões (excepto
a de chefe de policia).- Dec. de 22 de Novembro
de 187 I, arL 9°.

.0 tempo de interrupçao por licença, ou mo
lestia, que exceder de seis mezes durante o qua
triennio, nao será tambem contado.
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SECÇÃO XIII

Das substituições

Dos Juizes de Paz

253

e 61

Os Juizes de Paz, quando impedidos e,
porta~to, impossibilitados de funccionar,
serão substituidos pela fórma seguinte:

- O do 1° anno pelo do 2°.
- O do 2° anno pelo do 3°.
- O do 3:> anno pelo do 4°.
- O do 4° anno pelo do 1°.
~ Avs. n. 40 de 21 de Fevereiro de 1838;

e n. 273, de IS de Dezembro de 1840,
2' parte.

e 62

Tendo·se esgotado a lista dos quatro Juizes
de Paz, ou estando todos elles legitimamente
impedidos, será a substituição feita pelos
seus immediatos em votos na ordem em
que se acharem, da votação, se estiverem
juramentados.-Avs. n. 38, de 13 de Julho
de 1843; n. 357, de 2 de Agosto de 1862;
n. 156, de 30 de Março de 1865.
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e63

Não havendo supplente algumjuramentado,
a substituição será feita pelos Juizes de paz
do districto mais visió.ho da mesma fregue~

zia, se os houver. -Av. de_ 3 de Agosto
de 1835; Portaria n. 464, de 16 de Ou~

tubro de 1861.

Na falta ou impedimento dos Juizes de
Paz do districto mais visinho da mesma
freguezia, a substituição se fará por um dos
supplentes dos Juizes do districto do negocio,
a quem acamara defirirá juramento, e que
deverá começar pelo immediato em votos
ao 4° Juiz de Paz.-Av. de 20 de Junho
de 1859.

Aos Juizes :M:unicipaes

Os Juizes Municipaes serão substituidos
por supplentes, quando legitimamente im·
pedidos.-Lei de 3 de Dezembro de 1$41,
art.-18.

A substituição far-se-ha assim:
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e 65

255

Nos termos de sua jurisdicção, que não
forem o de sua residencia, a sua substituição
será continua, competindo aos substitutos
sómenre o preparo de todos os processos,
exclusive as s-entenças e despachos de que
caibam aggravo de petição, ou de instru
mento.-Decreto n. 4824, de 22 de Novembro
de. 1871, art. 73.

e 66

No termo dE; sua residencia será o Juiz
Municipal cooperado nos feitos crimes e em
preparo, tão sómente, pelos seus supplentes,
que só ó substituirão em seu impedimento,
por molestia, ou licença. - Cit. Dec., art. 18,
n. I; Avs. de 19 de Abril, de 26 de Setem bro
e de 23 de Outubro de 1872.

onumero desupplentes, que era de seis, por
disposição do art. 19 da lei de 3 de Dezembro
de 1841, ficou reduzido a tres pelo art. 1,
e3° da lei n. 2033, de 20 de Setembro de 187 r.

e 68

Chegando o Juiz Municipal a qualquer dos
termos de sua jurisdicção, cessa o co-exercicio
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do supplente, que apenas cooperará na ins
trucção dos processos.-Decreto n. 276, de
24 de Março de 1843, art. 7°.

Quando o Juiz Municipal, cuja jurisdicção
abranger mais de um termo, faltar, estiver

. ausente fóra dos municipios, ou impedido,
os supplentes, cada um em seu termo, exer
cerão jurisdicção plena.-Cit. Decreto, art. 8°•.

3.°

Aos Juizes de Direito das e01TI.n.reas geraes

Nas comarcas geraes os Juizes de Direito
são substituidos pelos Juizes municipaes,
quando faltarem, ou estiverem impedidos.

Essa substituição será feita pela ordem
que designarem os presidentes nas provincias.
-Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. 17,

e7°·

e7 1

Quando fôr impedido o Juiz de Direito de
urna Comarca, e neHa não houver Juiz Mu
nicipal effectivo, será a substituiçãQ feita
pelõs supplentes do Juiz ~unicipal nos res-
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perti, os termos; mas se houver mais de um
termo na jurisdicção municipal, será chama
do o supplente que prévia mente tiver sido·
para isso designado.

Essa designação deve ser feita de antemão
e n~ mesma occasião em que fôr marcada a
ordem da substituição para toda a provincia.
-Av. de 29 de Dezembro de 1843.

ão havendo nenhum dos Juizes Munici
paes designados para substituir o Juiz deDi
reito, e na falta dos supplentes, estando no
exercicio da va~a municipal algum vereador
da Comarca, a este pertence substituir ao Juiz
de Direito.-Av. de 24 de Março de 1856.

Dos Juizes de Direlto das COnlarC(lS cspcoiacs

Os Juizes de Direito das comarcas espe
ciaes, além de substituirem-se reciproca
mente-Decreto n. 4824, de 22 de Novem
bro de 1871, art. 4°, são auxiliados por Juizes
substitutos, nomeados pelo governo geral
dentre os bachareis e doutores em direito,
CO.l11 dous annos de pratica do fôro pelo

17
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menos, e que servirão por quatro annos nas
mesmas condições e vantagens dos Juizes
Municipaes.-Lei n. 2033, de 20 de Setembro
de 1871, art. l°, e l°.

e74

o numero dos Juizes substitutos não exce~

derá o dos effectivos.-Lei. cito

Se forem em numero igual ao dos effectivos
Juizes, cada substituto será designado pelo
immediato supplente de um dos respectivos

COMMENTARIO XCVI

AO § 73 DO ART. 38

O tempo de pratica deve ser contado de accôrdo
com o art. 35 do Regul. n. 120, de 31 de Janeiro
de 1842.

COMMENTARIO XCVII

AO § 74 DO ART. 38

Por decreto n. 4825, de 22 de Novembro de
1871, foram creados oito Juizes substitutos na
Côrte, numero que foi elevado a nove pelo De
creto n. 4859; e seis em cada uma das capitaes
da Bahia, Pernambuco e Maranhão.
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Juizes de Direito, e com elle cooperará; e se
forem em numero inferior, se fará a designa
ção em relação a mais de um Juiz effectivo,
de sorte que seja á cada Juiz substituto mar~

cada a ordem da especial substituição dos
Juizes eifectivos, que é tambem a do serviço
comulativo determinado pelos arts. 8° e 25
da lei. .

COMMENTARIO XCVIII

AO § 75 DO ART. 38

Lei n. 2033, de ~o de Setembro de ! 87 I :

Art. 8.°_ Aos substitutos dos Jui{es de Direito
das comarcas do art. l°, (comarcas especiaes) e
igualmente aos supplentes dos Juizes Municipaes
de todos os termos, além da substituição marcada
para os casos de impedimento dos respectivos
Juizes, compete:

3 I.° A cooperação no preparo dos processos de
que trata o art. 12, § 7° do Cad. do Processo Cri
minal, assim como na formação da culpa nos cri
mes communs, exclusivamente até o julgamento
e a sentença da pronuncia, devendo os respectivos
Juizes competentes, antes de proferirem suas de
cisões, rectificar os processos, quando fôr pre..
CiSO.

§ 2.°A concessão de fianças.
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As attribuicões civís dos Juizes substitutos
>

são:

L o Auxiliar os Juizes de Direito no preparo
e instrucção dos feitos civeis, até qualquer
sentensa exclusivamente.-Lei n. 2033, de 20

de Setembro de 187 I, art. 25; Decreto
n. 4824, de22 de Novembro de 1871, art. 68.

Art. 25.-0s Juizes de direito nas comarcas de
que trata o art. l° poderão ser auxiliados pelos
seus substitutos no preparo e instrucção dos feitos
civeis, até qualquer sentença exclusivamente.

COMMENTARIO XCIX

AO § 76 DO ART. 38

Essas sentenças sao as de absolviçao da instancia
e todas aquellas em que caiba appellação e aggravo
de petição, ou instrumento.

Esta disposição do art. 68 citado é applicavel ao
caso da substituição reciproca, de que trata o
art. 4° para determinar os actos dos Juizes subs
titutos nos feitos civeis e os dos Juizes de Direito
effectivos, que substituirem aos outros em suas
respectivas varas.
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2.° Executar as sentencas nas causas civeis,
de valor de mais de 100$000 até 500$000,

julgadas em primeira e ultima instancia pelos
Juizes de Direito, salvas as decisões que a
estes competirem.

3.° Substituirem os mesmos Juizes em sua
falta, ou impedimento.

e77

o exercicio dos Juizes substitutos é regu
lado pelo modo seguinte: - (Art. 3°, e2° do
Decreto n. 4824, de 22 de Novembro de 1871).

Pelo Av. de 23 de Outubro de I 872foi decidido
que as Justificações não se comprehendem na
expressão - causas civeis -, que se encontra no
art. 24, § Ia da lei n. 2033, e conseguintemente
nos demais artigos do Regul., que tratarem deste
ponto; mas nem por isso são os substitutos com
petentes-, quando no exercicio da jurisdicção
parcial de Juizes de Direito, ou mesmo, como
simples substitutos, para julgarem-nas, porque
se bem que se declarasse que J1âo eram materia
contenciosa, todavia não se deu aos substitutos a
faculdade de dar sentenças.

Ainda que as Justificações sejam feitos volunta
rios, e não pleito, todavia a sentença que se julga
é definitiva, e portanto não póde caber ao substi
tuto.
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1.° Aos Juizes de Direito eífectivos das dif·
ferentes varas, estando em exercicio, serão
sempre feitos os primeiros requerimentos
para quaesquer acções, ou diligencias ju.
diciaes. Quando, porém, não póderem por
aflluencia de trabalho dar prompto expedi.
ente, antes de proferirem qualquer despacpo,
declararão que-seja presente ao substituto.

2.° Se o Juiz eífectivo não estiver em exer
cicio e fôr substituido parcialmente pelo sub·
stituto, a este se fará logo a petição inicial.

3.° Em taes processos assim iniciados pelo
substituto, tem o Juiz eflectivo, voltando ao
exercicio, competencia para continuar o pre·
paro; poderá, porém, declin~r-sequando lhe
forem apresentados, e antes de proferir qual.
quer despacho nelles declarar que prosíga
o substítuto.

COMMENTARIO C

AO N. 2 DO § 71 DO ART. 38

Não se faz ~:ecessaria nova petição; a parte
irá com a mesma ao Juiz substituto.

COMMENTARIO cr

AO N. 3 DO § '17 DO ART. 38

Esses processos são os iniciados pelos substi
tutos, por estarem os Juizes de Direito fóra do
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4.° Salva a disposição especial antece
dente, uma vez iniciada a acção ou diligen
cia judicial perante o substituto, é della
indeclinavel o preparo do processo, perten
cendo exclusivamente ao effectivo Juiz de
Direito, quando lhe forem os autos conclusos,
ordenar compativeis rectificações e diligen
cias e proferir as sentenças definitivas, ou
com forca de definitivas.

>

5.° Outrosim, quando o Juiz de Direito
effectivo tiver iniciado qualquer acção ou
diligencia judicial, só por motivo de sus
peição superveniente, poderá declinar para
o substituto a continual;50 do preparo do
processo.

6.° Os Juizes substitutos sómente exer
ceri:o a jurisdicção plena, quando nenhum
dos Juizes de Direito que se substituirem re
ciprocamente, a podér exercer por impedi
mento ou aflluencia de trabalho. E neste
caso, percorrida a e.~cala da substituição,
por communicação successiva dos impedi
mentos, até chegar ao respectivo substituto,

exercicio, e nao os que lhe sao affectos por affiu
encia de trabalho, por que llestes já o Juiz de Di
reito se pronunciou.
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assumirá este o exercicio da jurisdicção
plena.- Cit. Dec., art. 4°) e2°.

7.° Quando o Juiz substituto entrar no
exercicio da jurisdicção plena do Juiz de Di·
reito, ou de qualquer modo ficar impedido:
é substituido pelo supplente no exercicio dos
actos de jurisdicção voluntaria ou conten·
ciosa da competencia ordinaria do Juiz subo
stituto. Ao supplente, porém, nunca se de
volve o exercicio da jurisdicção plena, sem
que tenha sido percorrida a escala de todos
os Juizes substitutos que, segundo a ordem
designada; reciprocamente se substituirem
para o exercicio daquella jurisdicção.- Cit.
Dec., 8rt. cit., e3°.

COMMENTARIO cu

AO T. 7 DO § 77 ])0 ART. 38

A jurisdicçao que pertence aos Juizes de Di
reito divide-se em plena e parcial.

A plena é a de que tratam o art. 40
, § Ia da Lei

de 2033, e art. 68, § l° do Dec. 11. 4824.

A parcial é a que comprehende os actos não
especificados em taes artigos.

A jurisdicçao plena é exercida pelo Juiz; na

falta de todos os effectivos pelos substitutos; e na
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8. 0 Esses supplentes serão nomeados pelo
governo na Côrte e pelos presidentes nas
provincias, para servirem por quatro annos.
-Cito Dec., art. 6\ elo.

falta destes e daquelles pelos supplentes dos sub
stitutos.

A jurisdicçao parcial, entretanto, é exercida
pelo substituto quando o seu Juiz de Direito está
impedido, exercendo a plena, neste caso, o Juiz
effectivo respectivo, supplente do impedido, e no
impedimento dos Juizes substitutos os seu') res
pectivos supplentes.

Além dessa substituiçãO plena e parcial, os
Juizes substitutos tem uma jurisdicçao peculiar
que ex.ercem, nao como supplentes dos Juizes de
Direito, mas propriamente como Juizes substitu
tos; tal é a do 3 I ° do art. 80 da Cito Lei de 20 de
Setembro, e §§ 2 0 , 3° e 4° do art. IS, e § 2 0 do
art. 68 do Regul. de 22 de Novembro de 187 r.

COMMENTARIO cnr

AO N. 8 DO § 7'1 DO ART. 38

Durante esse tempo só poderao ser elles demit
tidos ou a seu pedido ou nos seguintes casos:

1.0 Mudança definitiva de residencia para fóra
do termo.
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9.° Ainda que os substitutos exerçam a
jurisdicção plena, não poderão conhe.cer das
suspeições dos arts. I I, êê 2° e 26 da lei
n. 2033, se houverem sido postas a Juizes de
Direito effectivos.

Ia. Não pódem os Juizes substitutos pro·
ferir despachos de abertura de fallencia, nem
conceder citações para fóra do imperio,
porque, de taes despachos, cabendo o re
curso de aggravo, são-lhes vedados pela dis·
posição do ê l° do art. 68 do 'Reg. n. 4824,
de 22 de Novembro de 187!.

2.° Acceitação de cargo incompativel com o
de supplente.

3.° Impedimento prolongado por mais de seis
mezes.

4.° Sentença condemnatoria da auctoridade
competente. - Cito Dec. de 22 de Novembro de
1871 , art. 6°, § rO.

COMMENTARIO CIV

AO N. 9 DO § 77 DO ART. 38

A disposição supra deif{.a vêr a contrario senso
que, quando a suspeição fôr feita a Juiz de Di
reito que !1ão seja effectivo, pôde o Juiz substituto
conhecer della.
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I I. A substituição reciproca dos Juizes de
Direito effectivos é restrictiva, nas varas subs
tituidas, ás sentenças definitivas, ou com
força de definitivas, em feitos civeis, ou cri
mes; á despachos de pronuncia; á concessão
ou denegação de habeas corpus; á decisão de
suspeições; e ao julgamento de appellações,
ou de quaesquer recursos interpostos de Juizes
inferiores.-Decreto cit. n. 4824, de 22 de
Novembro de 1871, art. 4°, elo.

Em todos os outros actos de jurisdicção
voluntaria, ou contenciosa, é substituido o
Juiz de Direito pelo respectivo substituto.
Disp. cit. ; Av. de 15 de Junho de 1872.

SECÇÃO XIV

Dos Juizes arbitros

Nas causas civeis, e na.s penaes civilmente
intentadas, pódem as partes nomear Juizes
arbitros.-Const. Polit., art. 160.

e 79

Arbitros, em geral, são as pessoas que não
têm jurisdicção, escolhidas pelas partes para
decidirem uma contestação, que não querem
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sujeitar ás justiças dos tribunaes; ou que a
lei manda, que por arbitros seja decidida.
FerI'. Borg., Dicc. Jur. Comm.

§ 80

Pódem tambem ser nomeados arbitras
quaesquer Juizes ou magistrados. - Ord.
L. 3°, T. 16, §3°.-Ribas, Cons., art. 880.

e81

Os arbitros são verdadeiramente Juizes;
conhecem de facto e de direito> e differem dos
arbitradores, em conhecerem estes sómente
defacto.-Ord. L. 3°, T. 17 pr.

§ 82

As suas sentenças são executadas, com re·
curso, ou sem elle, conforme convencionarem
as partes.-Const. Polit. art. 160; Decreto
n. 737, de 25 de Novembro de 1850, art. 37,

COMMENTARIO CV

AO § 82 DO ART. 38

Ainda que se obriguem as partes a estar pela
sentença sem recurso, não ficam inhibidas de in
tentar a nulJidade por acção competente, nem de
a allegar na execução.-Merlin, verb., m-bitra
gem, n. 44; Ord.· L. 3°, T. 75 pr.; T. 87, § l°.
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e 83

269

oJuizo arbi traI é sempre voizmtario, medi
ante o compromisso daspartes.-Lei n. r350,
de 14 de Setembro de r866.

DO CClllprOluisso

e84

Compromisso - é o acto pelo qual as par
tes sujeitam á decisão de arbitros a contes
tacão de seu direito. A decisão de taes Juizes.
chama-se arbitramento, ou sentença arbitral.

COMMENTARIO cvr

AO § 83 DO ART. 38

Pela disposição deste artigo ficou derogado o
Jui{o arbitral necessario do T. unico do Cod.
do Com.

Não tem, portanto, mais razão de ser o final
do § 72 da Prax:. For., quando divide o Jui~o ar
bitral em-voluntan'o e necessario ; e justifica se
melhante divisão tom a sua nota 37, nos seguintes
termos:

« Ha casos em que as leis mandam recorrer
á arbitros, como na causa de seg1l1'o, nas suspei
ções, etc.; então o compromisso é necessario ;
tambem o é quando os Juizes mandam que se
nomeiem, como muitas vezes succede em causas
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- Ferreira Borges, cit. ; Domat., Lois civiles,
L. I o, ti t. 14.

e 85

o compromisso deve ser feito perante o
Juiz, e no Juizo, que teria de conhecer da
causa, de sorte que, sendo o valor da con
testação da alçada do Juiz de Paz, no respe
ctivo Juizo se organisará o processo arbitral,
e seguirá o Juiz da mesma fórma que os Jui
zes do contencioso á respeito do que fôr esti
pulado. - Ord. L. 30, T. 17; Dig. I. 4°,
tit. 80

, fr. 1o, ibi-compromisSU11'l ad si11~ilitu

dinem judiciorum redigitur, et ad jeniendas
fites pel,tinet.

e 86

No processo arbitral devem os arbitras
guardar as fórmulas prescriptas no compro
misso pelas partes) e na falta dessa estipula.
ção, as prescriptas nas leis para o Juizo de
primeira instancia, conforme' a natureza da
causa.- Ord. L. 30, T. 17, pr.; Cod. de

commerciaes; todas as vezes que as partes por
vontade preferem os arbitros aos Juizes consti
tuidos, o compromisso é voluntario. - Silv. á
Ord., L. 30, T. 16, rubrica n. 3 e seguintes.



FÔRO CIVIL 2il

procidure Français, art. 1009, de M. Freire,
liv. rO

, tit. 2°, e2r ; Ref. Jud. Porto art. 226.

e 87

Tanto no civel, como no commercial; de
ve~ os arbitras julgar o compromisso con
forme a direito, do contrario será nulla a
decisão. - Domat., Lois civi!es, L. r O

, t. 14,
secção 2\ e6°; salvo se as partes convencio
narem que" elles julguem como amigaveis
compositores, segundo as regras da equidade
natural. - Ferreira Borges, Dicc. JUL Com.,
verbo arbitro; Lei n. r359, de r4 de Setembro
de r866, art. rO, e2°.

COMMENTARIO CVIl

AO § 86 no ART. 38

Não havendo estipulação de fórmulas, não são
elles obrigados a seguir e pôr en; pratica todas as
formalidades de um processo ordinario, mas só_
mente as essenciaes. -Silva ad Ord. L. 3°, T. r6.,
Rubrica n. I; Merlin, verbo arbit1"age, ns. 2,
13 e 32.

COMMENTARIO CVIIl

AO § 87 no ART. 38

Neste caso é conveniente que as partes decla
rem no compromisso os poderes que conferem
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ê 88

Se já ha' demanda em Juizo o compro
misso póde ser feito por termo nos autos,
requerendo as partes ao Juiz para mandar
intimar os arbitras, afim de prestarem jura
menta; e se não ha ainda demanda póde ser
feita por escriptura publica ou particular, e
nestes casos em que admissivel fôr uma ou
outra, tambem devem ser os arbitras citados
para o mesmo fim, porque sendo elles Juizes,
não os ha pela nossa legislação sem jura
mento, e, para exemplo, citaremos os JuiZes
de suspeição, antes da Lei de 20 de Setem-

aos arbitras, visto como os arbitras compromis

sorios não gosam de jurisdicção prorogavel.
Pedr. e Barb. a Leg. I, D. de Jud. art. l°, n. 47;

Silva ad Ord. L. 3°, T. 16, ad neb1"., nS.47,
48 e 49. .

Esse julgamento arbitral por equidade, auctori

sado pelo art. 1°, § 2° do Regul. n. 3900, de 26
de Junho de 1867, é fundado na boa ra{ão da lei

de 18 de Agosto de I 7ô9; é a ra{ão absoluta, a
recta 1·a,ão.

Merlin, Repe1·t. de Jun"sprud., -verbo equité,
diz que não ha maior equidade que a da lei;

sendo que essa satisfação deriva da que davam os

romanos ao direito - Jus est ars boni et CEqui.
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bro de 1871, e Reg. de 22 de -Novembro do
mesmo anno. - Primeiras linhas, not. 289 ;
Ord. L. 3°, T. 17 pr.

COMMENTARIO CIX

AO § 88 DO ART. 38

Que sejam os arbitros permutados, convimos;
mas que indispensavel seja a citação da parte
para vêr começar o proc'esso arbitral, contestamos
semeUlante doutrina de Moraes Carvalho, not: 38
illfine, porque sendo tal processo o resultado do
accôrdo entre as partes, o compromisso que esta
belece as fórmulas do mesmo processo extingue
as posições de auct01' e de réo, e portanto a razão
de ser applicada a Ord. L. 3°, T. 75 pr.; de
sorte que a proceder a doutrina do praxista Fon
seca far-se-hia necessaria a citação de ambas as
partes, porque ambas são auctores e réos ao
mesmo teqlpo.

E' certo que a citação é o principio e funda
mento de toda a ordem judicial- Immo citatio
est principium et fZl7ldamentum totius judicii.
Inst. de Just, tit. 16, § 3°, e que sem ella nenhum
conhecimento se póde tomar de causa alguma,
nem decretar-se decisão comminativa, sob pena
de nullidade insanavel de qualquer procedimento
judicial - sine c:'tatiolle 1lll11a protest esse causa

18
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Para se decidirem pódem os arbitras ad
mittir a prova testeil1LlilhaI ou outra qual·
quer, e estas fazem prova. No caso de appel.
Iação, se os Juizes desta acharem que as

cognitio.- Valasco, Parto cap. 7°, n. 2; Ord.
L. 3°, T. 63, § 5°, T. 75 pr.

Além disto, sendo um dos effeitos da citação a
revelia do réo e sua condemnação, a falta da ci
tação daria lugar a que fosse o réo condemnado
sem ser ouvido e convencido contra o disposto
na Ord. L. 2°, T. l°, § 13, que assim se ex
pnme:

« E porquanto o direito natural não consente
condemnar-se ou infamar·se publicamente al
guma pessoa sem primeiro ser ouvida e conveo
cidajudicialmente. »

Comprehende-se, pois, que em um litigio,
onde vigora a ordem judicial, seja a~citação indis
pensavel, porque ninguem póde ser condemnado
sem Sel" ouvido e convencido judicialmente; mas
no processo arbitral, onde a ordem judicial foi
preterida pela vontade das partes no compro
misso, nenhuma dellas se podendo considerar em
ignorancia, não se póde dizer victima de sorpreza}
de violencia, e portanto nenhuma vantagem se
póde reconhecer de sua citação.
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testemunhas não foram devidamente inque..
ridas, poderão- a requerimento de alguma
das partes mandar que sejam de novo in..
queridas legalmente, enviando-se o processo
ao Juiz que homologou o arbitramento.
Ord. L. 3°, T. r6, e rO; Regul. de 3 dela..
neiro de r833, art. 46.

Se acontecer que alguma das testemunhas
seja morta a esse tempo, valerá o seu depoi
mento como se tivesse sido de novo inque..
rida.- Ord. L. 3° cit., tit. cito el°.

Pódem as partes convencionar as penas
em que incorrerá a que não quizer estar pela
decisão arbitral.- Cito Ord. pr.

e92

Estatuida a pena, póde o condemnado, no
prazo de tres dias depois de intimado, pagar
a pena para eximir-se da condemnação,
salvo se o contrario houverem n'o compro..
misso estipulado.-Ord. L. 3°, T. r6 cit., e2°,

Silva á mesma, n. 9.
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e 93

P6dem os arbitras ser dados de suspeitos
havendo causa nova, e nos mesmos casos
em que. o p6dem ser os Juizes. - Fr. 32, e14,
Dig. recep. (IV, 8). Reg. n. 737, de 25 de
Novembro de 1850, art. 443, e Dec. n. 3900,
de 26 de Junho de 1867, art. 32.

P6dem elles resolver e decidir os inci
dentes que directa e precisamente disserem
respeito ao objecto do compromisso, bem
como se neste se comprehender.-Diction-

,naÍ1-e Gén. Raisonné de Droit Civil, verbo
- Arbitrage- n. 19; Silva, Cito Ord. n. 50.

Para isto devem as partes declarar no
compromisso que taes questões devem ser e
sejam decididas pelos mesmos arbitras.

eOMMENTARIO ex

AO § 95 no ART. 38

E' isso o que dispõe o art. 9° do Dec. n. 3900,
de 26 de Junho de 1867, que diz:

II A clausula de compromisso sem nomeação
de arbitros (clausula compromissoria) ou rela-
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e 96

217

No Juizo arbitral só é a nomeacão admit-
;

tida se o arbitro é o Juiz respectivo, que
funcciona pela permissão da Ord. L. 3°,
T. 16, e3°; Silvo á mesmá., '}S. 43 e 44·

e 97

Proferido o arbitramento, deve ser remeto
tido ao juiz competente para o homologar, e
extrahida a senteriça depois de passada em
julgado, deve executal-a.-Ord~ L. 3°, T. 16,
~ 2°.

Pódem as partes requerer aos arbitros, que
interpretem ou declarem seus arbitramentos,
se forem elles obscuros.-Merlin, Repert. de
Jurisp. verb., A7"bitrage, n. 13.

tiva a questões eventuaes, só vale como promessa,
e para sua perfeiçao depende da estipulação de
compromisso com os seus requisitos essenciaes.
E', pois, inutil o uso de inserir nos contractos
commerciaes de sociedade: que todas as questões
supervenientes sejam decididas por arbitras. As
clausulas compl"omissorias nao pódem equivaler a
compromisso ou serem tomadas como tal, ainda
que as partes assim o estipulem.
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DO acaballl.ento do coxuproxuisso

e 99

o compromisso póde terminar:

1.° Pela morte do Juiz arbitro ou de um
del1es, sendo mais de um, ou pela ausencia
tão longa, que o prive de julgar o feito; salvo,
tendo-se estipulado, que cada um seja Juiz
in solidum, e não tendo o que íaltar, prati
cado acto algum judicial.-Ord. L. 3°, T. 16,
ee 5° e 6°.

2.° Pela morte de uma das partes.- Cito
Ord., e4°·

3.° Pela discordancia dos dous Juizes ar
bitras, salvo se no compromisso se houver
nomeado terceiro desempatador.

Não pódem, porém, as partes estipular
que os arbitras divergentes poderão nomear
um terceiro, ou poderem-se el1as louvar para
este mesmo fim.-Cit. Ord., e8~.

e 100

Se os arbitras forem tres e dous concor
darem, será valida a sentenca contra o laudo

>

do terceiro, embora no compromisso não se
tenha estipulado que cada um seja Juiz in
solidum.-Ord. cit., e7·
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e lar

Nas questões suscitadas entre presidentes
de provincia e companhias ou emprezas de
estradas de ferro sobre a fixação dos limites
de capital garantido, não tem lugar o pro
cesso arbitral, por ser a decisão de taes
questões da esphera da jurisdicção adminis
trativa.

e 102

E' livre aos arbitras aceitarem ou não a
nomeação; mas aceitando-a pódem ser abri·
gados a desempenhar seus deveres.- Silvo á
Ord. L. 3°, T. 16, e 3°,:~n. 35.

SECÇÃO xv

Das Relações

I.°

Da organisação das Relações

ART. 39

Ex-vi dos Decs. ns. 2342, de 6 de Agosto
de 1873, e 5618, de 2 de Maio de 1874, exis
tem no Imperio onze districtos de Relacões

• > ,

que comprehendem :
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o 1.°- O municipio da Côrte e as provin·
cias do Rio de Janeiro e Espirita Santo.

O 2.° -As provincias da Bahi8. e Ser~ipe.

eOMMENTARIO eXI

AO N. 1 DO ART. 39

As Relações são tribunaes de primeira c segunda
instancia no Imperio, C'ljOS districtos sao onze,
eomprehendendo cada tribunal o seguinte numero
de desembargadores. - Regul. de 2 de Maio de
1874, art. 5°.

A Relação da mUnlClplO neutro, Rio de Ja·
neiro e Espirito Santo, cuja séde é a côrte, com
põe-se de 17 membros, por Dec. n. 2342, de 6
de Agosto de 1873.

Foi creada pelo Alv. de 13 de Outubro de 187[
com a denominação de Relação da cidade de S.
Sebastião; e elevada á categoria de Casa 'da Sup
plicação por Alvará de 10 de Maio de [808.

eOMMENTARIO exrr

AO N. 2 DO AUT. 39

A Relaçáo ela Babia e Sergipe com séde em S.
Salvador, creada pela Lei de 2 de M<lí> o de 1607,
com a denominaçã0 de Relação do Brazil e pro-
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o 3. o-A de Pernambuco, Alagôas e Pa
rahyba.

mulgação de Filippe III de Hespanha, compõe-se

de II membros pelo Dec. n. 2334.
Depois de supprimida pelo Alv. de 5 de Abril

de 1626, foi novamente creada pela Lei de 12 de

Setembro de 1652, que lbe servio de Regimento

no tempo de D. João IV.

Segundo a estatistica hquella época o districto
da Relação da Bahia comprebendia cerca de

12.676,744 kilometros de superficie, e uma popu

lação de 1.900.000 almas.

COl\1MENTARlO CXIII

AO N. 3 DO ART. 39

A Relação de Pernambuco, Parabyba e Ala
gôas, com séde na cidade do Recife, consta de II

membros pelo Dec. n. 2342, que reduzio o nu

mero, que então era maior.
Foi creada pelo Alv. de 6 de Fevereiro de 182 I,

no reinado de D. J050 VI, e com o Regimento da

Relação do Maranhão.
Por essa occasião desmembrou-se o Ceará do

Maranbão, para ficar fazendo parte do districto da

Relação do Recife, que tinha então uma popula

ção de 951.977 habitantes, dispersos pelas pro-
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o4.o-As do Ceará e Rio Grande do Norte.

O S.O-As do Maranhão e Piauhy.

vincia de Pernambuco? Alagôas? Parahyba, Rio
Grande do N arte e Ceará.

Tinha uma área de 730-400 kilometros) com
prehendendo de léste a oéste I 50 leguas, e de
,norte a sul quasi outro tanto.

COMMENTARIO CXIV

AO N. 4 DO ART. 39

A Relação do Ceará e Rio Grande do Norte,
que tem sua séde da cidade da Fortaleza, creada
pelo Dec. n. 2343, compõe-se de 7 membros.

COMMENTARIO CXV

AO N. 5 DO ART. 39

A Relação do Maranhão e Piauhy, com séde
na cidade de S. Luiz, compõe-se tambem de 7
membros ex-ví do Dec. de 1873, art. 10 § zo.

Em virtude das resoluções régias de z3 de
Agosto de 181 I, que a creára com regimento de

5 de Maio de I8IZ, mencionado pelo Alvará da
mesma data) com assignatura do principe regente
D. João VI, o districto da Relação de S. Luiz
abrangia as provincias do Maranhão, Piauhy,
Pará, Rio Grande do Norte e Ceará.
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o6. a - As do Pará e Amazonas.

O7.a-As de S. Paulo e Paraná.

O 8."-As de S. Pedro do Rio Grande do
Sul e Santa Catharina.

COMMENTARIO CXVI

AO N. 6 DO ART. 39

A Relação do Pará e Amazonas, cuja séde é na
cidade de Belém, compõe-se de 7 membros, e foi
creada pelo Dec. n. 2342, de 6 de Agosto de 1873.

COMMENTARIO CX:VII

AO N. 7 DO ART. 39

A Relação de S. Paulo e Paraná, cuja séde é na
cidade de S. Paulo, creada pelo citado decreto de
6 de Agosto de 1873, com põe-se tam bem de 7
membros.

COMMENTARIO CXVIII

AO N. 8 DO ART. 39

A Relação do Rio Grqnde do Sul e Santa Ca
tharina, cuja séde é na cidade de Porto Alegre,
creada tambem pelo mesmo decreto de 1873,
compõe-se tambem de 7 membros.
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o g.o·-A de Minas Geraes.
O ro.-A de Goyaz.
O II .-A de Matto Grosso.

COMMENTARIO CXIX

AO N. 9 no ART: 39

A Relação de Minas Geraes, com séde na cio
dade de Ouro Preto, creada tambem pelo mesmo
decreto de 6 de Agosto, compõe-se de 7 membros.

COMMENTARIO CXX

AO N.IOnO·ART. 39

A Relação de GOYc1Z com séde na cidade de
Goyaz, compõe-se como a precedente de 5 mem
bros, e foi creada pelo mesmo Dec. de 6 de Agos
to de 1873.

COMMENTARIO CXXI

AO N. 11 no ART. 39

A Relação de Matto-Grosso, cuja séde é na ci
dade de Cuyabá, creada pelo referido decreto de
1873, compõe-se de 5 membros.

An tes do decreto de ll,'laio de 1874, as Relações
eram dirigidas pelo Reg' lamento commum de 3
de Janeiro de 1833, addnado pelo Dec. de 23 do
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mesmo mez e anno, e que soffreu as alterações

feitas pelos Decs. n. 9, de 7 de Fevereiro; n. r8,
de 26 de Abril; n. 19 de I de Setem bro de

r838; n. 40, de 6 de Fevereiro de 1840 ; n. 63
de 4 de VIarço de 184 r ; n. 120, de 3 I de Janeiro

de [842; n. 143, de IS de Março de r8.p; n: 525,

de 21 de Julho de 1847; n. 737, de 25 de No
vembro de 1850 ; Leis n. 260, de 3 de Dezembro

de 1841 ; n. 641, de 7 de Agosto de 1852; n.
1730, de 5 de Outubro de 1850 ; n. 2033, de 20

de Setembro de 187 r.

As novas Relações foram installadas em 3 de

Fevereiro de d:l74; com excepção das de Goyaz e
Matto-Grosso, que o foram em Maio do mesmo
anno.

o territorio
l
, que fôr desmembrado de uma

provincia e annexado á outra, ficará pertencendo

ao Districto da Relação desta. (Dec. de 2 de Maio

de 1874, art. 2.°)

Quando, porém, os territorios, desmembrajos
de diversas Provincias para formarem uma pro

víncia nova, se acharem comprehendidos em di
versos districtos de Relações, ficarão pertencendo
elles ao districto que fôr designado pela Lei, que
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ART. 40

São sédes de Relacão :,

No l° districto a capital do imperio;
No 2° a cidade de S. Salvador;
No 3° a do Recife;
No 4° a da Fortaleza;
No 5° a de S. Luiz;
No 6° a de Belém;
No 7° a de S. P~lUlo ;
No 8° a de Porto Alegre;
No 9° a de Ouro-Preto;
No Ia a de Goyaz;
No I I a de Cuyabá.

a mesmaa Provincia crear. (Cit. Dec. de 2 de
Maio, art. 3.°)

Sendo a mencionada Lei ommissa nesta partJ,
será essa designação provisoriamente feita por
Dec. do Governo, attendendo á maior commodi·
dade dos povos. (Cit. Dec.)

Os Desembargadores vencem o ordenado de
4:000$000, e 2:000$000 de gratificação. (Lei n.
1764, de 28 de Junho de 1870).



FÓRO CIVIL 287

ART. 4[

O Tribunal da Relação funccionará com a
maioria de seus membros.-Cit. Decreto,

art. 6°.
ART. 42

Na falta de membros para constituir a dita
maioria, ou no caso de impedimento de
desembargadores em numero legal para O'

julgamento de algum feito, serão chamados.
-Cito Decreto, art. 2°; Av. de 21 de Feve
reiro de r874:

1.0 Os Juizes de Direito mais antigos da
comarca em que a Relação tiver a sua séde.

2.° Os da comarca mais proxima, desi
gnados pelo presidente da Relacão.. .

ART. 43

Os Jllizes de direito, que substituirem
os desembargadores, gozarão da jurisdicção
plena destes, emquanto durar a substituição.
-Cito decreto, art. 8°.

ART. 44

Nenhum desembargador terá exercicio fóra
da Relação aque pertencer.-Decreto n. 2342,
de 6 de Agosto de 1873, art. rO, e3°; Decreto
cito n. 5618, art. 9°.
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2.°

Da co;rnpetenoia cível. das Rel.ações

A's Relações compete: ex vi da Lei de 3
de Dezembro de 1841, arts. 121 e 123; Reg.
de 15 de Março de 1842, art. 8°; Lei de 20
de Setembro de 1871, art. 27, ee 4°,5° e 6°;
Decreto de 22 de Novembro de 1871, art.70;
Decreto de 2 de Maio de 1874, art. 10.

e1.° Julgar, como tribunaes de segunda
e ultima instancia:

- Os aggravos, cartas testemunhaveis, e
appellações civeis, interpostas dos Juizes de
direito, nos termos da legislação em vigor;

-As appellações interpostas das sentenças
hemologadas dos Juizes arbitros, nas causas
de valor excedente a 500$000;

- As revistas concedidas pelo Supremo
Tribunal de Justica..

e2.° Julgar como tribunaes de primeira e
unica instancia :

- Os confl.ictos de jurisdicção entre as
auctoridades judiciarias do districto;

- A reforma de autos, que se perderem
nas Relações;
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- As habilitações em autos pendentes pe

ran te ellas ;
-As suspeições postas aos desembarga-

dores.
e3.° Conceder prorogação de prazo até seis

mezes para se proceder a inventario.
e+0 Censurar, ou advertir nos Accordãos

os Juizes inferiores, e multaI-os, ou con
demnal-os nas custas, segundo as disposições
vigentes.

e5.° Advertir os advogados e solicitadores,
multai-os nas taxas legaes, e suspendeI-os do
exercício de suas fllnccões até seis mezes.,

ART·46

A alcada da Relacão continúa a ser de, ,

COMMENTARIO CXXII

AO § 5 no ART. 45

Parece-nos que esta disposição refere-se apenas
aos advogados provisionados e não aos gradua
dos, porquanto, se estes não interrompem o exer
cicio de sua profissão, nem por sentença de pro
nuncia, como foi decidido pelo governo em Av.
de 17 de Abri! de 1867, e Acc. de IS de Setembro
de 1865 da ReI. da Côrte, muito menos por de
liberação da Relação, que não tem effeitos de pro
nuncia.

19
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2:000$000 para as causas civeis) e de 5:000$
para as causas commerciaes.-Cit. Decreto
de 2 de Maio de 1874, art. I I.

Das attrlbuições do Presidente da Relação

ART·47

Dentre os desem bargadores da Relação
será o seu presidente nomeado pelo poder
-executivo.-Dec. n. 295 de 14 de setembro
de 1843.

Terá o titulo de Conselho e servirá por
tres annos, podendo ser r_econdusido tantas
vezes qtlantas julgar conveniente o governo.

Em suas faltas, ou impedimentos, será
substituido pelo desembargador mais antigo,
e em igualdade de tempo pelo que tiver mais
tempo de magistratura, e na duvida pelo
mais velho em idade, não o podendo ser
nunca pelo Procurador da Corôa.- Cito
Decreto n. 56 I 8, art. 12.

ART. 48

O presidente nomeado antes de entrar em
exercicio prestará perante a Relação e nas
mãos do presidente interino juramento, que
se tomará por termo no livro respectivo.
Cito Decreto, art. 13.
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ART·49

291

São attribuições do presidenteda Relação,
ex-vi do art. 14 do Decreto n. 5618, de 2 de
Maio de 1874:

ê1.0 Deferir juramento aos desembargado
res, Procurador da Corôa, empregados e
serventuarios do Tribunal.

ê2.° Nomear os officiaes de Justiça, conti
nuas e porteiros do Tribunal.

ê3.° Nomear quem substitua interinamente
o secretario e mais empregados da Relação
nos casos indicados n'este Thesouro.

e4·° Dirigir os trabalhos do Tribunal; pre
sidir ás sessoes e conferencias; propôr afinal
as questoes e apurar o vencido, não consen·
tindo que os desemba~gadores fallem, sem
que lhes seja concedida a palavra; que se
interrompam uns aos outros, ou que fallem
por mais de duas vezes, excepto se fôr para
pedir ou dar algum esclarecimento, ou para
reformar ou modificar sua opinião.

ê5.° Manter a regularidade dos trabalhos,
usando de todos os meios suaso~ios e dos
coercitivos, se fore~ necessarios, mandando
retirar do Tribunal os assistentes que pertur
bem a ordem, ou prender os desobedientes,
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lavrando o respectivo auto para serem pro
cessados.

e6. o Distribuir os feitos pelo? desembarga
dores.

e7· o Conceder até 30 dias de licença, com
.ou sem ordenado, não fazendo falta ao ser
viço, aos desembargadores, juizes territo
riaes e empregados de Justiça, participando-o
logo ao governo na Côrte e aos presidentes
nas provlOClas.

e8.° Conceder, precedendo exame, licença
para advogar em qualquer lugar aos cida
dãos brazileiros formados em Direito pelas
Universidades estrangeiras.

e9·° Conceder provisões de advogado á

pessoa não formada, e de solicitador judicial
para qualquer comarca da Relação, mediante
exame.

elO. Assignar com os Juizes ~os feitos os
Accordãos e com o relator as cartas de sen
tenca ..

eI I. Expedir em seu nome e com sua assi-
gnatura as ordens que não dependeren1 de
Accordão ou não forem de privativa compe
tencia dos Juizes relatores.

e12. Rubricar gratuitamente todos os li
'vros necessarios para a secretaría e cartorios
da Relacão .•
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e13. Justificar ou não a falta de compare
cimento dos desembargadores e do secretario
da Relacão.,

e14· Prestar as informações e consultas
exigidas pelo governo e presidentes de pro
VlilCla.

e15. Impôr correccionalmente aos empre
gados da secretaría e aos escrivães da Re
lação as penas indicadas no art. 17 do Dec.
n. 5459, de 6 de Novembro de 1873.

e16. Conhecer da exigencia ou percepção
de salarios indevidos, nos termos dos arts.
197 a 200 do Regul. n. 5737, de 2 de Setem
bro de 1874.

e17· Remetter, no fim de cada anno, ao
ministro da Justiça directamente na Côrte,
e nas provincias por intermedio dos respe
ctivos presidentes:

Um relato rio circumstanciado dos traba
lhos da Relacão e do estado da adminis-,
tração da Justiça, mencionando as duvidas
e difficuldades encontradas na execucão das,
leis, regulamentos e decisões;

Os mappas dos -actos da Relação, afim de
serem presentes á repartição-geral de estatis
tica. -Dec. n. 3572, de 30 de Dezembro
de 1865.
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e18. Conhecer ex-vi da Lei n. 2033, de 20

de Setembro de 1871, art. I I, elo:

Das suspeições postas aos Juizes de di
reito das comarcas especiaes.

Das suspeições postas aos escrivães da
Relacão.

>

e19· Exercer as attribuições que compe
tiam aos presidentes dos tribunaes do com_
mercio, na fórma dos arts. 2 I e 22 do Dec.
n. 3900, de 29 de Junho de 1867, ácerca do
Juizo arbitral.

ART.50

Compete aos presidentes das Relações co
nhecer, com dous adjunctos, das suspeições
postas aos desembargadores, e da prorogação
do prazo para se proceder a inventario.
Decreto n. 56r8, de 2 de Maio de r874,
art. IS.

ART. 51

o desembargador que exercer interina~

mente a presidencia por mais de duas sessões
passará o feito ao seu immediato.-Cit. De~
creto, art. 16.
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Das attribnlções do Procurador da Oorõa.

Soberania e Fazenda Nacional.

ART. 52

o procurador da CorôaJ Soberania e Fa
zenda Nacional será livremente nomeado
pelo governo dentre os desembargadores da
respectiva Relação.-Cit. Decreto n. 5618,
de 2 de Maio de 1874, art. 17.

ART. 53

o procurador da Corôa é o orgão do mi
nisterio publico perante a Relação. - Cit.
Decreto, art. 18.

São attribuições do procurador da Corôa,
ex-vi do art. 19 do cito Decreto:

eI. o Officiar na Relacão :.
- Nas appellações cíveis, em que fôr in·

teressada a Fazenda Nacional, e n'aquellas
em que alguma das partes se defender por
curador;

-Nas appellações de sentenças de justifi
cação de nobreza, ou de serviços feitos ao
Estado para haver mercês;
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- Nos processos de conflicto de juris.
dicção;

- Nas questões de perdas e damnos, con·
tra os Juizes e empregados da justiça.

- Nas questões de liberdade das pessoas,
tutellas e remocões de tutores e curadores..

e2. 0 Dar instrucções aos agentes do minis.
terio publico sobre o objecto do serviço de
sua competencia.

e3. o Suggerir ao governo e aos presidentes
de provincias o que julgar a bem do interesse
da Justiça, Fazenda e Soberania Nacional.

e4- o Exercer todas as mais attribuições que
lhe são incumbidas pelas leis e regulamentos
em vIgor.

ART. 55

Nos feitos em que não tiverem de intervir
como orgãos do ministerio publico, os pro..
curadores da Corôa das Relações das pro..
vincias julgarão como os outros desembar..
gadores.- Cito Dec., art. 21.

ART.56

Os procuradores da Corôa serVlrao de
procuradores fiscaes perante os tribunaes do
commercio.- Dec. cit., art. 22 (revogado
pelo Dec. n. 2662, de 9 de Outubro de 1875
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e Dec. n. 6384, de 30 de Novembro de r876,
art. ro).

ART.57

Quando os procuradores da Corôa forem
impedidos em algum feito, serão nelle sub
stituidos pelo desembargador que o presi
dente da Relação designar. Em outras faltas
ou impedimentos, o governo na Côrte e os
presidentes nas provincias designarão o des
embargador que o deva substituir, podendo
tambem para este fim ser nomeados os Jui
zes de Direito, na fórma do art. 82. -Dec.
n. 56r8, de 2 de Maio de r874, art. 23; Av.
de r3 de Setembro de r872.

5.°

Do secretario e 111.ais e Illpregados da

Relação

ART. 58

São attribuicões do secretario da Relacão. .
ex vi do art. 24 do cito Dec. n. 56r8:

COMMENTARIO CXXIII

A.O A.RT. 58

Em relação aos seus vencimentos veja- se a ta·
belJa no Appenso n.



298 TH8S0URO JURlDICO

eI. o Dirigir os trabalhos da secretaría, se~

gundo as disposições déste Thesouro e as in~

. strucções do presidente.

e2. 0 Organisar e conservar na melhor oro
dem o archivo e cartorio da secretaría e a
bibliotheca do Tribunal.

e3.0 Assistir ás sessões e conferencias para
lavrar as respectivas actas e assignal-as com
o presidente, depois de lidas e approvadas.

e4· o Lavrar as portarias, provisões e or~

dens, e escrever toda a co~respondencia que
tenha de ser assignada pelo presidente.

e5. 0 Receber e ter sob sua guarda e respon·
sabilidade os autos que forem apresentados
á Relacão ..

e6. 0 Fazer duplo registro dos autos rece
bidos, sendo o primeiro registro por ordem
chronologica do dia, mez e anno da apresen'
tação, e o segundo por ordem alphabetica dos
nomes das partes.

e7· o Receber e ter sob sua guarda e respon
sabilidade, para serem distribuidas no fim
de cada mez, as assignaturas e propinas dos
desembargadores, escripturando-as por ver
bas de receitas numeradas em livro proprio.

e8. o Passar ás partes reei bo das assigna
turas e propinas, o qual será tirado de um
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livro de talão e terá o mesmo numero de
ordem dos autos respectivos e da verba da
receita.

e9·° Apresentar os feitos á distribuição na
vespera da sessão que seguir-se ao recebi
mento delles., sendo criminaes, ou ao pre
paro, sendo civeis.

e Ia. Fazer a distribuição dos feitos aos
escrivães, guardada a ordem das classes es
tabelecidas neste Thesouro, podendo os es
crivães reclamar perante o presidente a
desigualdade da distribuição.

eI I. Lançar em livros proprios e notar no
rosto dos autos a distribuicão feita aos des-.
embargadores e escrivães.

e12. Escrever nos processos de conflicto
de jurisdicção e prorogação de prazo para
inventario.

e13. Examinar attentamente, para vêr se
estão na devida fórma, os autos e mais pa
peis antes da distribuição, quando d'ella de
pendam, e antes da assignatura e do sello do
Tribunal, as cartas, sentenças e mais papeis,
não sugeitos á distribuição.

e14· Dar, a quem de direito fôr, circum
stanciada informação das irregularidades que
verificar pelo exame prescripto no paragra
pho antecedente.
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e15. Passar, por despacho do presidente,
as certidões que forem requeridas de livros
e documentos existentes na Relacão.,

e16. Fazer sellar com o sello do Tribunal
as cartas de sentença e mais papeis que de·
penderem desta formalidade.

e17· Abonar as faltas dos empregados da
secretaría com recurso para o presidente da
Relacão.,

ART.59

o secretario, nas suas faltas, ou impedi.
mentos por menos de quinze dias, será subo
stituido, ex vi do art. 25 do cito decreto,
n. 5618:

I.o Pelo amanuense, e, onde houver mais
de um, pelo mais antigo.

2. o Pelo escrivão mais antigo, nas Relações
que não tiverem amanuense.

Dos A,uanuenses .

ART.60

Compete aos amanuenses auxiliar o secre·
tario no serviço da secretaría, archivo e
bibliotheca do Tribunal, conforme as ordens
e instrucções que delle receberem.-Decreto
cito n. 56r8, art. 26.
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ART.61

301

Nos autos e papeis processados pelo secre
tario, os amanuenses servirão como es
creventes juramentados dos escrivães.-Cit.
decreto, art. 27.

ART. 62

Em suas faltas, ou impedimentos, os ama
nuenses serão substituidos por quem o pre
sidente designar, conforme a urgencia do
serviço.-Cit. decreto, art. 28.

Dos Continuos

ART.63

Os continuas das Relações comparecerão
todos os dias e cumprirão dentro do Tribunal
o que a bem do serviço lhes fôr determinado
pelo presidente, desembargadores, secre
tario, amanuenses e escrivães.-Cit. decreto,
art. 29.

Em suas faltas, ou impedimentos por menos
de quinze dias, os continuas serão substi
tuidos pelos officiaes de justiça, mediante
designação do secretario. - Cito Decreto,
art. 30.
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Do PorteIro

ART.65

São attribuições do porteiro; ex-vi do
art. 3 r do cito Decreto n. 56 r 8, de 2 de Maio
de r874:

e r. O A guarda, conservação e asseio do
edificio e de quaesquer moveis nelle exis
tentes.

e2.° Receber os moveis por inventario es..
cripturado em livro proprio, com as rubricas
de entradas e sahidas.

e3.° Comprar todos os objectos l1ecessarios
para o expediente, conforme as ordens que
receber do presidente, ou do secretario, pres
tando mensalmente contas a este, que as
submetterá com o seu parecer á approvação
do presidente.

e4·° Exercer, no que fôr applicavel, as
obrigações impostas aos porteiros dos audi·
torios de primeira instancia.

ART.66

Nas faltas, ou impedimentos do porteiro
por menos de quinze dias, será elle substi~

fuido por um dos continuas, designado pelo
secretario.-Decreto cit., art. 32.
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o porteiro terá ás suas ordens um servente
incumbido de auxiliaI-o. - Cit. Decreto,
art. 33.

ART.68

Para o asseio do edificio se adiantará men·
salmente ao porteiro a quantia necessaria.
Cito Decreto, art. 34.

Dos Escrl·v·ãos

ART.69

Os escrivães das Relacões serão nomeados
>

na fórma da legislação em vigor, com as
seguintes alterações, ex vi do art. 35 do cito
Decreto de 2 de Maio de 1874:

e1.
0 Os exames de habilitação para o con

curso serão feitos publicamente, perante os
presidentes das Relações, em dia préviamente
annunciado pelos jornaes.

e2.° Os examinadores, em numero de tres,
serão designados pelo presidente da Relação,
dentre pessoas idoneas.

e3.° Habilitados com o exame a que se
referem os paragraphos antecedentes, apre
sentar-se-hão os pretendentes á concurso na
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fórma prescripta pelo Decreto n. 4668, de 5
de Janeiro de 1871.

ART. 70

São attribuiçães dos escrivães das Relações,
ex vi do art. 36 do Decreto de 2 de Maio
de 1874:

e1.° Ter sob sua guarda e responsabilidade
todos os autos e papeis que lhes tocarem por
distribuição, ou que em razão do seu officio
lhes forem entregues pelas partes.

e2. o Passar, no livro de distri buição, re·
cibos dos autos para desencargo do secre·
tario.

e3. o Dar ás partes, ainda que o não exijam,
recibos dos papeis por ellas apresentados;
devendo datar e assignar os mesmos recibos,
que serão extrahidos de um livro de talão,
numerado e rubricado em todas as suas
folhas pelo presidente da Relação.

e4· o Conservar seus cartorios devidamente
arrumados e com asseio, dividindo os autos
e papeis em classes, e organisando cada
uma destas pela ordem chronologica das
datas da distribuição.

e5. 0 Ter os necessarios livros de registro,
para nelles tomar nota do andamento e estado
dos autos e papeis.
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e6.° Organisardous indices para cada livro
de registro, sendo um d elles por ordem da
distribuição e numero dos autos e papeis, e
outro pela ordem alphabetica dos nomes das
partes.

e7'° Remetter ao archivo do Tribunal, co
brando recibo do secretario, todos os livros
e autos findos; quando já tiverem decorrido
trinta a11110S, que se contarão, quanto aos
livros, da data do ultimo termo, ou assento;
e quanto aos autos da ultima sentença passada
em julgado, ou despacho n'elles proferido.

e8.° Remetter ex-oificio ao Procurador da
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, as
cartas de sentenca em favor da Fazenda,
Nacional, e independentemente de despacho,
quaesquer outras sentenças, ou certidões, que
o Procurador da Corôa exigir para cumpri
men o de seus deveres.

e9·° Passar com promptidão, mediante des
pacho d0 presidente, todas as certidões no
prazo de vinte e quatro horas, e ao mais
tardar de cinco dias, se forem extensas, ou
d"penderem de busca.

ela. Fazer á sua custa as diligencias que
se mandarem renovar por erro ou culpa sua,
sem embargo das outras penas, em que por
isso tenham incorrido.

20
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eII. Prestar ás partes interessadas, quando
solicitarem, informações verbaes ácerca do
estado e andamento dos feitos, salvo no caso
de proceder-se em segredo da justiça.

e12. Darás partes, ainda que o não exijam,
recibos das custas que receberem, extrahidos
de um livro de talão, numerado e rubricado
em todas as suas folhas pelo presidente do
Tribunal.

ART'7 1

Fica entendido que a obrigação imposta
aos escrivães das Relações pelo e 12 do ar
tigo antecedente não dispensa a prescripta
pela Ord. L. l°, T. 84 e art. 184, . do Reg.
annexo ao Dec. n. 1569, de 3 de Março
de 1855.-Dec. cito de 2 de Maio de 1874,
art. 37,

ART·72

Pela inobservancia de qualquer das abri..
gações previstas no artigo anterior, os escri..
vães incorrerão nas penas estabelecidas na
Ord. e Reg. cits.- Cito Dec., art. 38.

ART. 73

A cada escrivão da Relação é permittido
ter um escrevente juramentado de sua es
colha, com approvação do presidente do Tri·
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hunal, que poderá sujeital-o préviamente a
exame de habilitação nos termos do art. IOg.
-Cito Dec., art. 3g.

ART. 74

Os escreventes juramentados dos escrivães
das Relacões devem servir da mesma fórma

>

por que servem actualmente os escreventes
dos escrivães de primeira instancia.- CiL
Dec., art. 40.

Nas faltas ou impedimentos de algum dos
escrivães da Relação, será eIle substituido
por um dos escrivães companheiros, ou por
pessoa designada pelo presidente do Tribu
nal, segundo a conveniencia do serviço.
Cit. Dec., art. 4I.

Dos Ofl1oiaes de Just.iça

Aos officiaes de justiça da Relação in..
cumbe as obrigações que geralmente perten
cem aos officiaes de justiça dos Juizos de
primeira instancia .
. Servirão alternadamente por semana, e nas



308 THESOURO JURIDICO

suas faltas ou impedimentos serão substi
tuidos um pelo outro.- Cito Dec., art. 42.

6.°

Dos advogados provisionados e solicita

dores

ART·77

Quem não fôr graduado em alguma das
Faculdades de Direito do Imperio, ou não
fôr licenciado pelo presidente da Relação,
sendo cidadão brazileiro formado em direito
por universidade estrangeira; só poderá
exercer a advocacia nos lugares em que
houver falta de letrados que advoguem, con'
forme o numero que fôr marcado. - Cito
Dec. n. 56 I 8, art. 43.

ART. 78

Para obter provisão de advogado deverá

COMMENTARIO CXXIV

AO ART. 76

Vê-se d'esta disposição que dous são os officiaes
de justiça ;: mas se ambos faltarem por molestia,
quem os substituirá? O decreto não previo esta
hypothese. N'este caso o presidente providenciará
nomeando algum interinamente.
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o candidato exhibir certidão de idade que
prove ser maior, folha corrida, attestações
que abonem sua moralidade, e sujeitar-se
perante o presidente da Relação a exame oral
e escripto em que mostre conhecimentos
theoricos e praticos de Jurisprudencia.-Cit.
Dec., art. 44.

ART. 79

o exame será publico e annunciado com
antecedencia de oito dias pelos jornaes.
Cito Dec. art. 45.

ART.80

Os pontos para o exame serão organisados
pelo presidente, e tirados á sorte pelo candi.
dato, meia hora antes de começar o exame.
-Cito Dec. art. 46.

ART. 8r

o exame de habilitacão dos solicitadores
>

(art. 49, e9) versará sómente sobre a pratica
do processo, e será feito perante os Juizes de
direito, observadas as regras dos artigos an..
tecedentes.-Cit. Dec. art. 47.

ART. 82

As provisões dos advogados e solicitadores
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serão passadas por tempo de dous a quatro
annos, e poderão ser renovadas, se os juris
diccionados apresentarem attestados de abo
nação dos Juizes de direito perante os quaes
servirem.-Cit. Dec. art. 48.

Das sessões c conferencias das Relações.

ART.83

Os tribunaes da Relação se reunirão em
sessão ordinaria duas vezes por semana, ás
terças e sextas-feiras, ou nos dias anteriores,
quando aquelles forem legalmente impe
didos.-Cit. Dec. art. 49.

ART.84

Haverá sessões extraordinarias, convo
cadas pelo presidente do Tribunal, quando
o serviço publico o exigir, além das que
forem necessarias para a discussão e des
pacho dos aggravos e cartas testemunhaveis.
-Cito Dec. art. 50.

ART.85

As sessões ordinarias comecarão ás 10'•
horas da manhã, durarão quatro horas in-
teiras pelo menos, e deverão ser prorogadas
por affiuencia de trabalhos para a decisão de
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processos, que não soffram demora, ou para
ojulgamento de alguma causa, que se estiver
relatando, ou discutindo. - Cito Dec.art. 51.

ART. 86

As sessões extraordinarias começarão á
mesma hora, e se encerrarão quando acabar
o serviço para que tiverem sido convocadas.
-Cito Dec. art. 52.

ART.87

As sessões e votações serão publicas, salvo
nos casos exceptuados n'este Thesouro, ou
quando no interesse da justiça e da moral
resolver o presidente, com a approvação do
-Tribunal, que se discuta e vote em sessão
secreta.-Cit. Dec. art. 53.

ART.88

Sómente as partes e seus advogados serão
admittidos na sala do Tribunal, quando este
trabalhar em sessão secreta. - Cito Dec.
art. 54.

ART.89

A ordem dos trabalhos nas sessões do Tri
bunal será a seguinte, ex-vi do art. 55 do
cito Dec. n. 5618, e Dec. n. 5886, de 13 de
Maio de 1875:
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e1. 0 Verificação do numero dos desem..
bargadores presentes.

e2. o Leitura, discussão e approvação da
acta da sessão antecedente.

e3. 0 Distribuição pelos Juizes e escrivães
dos feitos crimes e civeis, preparados com o
pagamento das assignaturas e autos, entrega
e passagem de autos.

e4· o Discussão e decisão:

I. o

De petições e ordens de habeas-corpus.

2. 0

De recursos criminaes.

3. 0

De conflictos de jurisdicção.

4. 0

De suspeições postas aos desembarga
dores.

5.o

De concessões de prazo para inventario.

6. 0

De reforma de autos perdidos nas Re
lações.
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7'°

De habilitações em autos pendentes d'esses
Tribunaes.

8.°

De queixas, denuncias, ou procedimento
ex-officío contra os Juizes de direito e chefes
de policia.

9·°

De revistas e appellaç6es criminaes.

Ia

De revistas e appellações cíveis.
e5.° Sorteio de adjul1ctos para o despacho

de aggravos e cartas testemunhaveis , na
fôrma por que devem ser julgados os aggravos,
segundo as disposições do Dec. n. 5618,
de 2 de Maio de 1874, arts. 125, 126, I Ia e
112; Dec. n. 5885, de 13 de Março de
1875 ; e Dec. n. 6064, de 18 de Dezembro
de 1875.

COMMENTARIO cx.xv

AO § 5° DO ART. 89

As Relações julgarao os aggravos de petição
e instrumento e as cartas testemunhaveis pelo
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ART. 90

Os feitos serão distribuidos por classes,

seguinte modo, conforme a legislação citada no
texto:

1.0 Logo que forem apresentados á Relação,
o secretario escreverá n'elles, sob sua rubrica, a
data do recebimento e os fará conc1usos ao presi
dente do Tribunal para distribuil-os na fórma do
§ 147 e seguintes.

2. ° Examinados pelo Relator os autos, serão
apresentados á mesa na primeira sessão e se pro
cederá ao sor.teio de dous Juizes adjunctos, afim
de julgai-os immediatamente com o relator.

3. o Feito o relatorio e discutida a materia, se
preferirá a decisão por accordão escripto pelo
relator e assignado pelos tres Juizes.

4.° Este julgamento terá lugar nas sessões or
dinarias, logo depois das appellações civís.

5. ° Quando por afluencia de trabalhos não se
podér conhecer dos aggravos e cartas testemu
nhaveis durante o tempo da sessão ordinaria, o
presidente a prorogará, para aquelle fim} ou con
vocará uma sessão extraordinaria, que terá lugar
no primeiro dia desimpedido.

6.° A distribuição, entrega e passagem dos
autos se fará no decurso da sessão, como fôr
mais conveniente ao serviço do Tribunal.
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tendo cada uma sua numeracão distincta,
>

segundo a ordem em que elles houverem
sido apresentados na relação.-Decreto cito
n. 5618, art. 56.

ART·9 1

As classes, de que trata o artigo antecedente,
se dividirão pela fórma seguinte ex-vi do
art. 57 do cito Decreto de 2 de Maio de 1874:
e1.0 Os recursos criminaes, conflictos de

jurisdicção, e processos crimes contra os
Juizes de direito, chefes de policia e com
mandantes militares.
e2.° Appellações sobre qualificações de

votantes.

COMMENTARIO CXXVI

AO § 2° DO ART. 91

Hoje não cabe mais appellação, mas sim re
Curso interposto das decisões dos Juizes de di
reito, na fórma do art. 9° da lei n. 3029 de 9 de
Janeiro de 1881, que dispõe:

« As decisões dos Juizes de direito sobre a
inclusão dos cidadãos no alistamento dos eleitores~

ou a sua exclusão deste, serão definitivas.
D'ellas, porém, tenio recurso para a Relação do

districto, sem effeito suspensivo: l°, os cidadãos
não incIuidos e os excluidos, requerendo cada um
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de per si; 2°, qualquer eleitor da comarca, no
caso de inclusão indevida de outro, referindo-se
cada recurso a um só individuo.

Estes recursos serão interpostos no prazo de
30 dias, quanto ás inclusões, ou não inclusões, e
em todo o tempo, quanto ás exclusões.

§ 1. 0 Interpondo estes recursos, os recorrentes
allegarão as razões, e juntarão os documentos
que entenderem ser a bem de seu direito.

N o prazo de dez dias, contados do recebimento
dos recursos, os Juizes de direito reformarão, ou
não, as suas decisões; e, no ultimo caso, o recor
rente fará seguir o processo para a Relação, sem
accrescentar razões nem juntar novos documentos.

§ 2. o Os recursos interpostos para a Relação,
de decisões proferidas sobre alistamento de e1ei·
tores, serão julgados no prazo de trinta dias por
todos os seus membros presentes.

§ 3.° Não é admissivel suspeição de Juizes no
julgamento dos recursos, salvos sómente oS casos
do art. 61 do codigo do Proc. Crim., que se
interromperão os prazos por motivo de férias
judiciaes.

§ 4.° Serão observadas as disposições do De
creto legislativo n. 2675, de 20 de Outubro de
1875, e das respectivas instrucções de IZ de
Janeiro de 1876, sobre os recursos, na parte não
alterada por esta lei.
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§3. CJ Revistas e appellações criminaes.
§4.° Revistas e appellações civeis.

ART·92

Não têm distribuicão as reformas de autos
>

perdidos, e n ellas serão relatores e escrivães
os mesmos que o eram nos autos perdidos.
- Cito Dec. n. 5618, de 2 de Maio de 1874,
art. 58.

ART. 93

Os embargos á execução distribuem-se
como appellações. - Cit. Dec., art. 59.

ART·94

O presidente, na vespera das sessões, fará
a distribuição dos feitos pelos desembarga
dores, segundo a precedencia d'estes, obser
vando inalteravelmente a ordem prescripta.
- Cito Dec., art. 60.

ART. 95

O desembargador impedido por mais de
quinze dias não será contemplado na distri
buição, nem no movimento dos autos. - Cito
Dec., art. 61.

ART·96

Se o desembargador a quem fôr distribuido
o feito ficar impedido por mais de quinze
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dias, far-se-ha nova distribuição por substi
tuição. Cessado o impedimento do desem
bargador, receberá este o feito se n elle não
houver decisão, pela qual os Juizes ficarão
certos. - Cito Dec., art. 62.

ART·97

Sendo revisor, que já tenha visto o feito,
passará este ao desembargador, que se seguir
e este ao ultimo revisor; ri1as, se ao jul
garem a causa, estiver presente por ter ces
sado o impedimento, será Juiz della. - Cit.
Dec. art. 63.

ART. 98

Será adiado o julgamento para a sessão
seguinte, se algum desembargador pedir es
paço para vêr os autos, uma vez que tenha
de votar na causa. - Cito Dec., art. 64·

ART. 99

E permittido aos relatores, quando o so
licitarem, que levem os autos para os apre
sentarem com o accordão redigido na sessão
immediata. - Cito Dec., art. 65_

ART. 100

Para o sorteio dos Juiz.es passará o secre·
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tario ao presidente do Tribunal, que a lerá
em voz alta, a cedula em que se contiver o
nome do desembargador sorteado. - Cito
Dec., art. 66.

ART. 101

Proferida a sentença e publicada em au
diencia, será extrahida do processo á carta
da sentença, se o vencedor assim o exigir,
depois de cinco dias, a contar da publicação.
- Cit. Dec., art. 67.

ART. 102

As actas das sessões e conferencias serão
lavradas da maneira indicada no art. 10, e10

do Dec. de 15 de Abril de 1834. - Cito Dec.
n. 5618, de 2 de Maio, art. 68.

ART. 103

Pelas faltas, que derem, perderão os des
embargadores .a gratificação correspondente
aos dias em que deveriam ter comparecido,
e tambem o ordenado pelas não justificadas,
que excederem a duas por mez. - Cit. Dec.,
art. 69.

ART. 104

Os advogados, que assistirem ás sessões,
tomarão assento dentro das cancellas do Tri·
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bunal, tendo precedencia pela ordem da sua
antiguidade, ex-vi do art. 7° do cit. Dec.
n. 5618:

e1.° Os doutores.
e2.° Os bachareis formados.
e3.° Os provisionados.

8.°

Das audiencias

ART. 105

Em todos os dias de sessão ordinaria, e
logo depois d'ella, um desembargador, por
escala semanat dará audiencia ás partes.
Dec. n. 56 I 8~ de 2 de Maio de 1874, apt. 71.

ART. 108

A s audiencias da Relacão deverão estar.
presentes, comparecendo com a necessaria
antecedencia, os escrivães, officiaes de jus
tiça e o porteiro do Tribunal. - Cito Dec.,
art. 72.

ART. IOg

Serão admittidos ás audiencias, tomando
assento dentro do recinto do Tribunal, os
advogados, solicitadores, partes, testemunhas
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equaesquer outras pessoas judicialmente cha
madas. -Cito Dec., art. 73.

COMMENTARIO CXXVI

AO AUT. 109

Pódem advogar em qualquer termo do Impe
rio, os que forem formados em Direito por qual
quer de suas faculdades, sejam doutores ou só
mente bachareis ; cumprindo aos Juizes territo
riaes exigir seus titulos, e mal-dar lançal-:os nos
protocolos das audiencias.- Av. n. 48E, de 12 de
Novembro de 1866.

Nos termos, em que não houverem advogados
letrados, poderão advogar individuos, a quem o
Presidente da Relação para isto conceder provisão,
nos termos do § 9° do art. 49 deste Thesouro, e
em numero marcado pela circular expedida pelo
Presidente da Relação da Côrte em 18 de Junho
de 1868.

Nobilíssima é a missão do advogado, que se
resume- na seg'..1Ínte phrase do dialogo dos oradores
attribuido a Tacito :.- Quis non advocat nisi aut
nocens aut miser......

Quod si inveniretur aliqua civitas ln qua
51
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nemo peccaret, SllpenJaCanellS esset inter inllocell
tes orator sicut inter sanos medicus.

São os advogados que, pela potencia de sua pa
lavra, restabelecem, como dizia Justiniano, os
negocios arruinados e sustentam. os vacillantes;
são elles, que prestam ao genero humano um
serviço tão grande, como se salvassem a sua pa
tria e a sua familia nos combates á custa de suas
feridas e do seu sangue.

Oxalá, podessem todos aq uelles que exercitam
tão preclara profissão, inspirar-se neste brilhantis
simo conceito do principe dos legisiadores roma
nos; oxalá, podessem elles empenhar a sua digni·
dade e o seu brio, para lhes não poder ser nunca
citada a seu respeito a ignominiosa sentença de
S. Bernardo:

cc Esses grandes falladores são mais proprios li

abafar do que em descobrir a verdade, não es
ta:1do senão a produzir a mentira; são eloquentes
contra a justiça e sabios na falsidade. »

cc Estabelecem elles, não o que encontram de ver
dadeiro nas peças dos autos, mas o que inventam.
Muitas vezes fabrícam calumnias contra ainnocen
cia, destróem a simplicidade da verdade, e fazem
tudo para impedir a equidade do julgamento. »

O advogado deve ser como na phrase de Cí·
cero: -vir bonus,probus et peritus dicendi; por
que o advogado honesto é um precioso e essen
cial instrumento da administrado da J ustica.

> •
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A abertura da audiencia será annunciada
em voz alta pelo porteiro do Tribunal.
Cito Dec., art. 74.

ART. 111

Declarada aberta a audiencia, proceder
se-ha pela ordem e fórma seguinte~,ex-vi do
art. 75 do Dec. de 2 de Maio de 1874:

I. o Os escrivães mencionarão em seus pro
tocolos os· advogados, solicitadores e partes
presentes;

2.° O Juiz semanario fará a publicação dos
accordãos e despachos do Tribunal;

3.° Serão accusadas as citações, intima
ções, requerimentos verbaes. de audiencia e
todos os demais actos e diligencias que pos
sam ter lugar em audienci~.

ART. 112

De tudo quanto occorrer nas audiencias,
deverão os escrivães tomar nos seus proto
colos as notas qLle lhes pertencerem. - Cito
Dec., art. 76. .

ART. 113

Os escrivães, empregados do Tribunal,
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ad vogados, solicitadores, partes, testemunhas
e quaesquer outras pessoas judicialmente cha.
madas, estarão de pé, emquanto fallarem ou
fizerem alguma leiturà, salvo se o desembar·
gador Juiz semanario lhes permittir que fal
lem ou lêam sentados. - Cito Dec., art. n

ART. I I4

Durante a audiencia não é permittido aos
escrivães, empregados, advogados, solicita
dores, partes e testemunhas sahirem para fóra
das cancellas do Tribunal sem licenca do

>

desembargador, Juiz semanario. - Cito Dec.,
arte 78.

ART.IIS

Findos os trabalhos, e não havendo mais
quem queira requerer, o Juiz semanario man
dará apregoar pelo porteiro, que está encer
rada a audiencia. - Cito Dec., art. 79.

ART. 116

E' extensivo ás audiencias das Relacões o
>

disposto na Ord. L. 3°, T. 19, no que fôr
applicavel e não estiver regulado nesta 8a di·
visão. - Cito Dec., art. 80.
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SECCÃO XVI
>

Do Supremo Tribunal de Justiça
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ART. 117

O imperio do Brazil fórma o districto de
jurisdicção do Supremo Tribunal de Justiça.
-Consto Polit., art. 163; Lei de 18 de Se
tembro de 1828.

ART. II8

São attribuiçães do Supremo Tribunal,
ex-vi do art. 5°, ee l° e 3° da cito Lei de 18
de Setembro de 1828 :

1.° Conceder ou denegar revistas nas cau
sas, pela maneira determinada nos artigos do
com menta rio abaixo.

COMMENTARIO CX.XVII

AO N. 1 DO ART. 118

Art. 1. o Não se dará recurso, ainda o de re
vista, das sentenças proferidas em causas~ cujo
valor couber na alçada dos Juizes que as houverem

prorerdo.-Dec. de IS de lVlarço de 18-1-2, art. 32.
Art. 2. ° As revistas sómen te serão concedidas

nas causas civeis das sentenças proferidas em
todos os Juizos em ultima instancia, quando se
verificar u Ln dos dous segu in tes casos. - Lei de
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18 de Setenibro de [828,· art. 6°; Dec. de 20 de
Dezembro de 1830, art. 5°; Disp. Prov., art: [9.

§ 1.0 Manifesta nullidade.
§ 2. ° Injustiça notoria.

Art. 3.° De todas as sentenças proferidas em
ultima instancia nos tl'ibunaes ecclesiasticos po
der-se-ha interpô r revista nos dous caso~ referi
dos, apezar de terem passado os dez dias; salvo
5e as matei-ias julgadas forem méramente espiri
tuaes. - Dec. de 20 de Dezembro de [820, art. 6°.

Art. 4'° Os dOLlS casos de manifesta nullidade
e injustiça notoria só se julgarão verificados nos
precisos termos da Carta de Lei de 3 de ·Novem·
bro de 1868, §§ 2° e 3°, a saber:

§ 1.° Ha manifesta nulJidade se a sentença é
dada. - Ord. L. 3°, T. 75 pr. e 95 pr.:

N. 1. Tendo faltado á primeira citação.
N. 2. Contra outra sentença passada em jul

gado.

N. 3. Por peita ou suborno dos Juizes.
N. 4. Por falsas provas, declarando-se e espe~

cificando-se a falsidade, a qual não fôsse antes
allegada no feito, ou admittida á prova.

N. 5. Por Juizes incompetentes.
N. 6. Se não foi dada por todos os Juizes que

nella deveriam ter voto.
§ 2.° Ha injustiça notoria nos casos do § l°, ou

quando a sentença é dada contra direito patrio
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2.° Conhecer e decidir sobre os confiictos
de jurisdicção e competencia das Relações
das provincias.

3.° Tomar assentos para a intelligencia das
leis civÍs, commerciaes e criminaes, quando
na eh.ecucão delles occorrerem duvidas ma-,
nifestadas por julgamentos divergentes ha
vidos no mesmo Tribunal, Relações e Juizes
da primeira instancia nas causas que cabem
na sua alçada; procedendo na fórma dos
Decs. n. 2684 de 23 de Outubro de 1855 e
n. 6442 de 10 de M8.rço de 1876.

ART 119

São attribuições do presidente do Tribu-

expresso; não, porém, quando é dada contra o
direito romano ou subsidiaria, ou contra o direito

das partes. - Lei de 3 de Novembro de 1868,

§ 3°; Ord. L. 3°, T. 7.5, § ~o.

Art. 5.° Verificada a nullidade ou injustiça, na
fórma do artigo antecedente, devem ser proces
sados todos os que a ella deram causa. - Av. de
24 de Outubro de 1833.

Art. 6.° As revistas, no civel, não suspendem
a execucão das sen tencas. - Lei de 18 de Setem
bro de ~828, art. 7°. >
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nal, ex-vi do art. 4° da Lei de 18 de Setem..
bro de r828:

r ..} Dirigir os trabalhos dentro do Tribu~

nal, manter a ordem e fazer executar o seu
respectivo regimento.

2.° Distribuir os processos.

3.° Fazer lançar no livro proprio e por elle
rubricado, a matricula de todos os magis~

trados que ora servem, ou de novo forem
admittidos, e seguidamente, o tempo de ser~

viço, que forem vencendo, com declaração
dos lugares e qualidades dos s.erviços, no~

tando se serviram bem, ou mal, referindo-se
em tudo a registras, ou documentos existen
tes na secretaría.

Todos os magistrados, para serem l11atri~

culados, apresentarão ao presidente, por si
ou por seus procuradores, as cartas dos lu
gares que actualmente servirem, e dos que
forem servindo, para serem registradas, pena
de se lhes ~lão contar antiguidade.

4.° Informar ao Governo dos magistrados
que estiverem nas circumstancias de ser
membros do Tribunal, e dos oppositores aos
outros lugares de mabistratura.

5. o Informar ao Governo de pessoa idonea
para secretario do Tribunal e nomear quem
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sirva interinamente na sua falta, ou impedi
mento.

6.° Advertir aos ofliciaes do Tribunal,
quando faltarem ao cumprimento de seus de
veres, e multaI-os, bem como ao secretario,
até á decima parte dos ordenados de seis
mezes.

7'° Mandar collipir os documentos e pro
vas para se verificar a responsabilidade dos
empregados, de cujos delictos e erros de
officio deve o Tribunal conhecer.

8.° Conceder a algum membro licença para
não ir ao Tribunal, até oito dias em cada
anno.

Por mais tempo só o Governo poderá con
ceder.

9.° Expedir portarias para a execução das
resoluções e sentenças do Tribunal, e mandar
fazer as necessarias notificações, excepto no
que estiver a cargo do Juiz da culpa.

ro. Determinar os dias de cl)nferencias
extraordinarias.

Nos casos dos 11S. 3, 4 e 5, o presidente
deve ouvir primeiramente o Tribunal.
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SECÇÃO XVII

Do Autor

ART. 120

Autor é a pessoa civilTnente habil, que em
Juizo propõe a acção e e a recol'lvenção.

COMMENTARIO CXXVIII

AO A.RT. 120

Dissemos civilmente habeis, não porque pre
tendessemos empregar o adverbio em. relação á
materia, de que tratamos; mas para distinguirmos
de outros que) sendo tambem habeis para funcções
sociaes, não o são, comtudo, para em Juizo
demandar e ser demandados : enestecaso podemos
apontar o maior de 25 annos de idade, que sendo
Izabil para gozar de todos os direitos politicos e_
exercêl-os por si só (Decr. n. 7g81, de 29 de
Janeiro de 188 I, art. 14, n. I), não o é, entretanto,
para vir-a Juizo demanda~-, se ainda estiver sob o
patrio poder.

Tambem empregámos a expressão l'eco7l1Jençáo,
porque nestas o l'éo assume o caracter e preroga
tivas de autor, por ser a reco1Zvenção uma nova
acção, em cujo curso o autor toma a posição de
réo.
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ART. 121

331

, São civibnente habeis todos aquelles que
gosam de capacidade civil, e não são, por
tanto, prohibidos de propôr e contestm' ac
ções.

COMMENTARIO CXXIX

AO ART. 121

Essa capacidade ci1Jil, de que fallamos, é a
capacidade de facto, capacidade de obrar, na ex
pressão de Savigny, ao que os escriptores francezes
chamam-exercicio de diJ"eitos-, como se vê de
Marcadé, Tom. l°, pag 83,e Demolombe,Tom. l°,
pago 142.

Dizemos que é á capacidade de facto que
nos referimos, não em contraposição á capacidade
de di1"eito das leis romanas, que hoje não têm
applicação ás legislações modernas, como reco
nhece Savigny, voI. 8°, pag. 164; mas para
designar que aquelles que são civilmente capa{es,
pódem ser úzcapa{es de direito; e os que são
illcapa{es defacto, pó:iem ser civilmente CapCl{es.

Assim, por exemplo, os paes não pódem dispôr
em testamento além da terça; temos uma incapa
cidade de diJ-eito ; havendo, entretanto, uma ca
pacidade de facto. Os menores não pódem por si

comprar bens, mas o pódem fazer por intermedio



332 THESOURO JURIDICO

ART. 122

Essa prohibição, que constitue a illegiti
midade da pessoa do autor, póde ser absoluta
ou relativa. - Ord. L. 1°, T. 65, e27: 

- Absoluta, quando provem da falta de
intelligencia e vontade.

- Relativa) ou sugeita a condições, quando
deriva-se do estado de sugeição e dependen
cia do individuo, da natureza de"suas relações,
ou, finalmente, de considerações d.e interesse
e ordem publica.

de seus tutores) autorisados pelo Juiz; eis-aqui
uma incapacidade de facto) e uma capacidade de

direito.
Na incapacidade de direz'to a prohibiçao é

directa e determinada por motivos de interesse
publico; na incapacidade de facto, a prohibiçao
é relativE, e só determinada pela mesma incapa
cidade.

COMMENTARIO cxxx

AO ART. 122

. A capacidade ci/Jil, que divide a prohição em
absoluta e 7-elativa, sendo de direito civil, e per
tencendo ás leis civís, que regulam o estado e con-
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ART. 123

333

As iro, portanto, não pódem demandar, e,
conseguintemente, ser autores, por civilmente
il/habeis, se não comparecerem em juizo por
seus legitimas representantes, ou delles acom'
panhados:

1.°

o impubere que deve ser representado por

dições das pessoas, impôz ás leis do processo a
obrigação, em respeito ao accôrdo e harmonia,
que devem guardar entre si, de não consentirem
que figurem em Juizo pessoas, que as leis civís
declarão incapazes de exercer por si sós, ou por
si mesmas, actos da vida civil.

Assim, portanto, só devem figurar em Juizo os
que pódemexercer direitos e contrahir obrigações,
sendo por essa razão que a illegitimidade das
.pclrtes, pt:ocUl-adores e successores, constitue uma
excepção prejudicial, ou impedimento, que obsta
o andamento da causa.-Pereira e Souza, § 125,
Moraes de execut.] liv. 3°, cap. 2°,

Enumeraremos sómente para facilitar, os que
são i!,!capazes de estar sós em Juizo.
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seu pai, e na falta deste, por seu tutor, e
um curador á lide. - Ord. L. 3°, T.41,

ee 8° e 9°.

...
COMMENTARIO CXXXI

AO N. 1 DO ART. 123

Este é o menor até a idade de quato1"{e an110S

e a menor até ci de do{e.

Se~ão elJes, como autores, e réos, rerresentados
por seus tutores, que nomeam procurador; e, na
falta d'elJes o Juiz.-Ord. L. 3°, T. 41, § 8°.

A elles deve-se dar ~empre cU1"ador á lide;
como foi decidido fela Relação ce Porto Ale..
gre em

Acc. de 17 de Julho de 187 I .-As terminantes
e claras palavras da Ord. L. 3°, T. 4 1 , § 8°,
enunciam que, sem tutor, ou curador, dado aos
menores, não se deve agitar em Juizo acção ai..
guma, quer os menores sejam autores, quer sejam
réos. Não basta (mesma Ord. § 9°) dar cm"ado?' á
lide, para haver-se por supprida a falta do tutor,
que se deve dar por nomeação do competente
Juiz de orphãos.-Dir., Rev. ce 1874, vol. 5°,
pags. 647 e 648.
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E ainda a mesma Relação por
Ace. de 27 de Julho de 1874:-E' nullo todo o

processado por inexecução da Ordo L. 3°, To 41,
que ordena, no caso de ser demandado algum
menor, se lhe dê tutor, e com elle e com um cu
rador á lide ( § 9° da cit. Ord.), corram os termos
da causa até final decisão, pena de nullidade do
processo, ou da sentença; sendo o menor de r 2

e 14 annos é citado na pessoa de seu tutor, e o de
superior edade na sua pessoa, conjunctamente com
o tutor: A nomeação de tutor e curador é da
competencia do Juiz de orphãos (Ordo L. 4°,
T. 102) e não do Juiz do feito só competente para
dar clwac/or á lideo-Di r ., Rev. de r874, vol. 5°,
pags. 68 e 69.

Se, porém, a sentença fôr favoravel ao menor,
a falta de tutor a elle não constitue nullidade;
assim decidio o Supo Tribo de J ust. em

Acc. de 20 de Outubro de r875 :-Não dá-se a
respeito dos menores a nullidade por falta de
tutor, quando fôr-Ihes favoravel a sentença.
Dir., Rev. de 1875, voI. 8°, pags. 644- a 6620

Fazemos applicação desse Acc. aos impube1'es,
não só porque nelle vê-se a expressão generica
- menores -, que cOIDprehende uns e outros,
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como porque o poder dos tutores, sendo esta.
belecido a favor dos menores e no seu interesse

l

não se lhes deve prejudicar, quando a sua condic-
ção é melhor. - Dig. Port., vo1. 10, art. 229:

Placuit 11leli01'em conditionem licere eis f'acere.J I ,

etiam sine tutoris auctoritate; deteriorem vera
n01l.- Pr. Inst. de auctor tutor.

No J uizo conciliador, porém, não pódem
ser representados por seus tutores~ porque estes
não pódem transigir ex-vi do art. 6° da Disp.
Provo

Mas pódem seI-o se o tutor fôr o pai, como de·
cidido foi pela Relação da Côrte em Acc. de 13
de Agosto de 1~72, e pelo Sup. Trib. de Just. em
Acc. de 20 de Setembro de 1873.

Ainda que o i11lpubere seja representado por seu
pai, precisa de curador á lide, assim o decidia

A Revista do 1 ° de Setembro de 1871 : - Ao
menor litigante, posto que reprpsentado por seu
pai, deve·se nomear clt1"ado1' á lide, pena de nulo
lidade do processo.- Di,r " Rev. de 1873, vaI. 2°,

pags ..327 a 329.

E é esta a doutrina corrente ensinada por quasl
todos os Praxistas: - Valasco-de partit, cap.
7°, n. 42 ; Report. vaI. 1 0, pago 48 V.- actos con
t1'a o 17le,lOr- nota B.;
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2.°

33'1

o demente e o furioso. Ord. L. 4° T. Ia].
\

COMMENTARIO CXXXII

AO N. 2 DO ART. ]')~

A falta de intelligencia e vontade para conhece
rem seus interesses, e resolverem-se discreta
mente, torna-os impossibilitados de exercerem
direitos, e contrahirem obrigações, por falta de
consentimento real.

Por essa razão a lei civil os considerou incapa
zes de todo o acto civil judicial ou extrajudicial, e
portanto de demandarem e serem demandados.
Ord. L. 4°, T. 8r, pr.; Borg. Cam., vaI. 3°,§ 260,
ns. I e r9; Per. e Souz. notas 9 r, 92, 509 e I r 24;
Dig. Port., vaI. rO, arts. 227 e 228; Pothier,
vaI. rO, cap. Io, art. 4°; Moraes de execut, lív. 2°,
cap. 20.

Deve-se-Ihes dar curador á lide, por serem
elles equiparados aos menores - Borg. Cam.
val. 30, § 260, n. 20; Per. e Souz. §§ 42 e 49 ;
Heinec., ad Pand, parto 4\ § 998; Dig. Porto
va1.2°,art. 733; N. R. J. de Porto art. 3r3;
Mendes parto 2\ L. 3°, cap. i o, n. 16.

Assim decidia tambem a Relação de Porto
Alegre em Ácc. de 28 de Julho de 1874 : -Os

22
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3.°

o prodigo) reconhecido por sentença, que
deve ser representado por seu curador.-Ord.
L. 4°, T. r03.

intel"dictos, sendo equiparados aos menores para
effeito de se lhes dar clI7"adol", em razão de não
poderem por si mesmos defender-se) a falta de
semelhante providencia induz nullidade, annulla
o feito) como da Ord. L. 3°, T. 41, S 9°, se evi
dencia ; excepção feita porém do caso em que a
sentença é favoravel ao illterdicto. Esta limitação
adoptada por Per. e Souz., Borg. Cam., § 227,

ns. 14 e 15, e outros praxistas, deduz-se a COIl

tra7"io sensu da Ord. L. 3° T. 4 I, § 2 °.-Dir., Rev.

de 1874, 1'01 5°, pags. 71 e 72.

COMMENTARIO CXXXIII

AO N. 3 DO ART. 123

Que a prodigalidade é um defeito da intelli
gencia, que inhibe o exercicio regular e criterioso
dos direitos civis, não ha que objectar, porque
a sã razão não permitte que ninguem desbarate o
que é seu, e se reclusa muitas veze á miseria,
com desproveito do corpo social.

Por essa razão, e por motivo de interesse pu
blico) as leis civís collocaram os prodigos sob a vi-



FÔRO CIVIL 339

gilancia do Juiz de orphãos, a quem pertence ins
peccionar e administrar pessoa e bens daquelles
a quem falta a capacidade civíl, em cujo numero
estão os prodigos, e a dar-lhes curadol' em seu
beneficio. - Ord. L. 4°, T. 103, §§ l° e 6°, e
T. 107; Repert. vol. l°, pago 768 v., e vol. 3°,
pago z64, n. z; Borges Carneiro, vol. 3°, § 264,
n. z; Pereira e Souza, nots. 93 e '209; Cod. Civ.
Fr. art. 513.

Os prodigos, portanto, não pódem figurar em
Juizo senão por intermedio de seu curador, que é
quem nomeia procurador; mas só tem isto lugar
depois de declarados taes.-Borges Carneiro, § z64,
n. 6z65, n. 4; Repert. vol 4°, pago 3 I 5 v.-Pro
digo depois de havido e publicado paI' tal-.
Heinec. ado Pandect., parto za, § IS; Pothier.,
vol. l°, cap. l°, art. 4°; Dig. Port., vol. l°,
art. zz8; Moraes de execut., liv. zO, cap. zoo

Assim tam bem decidio a Relação da Côrte em
Acc. de 3 de Setembro de 1875:-Não são pro

cedentes as razões, e suflicientemente provados os
factos, de que concluio o Juiz a quà a n ullidade
da escriptura de venda; pois foi celebrada com as
formalidades legaes e por pessoas habeis para con
tractar. Não obsta que o seu assignatario tivesse
apenas a idade de 22 annos e que fosse por seus

. desregramentos posterio1'1nente declm'ado prodi
go; porquanto a dita idade é sufliciente, e o assig
natario estava na livre admin istração de seus bens,
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4·°

O menor pubere que deve ser acompanha-
I

do de seu curador. - Ord. L. 3°, T. 41, e2°,

e nem a interdicção opéra o effeito de annullar
contractos anteriores-Dir., Rev. de Junho de
1876, pags. 33 I a 332; Gazet. Jur. de Maio do
mesmo anno, pags. 248 e 249; EsposeI, Rev. de
Março do mesmo anno, pags. 19 e 20.

Deve-se-Ihes dar tambem clwador á lide) sob
pena de ser nullo todo o processo e sentença;
menos as que lhes f01"em favo1"aveis-Acc. da
ReI. de Porto-Alegre de 28 de Julho de [874,
citada á pago

Essa limitação funda-se no seguinte princlplO
doutrinado por Pothier, voI. l°, cap. l°) art. 4°,
n. 5 :-Os puberes e os prodigos são incapazes
mais de se obrigarem, do que de adquiri1" di
reitos.

CC MMENTARIO cx.XXIV

.AO N. 4 DO ART. 123

A curadoria e tutoria que as novas leis man
dam dar aos menores - puberes, ou impuberes,
ê uma protecção á infancia, que tem uma appli-
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cação especial aos actos judiciaes que a elles
dizem respeito, attenta a sua fragilidade e inex
periencia, que solicitam essa protecção social em
beneficio de sua pessoa e bens.-Ord. L. 4°, T.
102 pr., e T. 104, § ult.- Tutor, enim defensor
est neque appellatur a tuendo.

Assim, pois, o menor pubere, embora possa
.constituir procurador, Ord. L. 3°, T. 41, § 8°,
todavia, não póde estar em Juizo sem autoridade
-e assistencia de seu tutor, ou curador, o qual
deve intervir, quando o menor fôr autor, e com
eIle ser citado, quando fôr réo, sob penade serem
nuIlos todo o processado e sentença.- Cito Ord.
,§2°;-Repert., voI. 3°, pago 505v.-LVIenor
quando t7'ata algum feito sem auton' 'Í.ade do
tut07', ou CUrad01", a sentença cont1'a elle dada é
Jllllla.

Se a sentença, porém, fôr favoravel ao menor,
não annulla o feito a falta de tutor, ou curador.
- Ord. L. 3°, T. 41, § 2°.

Assim prescrevem tambem as L. 14, Cod. de
pl'ocurat01"; e lei Ia, Cod. qui legit pe7'S, stand
úz judicet vel nono
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Esse principio vemos nós tambem expendido
por Savigny, Dir. Rom., § 108, quando diz:
O i11lpubere, fóra da infancia, póde obrar com
autorisação de seu tutor, quando não ha prejuizo,
nem risco passiveI, - sendo bem frisântes as
seguintes palavras: - A1.eliO?'em quidem suam
conditionen licere eis jacere, etiam sine tutoris
aucton"tate; deten'orem, vero, non atitel' qua1ll
tutore al/ctore.

Assim tambem decidia 'o Sup. Trib. de Just.
em

Acc. de 20 de Outubro de 1875 : - Não dá-se
a respeito dos menores a nullidade por falta de
tutor, quando foi-lhes favoravel a sentença.
Dir., Rev. de 1875, vaI. 8°, pags. 644 a 662.

Dcve-se-Ihes dar curado,' á lide, e serem
citados em suas proprias pessoas- Ord. L. 3°,
T. 41 -, e se acha decidido pelos seguintes:

Ace. do Sup. Trib. de Just. de 28 de Maio de
1856: - Ha nullidade manifesta do processo por
não se te" jeito citar em sua propria pessoa o
men01', que já tinha 1nais de quato,'{e annos,
antes de proferida a sentença exequenda.-Mafra,
JUrlsprud., Tom. 2°, pago 276.

Ace. do Sup. Trib. de J ust. de 28 de Maio de
1856 : - Ha nullidade manifesta no processo por
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ofilho-fmnilias, que deve ser representado
pelo pai, a quem concederá procuração.

não se ter dado curado?' á lide ao menor liti_
gante, -:om mais de quatorze annos) contra a
expressa disposição da ardo L. 3°, T. 4 I, §§ 8°
e 9°, que não faz alguma excepção ácerca dos
menores, cujos paes a]"'parecem em Juizo e os
defendem plenamente.-Mafra, Jurisprud., Tom.
2°, pago 270.

Sendo pube1'e o menor, e tratando-se a causa
sem sua intervenção, ou a de seu tutor, ou cura
dor, póde esse erro ser supprido na primeira, ou
segunda instancia, antes da sentençu, se a parte
o allegar, nomeando-se cu?'ador se não tiver, e
mandando-se dizer novamente.-Ord. L 3°, T. 63,
§§ 2° e 3°; Borg. Cam. vaI. 3°, § 227, n. 17; se
porém, o menor fôr impubere, o erro é insuppri
vel. - Cito ardo § 5°.

COMMENTARIO CXXXV

AO N. 5 DO A.RT. 123

a jilllO-familias, ainda que seja maior de 21

annos, não tem personalidade legitima para estar
só em Juizo, e por isso seu pai é que o reprc-



344 THESOURO JURIDICO

6.°

o commerciante fallido, depois da publi
cação Ja sentença de abertura da quebra, a
cujos bens se dá curador e administrador no

senta com sua intervenção e procuraçao ; é pro
priamcntequem em seu nome litiga: -Dig. Porto
voI. 2°, art. 2S7; Per. e SOUl. noto 99 e I IS;
Borg. Cam. voI. 2°, § 192, n. 15; Heinec. ad,
Pand., parto Ia, § 148.

A legitimidade do pai para litigar pelo filho em
juizo é uma deducçao do preceito da Ord. L. l°,

T. 88, § 6" ibi-porque por di1'eito o pai é seu
legitimo admÍ17'·strador.-lVIello Freire. Liv. 2°,
T. 3° § 9°.

Essa regra, porém, soffre limitação quando a
demanda versar sobre peculios, em que o .filho
famílias tem pleno dominio ; ou sobre alimentos,
ou se o litigio fôr contra o pai; porque nestes casos
pôde o filho-familia ter personalidade respectiva
e legitima.-Cod. Civ. Fr. art. 372, Heinec. ad
Pand., parto 3a , § 176.

Para o litigio na ultima hypothese, deve o filho
familias requerer com 1Jenia a citaçáo do pai.
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interesse dos credores, e pelos quaes deve
ser representado em Juizo.-Cod. Comm.
arts. 826 e 838; Decreto n. 738, de 25 de No
vembro de 1850, art. 154.

o surdo-mudo, que deve ser representado
por seu curador.

COMMENTARIO CXXX.VI

AO N. 7 DO AUT. 123

o Sr. Teixeira de Freitas em sua nota 73 a
Per. e Souz. parece querer fazer sen til' que os
sla-do-lnudos, não devem ser considerados civil
mente inhabeis pela razão de haver hoje meios de
educação para elles ; pelo que diz não se costuma
dar-lhes curador.

o argumento do illustre Jurisconsulto, ne
nhuma procedencia tem, ao nosso vêr.

Nós não consideramos os surdo-mudos, como
os Romanos, que os consideravam perpetuamente
doentes, equiparando-os aos dementes; porque
não os consideramos lesados nas faculdades do
espirito.

Mas, embora, que o seu defeito physico não
os inhiba do exercicio de certos actos civís,



346 THESOURO JURIDICO

8.°

o escravo, a que se dará curador, quando
o litigio fôr com o seu senhor, e com licença
deste, quando fôr com terceiros.-Alv. de
16 de Janeiro de 1772.

todavia, desde que essa capacidade não é com·
pleta e continua, porque não póde ser exercitada
ácerca de muitos outros actos, e não possa haver
capacidade divisivel, por essa razão é natural e
do interesse publico, que se lhes dê cw'ador,
desde que estes e os tut01"eS foram instituidos em
beneficio dos que se não pódem defender.

Assim, portanto, aos SW"dO-111Udos deve·se no
mear curador que os acompanhe, ou represente
em Juizo, quer na qualidade de autor, quer na
de réo, como preceitúa Per. e Souz. §§ 42, 49 e
88; e Moraes de execut., liv. 2°, cap. 20, n. 47,

COMMENTARIO CXXXVIl

AO N. 8 DO ART. 123

Sendo os escravos inhabeis e incapazes para
todos os tratos, contractos e actos judiciaes, não
pódem estar em Juizo sem autorisação de seu
senhor.-Alv. ~e 16 de Janeiro de 1772, L.44,
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§ I· D. de Judie., 1. 6a cod. Eoden, 1. z3 1 D. de
reg. jur., Pereira e Souza, nots. 13 e 100 ; arg.
da Ord. L. 4°, T. 8r, § 4°; Heinec. ad Pa12dect.,
parto 2\ § 14; Dig. Port. vaI. zo, T. 8°, secç. 3a;

Moraes de Execut., Parto z·, liv. zo, cap. zo,
n. 104.

Se o litigio fôr com o senhor e sobre sua liber

dade, póde o escravo passar procuração, porque

neste caso será considerado na classe dos puberes
e se lhe dará curado1" á lide, não só em virtude do
disposto no art. 4°, § ZO da lei de z8 de Setem bro
de 187 I, e arts. 84 e 85 do Reg. de 13 de Novembro

do mesmo anno, como pelo que decidido foi pelo
Sup. Trib. de Just. em Acc. de z8 de Maio
de 1856 e L. 33 pr. e § 1° ff. de Procurat, L. la

Cad. de Ad. sert. sol.

COMMENTARIO CXXXVIII

AO N. 9 DO ART. 123

Não vemos razão para que o Sr. Teixeira de
Freitas deixasse de incluir o banido na classe

daquelles que por si sós não pódem figurar,

maxime quando reconhece que a pena de bani
mento apenas priva o condemnado do gozo dos
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Ia

Os llascituri, que devem ser representado&
por curador ao ventre.

direitos politicos, por affectarem estes a naciona
lidade e não a personalidade.

Se, pois, o art. 50 do Cad. Pen., de accôrdo
com o § 3° do art. 7° da Consto do Imp., não privou
o banido da capacidade civil, é claro que, não

podendo elle defender seus direitos por achar-se
fóra do imperio, não póde compal'ecer em Juizo,
senão representado por um procurador, da mesma
fórma que os menores, o fallido e outros o são

por seus tutores e curadores.

Se fôr o bal}ido réo, e não tiver procurador,
deve-se-Ihe dar um curadol' á lide, l~a qualidade
de ausente.-Borges Carneiro,vol. 3°, § 260, n. 20;

Pereira e Souza, §§ 42 e 49 ; Heinec. ad Pandect,
parto 4", § 398; Dig. Port., voI. 2°, art. 733 ; N.
R. J ud. de Port., art. 3 [3; Mendes, Parto 2 3

,

liv. 3°, cap. r O
, n. r6.

COMMENTARIO CXXXIX

AO N. 10 DO ART. 123

A expres ãO-llascituri, que empregamos, não
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quer significar pessoas futuras; mas sim-pessoas
por nascer,

Com relação ás pessoas de existencia visivel,
são pessoas por nascer, aquellas que, comquanto
ainda não existam, comt ido já vivem no ventre
materno, in ute1"O slmt.

Quanto a estas é que póde ter lug ar a repe
sentação dada pela lei, no que não ha ficção; o
que, entretanto, não succec e com as pessoas fu
turas, quanto ás quaes nada ha a representar
-lli1zili nullC2 sunt propn'etates. Estas são os
enjants a nazf1"e dos francezes, como se vê de
Turgole-Trat dos Testam.

A'cerca dos nascituri verificam-se os casos da
curatella ao ventre de Direito Romano, e da posse
dada em nome do ventre, de que falla a Ord. L. 3°,
T. 18, § 7°.

Os casos, em que as pessoas por nascer, pódem
ser representadas são: na-doação, na herança
legal, na herança testamentaria.

N a herança legal, succedendo o embrião a seu
pai e ascendentes paternos, ou succedendo a
irmãos de seu pai fallecido, ou a seus irmãos.

Na Iw"ança testamentaria, como herdeiro insti
tuido, substituto, ou legatario.

Convém não confundir apessoa por 1laSCe1" com



350 THESOURO JURlDICO

ART. 124

Da mesma fórma não pódem comparecer
em Juizo sem o preenchimento de certa
condições, sob pena de nullidade do feito e
da sentença:

I. o

o espoliador, emquanto não restitue a
cousa espoliada. -Almeid. e 50uz. interdict
posses., cap. IS, pago 204.

2. 0

o religioso, sem licença de seu p~·elado.

Per. e 50uz., ns. 99 e 106.

o post/zumo,. porquanto este t o que nasce depois
da morte do pai; emquanto que póde dar-se
representação de pessoa pOT nascer com o pai
VIVO.

COMMEN TARIO CXL

AO N. 2 DO ART. 124

Como os religiosos nada possuem como pro
prio, porém sim em commum com a corporação,
a que pertencem, cujo administrador legitimo é o
respectivo prelado; só com licença deste, quando
não queira este figurar em juizo, poderá o reli-
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A mulher sem autorisação do marido,
ainda que a questão verse sobre bens mo
veis.- Ord. L. 3°, T. 47; Borg. Cam. Dil".
Civ. e 125; Cod. Civ. Fr., art. 215,1124

e I 125.

gioso apresentar-se em Juizo, como autor, de
vendo ser o mesmo prelado citado conj uncta
mente com o religioso, quando este fôr réo, visto
como não tem o religioso pessoa cívil.- Pothier,
Trat. das Obrig., vaI. 2°, pag: 3 [5; Moraes de

executo Parto 2\ liv. 2°, cap. 20, n. :05.

o religioso professo reputa-se civilmente morto.
-Teix. de Freit., noto 75, a Per. e Souz.

COMMENTARIO CXLI

AO N. 3 DO A.RT: 124

Essa prohibição provém da reverencia, que deve
a mulher ao marido, como legitimo admini 
trador do casal; e da cessão que faz ella do seu
direito de governar, reger seus bens, e contractar
ao marido para constituição do poder marital,
como diz Lafayette.

Por essa razão a mulher não póde figurar em
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JUIZO como autora, ou ré) mesmo sobre bens
moveis) sem expressa autoridade do marido.
Ord. L. 3·, T. 47; Rep. vaI. 3°, pago 604 e 608 V.

-mulher-; Per. e Souz. noto 98 e I 17 ; Dig.
Porto voI. 2°, art. 383.

A essa regra geral, fundada) não sómente na
consideração de ser o marido o chefe da familia,
mas nos interesses da sociedade conjugal, que
muito entende com a sociedade civil.-Pothier.,
Tract. des Obrig., voI. l°) cap. l°, art. 4°, n. 50,
fez a ·lei as seguintes excepções, em que póde a
mulher figurar em Juizo, sem autorisaçâo do
marido, nem supprimento deste por parte do
Juiz:

I. a Se a mulher está encarregada da adminis
tração da casa na ausencia do marido.-Cod. da
Holl., art. ISO.

2. a Quando o marido está ausente e o caso não
admitte demora.-Teix. de Freit., Cons. das Leis
Civ., noto 42.

3. a Se o litígio é com o proprio marido.-Silv.
ad Ord. L. 3·, T. 47.

4. a Se a mulher é preposta pelo marido para
alguma negociação.

S.a Querendo reivindicar os bens pelo marido
doado á sua concubina.-Ord. L. 4°, T. 66.

6.· Se a mulher é negociante, relativamente á
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4·°

O marido, sem outhorga da mulher, sendo
auctor, ou citação della sendo réo, em causa
de bens de raiz, ou de direitos relativos.
Ord. L. 3°, T. 47, pr.

negociação. - Cod. do Comm. art. rO
, § 4° e

art. 29.
7." Quando pede caução do dote.-Ord. L. 4°,

T. 88, § 2°.
8." Depois de divorciada com separação de bens

por sentença do Juiz competente.

Recusando o marido dar autorisação, deve
esta ser supprida pelo Juiz do domicilio conjugal.
-Ord. L. 3°, T. 47, § 5°, L. 4°, T. 48, § 2°. Para
isto deve preceder requerimento do conjuge pre
judicado, e conhecimento do caso.

Essa autorisação deve ser expressa, como
exige que seja a damulher ao marido a Ord. L. 4°,
T. 48 p.

Expressum ubi 7'equisitlw, 11011 suificit tacitum,
neque pneSlt11Zptum.

COMMENTARIO CXLIl

AO N. 4DO ART. 124

Deve o marido, se fôr autor, exhibir procu
23
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racão da mulher, e se fôr réo ser com ella con-. .
junctamente citado.-Ord. L. 3°, T. 47 pr.

Dissemos exhibir proC1lração, porque a ou
thorga da mulher deve er expressa, e não tacita,
como muito bem explicam Per. e Souza, noto 10 [,

e Borg. Cam., voI. 2°, pago 94.

Essa outhorga é necessaria não só para os liti
gios sobre bens de raiz e direitos relativos, como
para o começo das acções e seguimento da appel
Iação-; não sendo preciso sómente para os inci
dentes dellas.-Borg. Cam. voI. 2°, § 120, n. 26
e 12-1-, ns. r6 e r 7; Dig. Porto voI. 2°,' art. 387 e
" O d L "o T" °.)92 ; r. ..), . 7-1-, 3 '-I- •

Se a mulher nega injustamente o seu consenti
mento, o marido requer ao Juiz do seu domicilio
que o suppra, e este póde fazel·o.- Ord. L. 3',
T. 64, § 4" e T. 47 § 5"; Borg. Cam. vaI. 2°,
pago 94.

Não supprindo o Juiz o consentimento da mu
lher e continuando o feito, é e te nullo; mas, se na
primeira ou segunda instancia, antes da sentença,
dér a mulher o seu consentimento, ficam revali-
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dados todos os actos do processo; porquanto,
tendo esta garantia sido instituida em favor só
mente da mulher, é certo que se ella presta pos·
teriormente seu consentimento, é porque o julga
util, e então não se lhe deve disputar o seu di·
reito.-Ord. L. 3°, T. 63 pr., § 1°.

O Dig. Porto sustenta, no voI. 2°, art. 393, que
só a mulher ou seus herdeiros é que pódem arguir
essa nullidade.

Correndo a causa sem outhorga da mulher, só
importará nullidade essa omissão, se a sentença
fôr contraria á mulher, á maneira das causas
dos menores, porque essa nullidade foi instituida
em garantia e beneficio della, e não para preju
dicaI-a.

Se o maridu fôr réo, deve ser citado conjuncta
mente com a mulher, sob pena de nuIlidade do
processo.-Ord. L. 3°, T. 47, §§ 3° e 4°.

Essa citação é necessaria, não só para o começo
da causa, como para a appeIlação.-Ord. L. 1°,

T. 79, § 22 e L. 3°, T. 70 § 4°; e para a execução,
recahindo sobre bens de raiz.-Ord. cito L. 3°,

. T. 86, § 29.

Para a conciliação, embora sobre bens de raiz,
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--------------------
não ha necessidade de ser citada a mulher do her
deiro e testamenteiro, e bem assim para as acções
mixtas ; nem essa falta importa nullidacle.~Acc.

da ReI. de Porto-Alegre, de 3 de Setembro de
1875.

Tambem nas conciliações sobre bens de raiz a
falta de citação á mulher não importará nullidade,
se o marido não conciliou-se, porque neste caso
não operou-se transacção, e, portanto) não póde ter
applicação a Ord. L. 4°, T. 48.-Mor. Carv. § 17T,
noto 70. Sentença (Pelotas) de 23 de Novembro
de 1874.

Relativamente á materia temos os seguintes jul.
gados, que firmam a regra da imprescindibilidade
da outhorga da mulher, para as transacções feitas
pelo marido sobre bens de raiz:

Acc. do Sup. Trib. de J ust., de 24 de Fevereiro
de 1866: - Ha injustiça notoria, porquanto, jul
gando·se válida a arrematação de bens de 1'ait do
casal por execução e sentença fundada em escrip
tura nulla de h'ypotheca sem consentimento da
mulher do outhorgante executado, proferia-se
decisão contraria a direito expresso) segundo a
Ord. L. 4°, T. 48 pr. e L. 3°, T. 75 pr. :
Devendo notar-se que no tempo de ,tal arrema
tação, já em Juizo pelas reclamações da mulher
do executado) constava seu casamento anterior á
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ART. 125

35'1

Tambem não pódem figurar em Juizo,
senão por meio de seus legitimas represen
tantes, como pessoas maraes e juridicas que
são:

As camaras municipaes.- Porto de 13 de
Dezembro de 1843; Carta de lei de I ° de
Outubro de 1828.

hypotheca estipulada sem sciencia deUa, e com
prejuizo de sua meação. - Mafra., J urisprud.,
Tom. 3°, pags. 314 e 3 [5.

Acc. do Sup. Trib. de Just.,dez4 de Novembro
de 1866: - Ha injustiça notoria por erronea in
terpretação da Ord. L. 4°, T. 48 pr., que não
exige a pl'ocU1'açáo e consentimento especial da
mulher para nullidade dos contractos sob1'e bens
de rai{ celebrados pelo marido; contenta-se com
pl'ocw'açáo ou consentimento expresso da mulhe1',
provado pOI' escn'ptura publica.

« Não obstam as restricções, que se dizem viola
das, constantes da carta da ordem; porquanto esta
não foi incorporada na escriptura, e só foi reco nhe
cida e seBada posteriormente á propositura da
acção, o que lhe tira o valor.-Dir., Rev. de
1875, voI. 7°, pags. 379 e 380.
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A fazenda nacional, provincial e muni
cipal.-Lei de 29 de Novembro de 184I.

As irmandades, confrarias e instituições
religiosas. -Av. de 5 de Dezembro de 1846.

ART. 126

E' de obrigação do autor vir a Juizo pre
parado, porque lhe cumpre deliberar ante·
riormente.-Ord. L. 3°, T. 20, e2".

ART. 127

Ninguem póde ser absolutamente obrigado
a demandar.

ART. 128

Ao autor é prohibido pedir em sua acção:

COMMENTARIO CXLIIl

AO ART. 127

Antigamente havia o caso da Acção di.ffaman·,
que passou para o art. 234 do novo Cad. Peno

COMMENTARIO CXLIV

AO ART. 128

No 1° caso o autor é condemnado no tresdobro
das custas, relativas á parte que pedir de mais ;.
e, se o fez por ign9rancia, nas custas singeIlas, ou
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dobradas, segundo a boa fé, ou culpa, em que fôr
achado.-Ord. L. 3°, T. 34.

No 2° caso é condemnado nas custas em dobro
e a nao tornar a demandar o réo, senao passado
o duplo do tempo, que faltava, quando o de
mandou.-Ord. L. 3°, T. 35.

Ha, poré111, um caso em que exceptua-se a regra
de não poder o autor demandar antes do tempo
assignado para o vencimento, e é o do art. 83 I do
Cod. do Com., que declara exigiveis desde a de
claraçao da quebra as dividas passivas do faIlido,
tanto commerciaes como civís.

No 3° caso é condemnado o autor a tornar ao
réo em dobro o que havia recebido, sendo as
custas tambem em dobro.-Ord. L. 3°, T. 36.

Essas penas não terao, porém, lugar, se o
autor desistir do pedido antes da contestaçao,.
pagando custas dobradas sómente no terceiro
caso.-Ord. L. 3°, T. 34 e 35.

Como a applicaçao dessas penas seria sanccio
nar espolios e violencias, que deshonram a Jus
tiça; seria punir um espolio, commettendo outro
em nome da lei; os nossos Tribunaes civís têm
felizmente se abstido de fazei-a.
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r .°

Mais do que lhe é devido, sob as penas e
nos termos da Ord. L. 30, T. 3+

Antes de vencida a obrigação) o que lhe é

devido, sob as penas e nos termos da Ord.
L. 30, T. 35.

3. 0

o que lhe foi dado por conta, nos termos
da Ord. L. 3°, T. 36.

ART. r29

Póde o autor
litis contestação,
cesso.

desistir da accão antes da,
pagando as custas do pro·

SECÇÃO XVIII

Do réo

ART. r 30

Réo é a pessoa trazida a Juizo pela obri
gação de dar ou fazer.-Ord. L. 30, T. 20.

ART. r3r

Réos pódem ser todos os que pódem ser
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autores, isto é, os que forem civilmente
habeis; e além dos enumerados no art. r23
os seguintes:

r .°

Os Ausentes, citados por editaes e represen
tados por curadores.-Mendes, parto 2\ 1. 3°,
T. rO, ê 3°; Decr. de 25 de Novembro
de r850, art. 54.

Os Presos, representados por curadores, se
depois dos sessenta dias, que lhes forem
assignados, além dos que lhes são concedidos
pelas leis gemes, não constituirem procurador,
que os defendam. - Lei de r r de Setembro
de r830.

3.°

Os Herdeiros, incertos e desconhecidos de
heranças jacentes.-Regul. de 27 de Junho
de r845, art. 9°.

Esse beneficio é concedido a essas pessoas,
não porque sejam ellas incapazes de por si
sós estar em juizo, mas porque a lei as con
sidera impossibilitadas de o fazerem.

ART. r32

o que é permittido ao autor, aoréo tambem
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deve ser; com a d ifferença de ql~e, mais
favorecida em Juizo deve ser a sorte deste.

COMMENTARIO CXLV

AO ART. 132

Deve o Juiz lembrar-se que tambem tem de
ser julgado pela Summa Justiça, e isto basta para
que se condôa mais da sorte do réo-E L. Fa
vorabili01" .ff de Regzd. Jur. ; L. Absente111,jf de
pamis; L. Hce enim causa,.ff de Inspect. tutel.,
Aleiat. de prcesumpt regulo 3 prceszt11zpt 44, Text.
in cap.- Vera Justitia 45.

E' em consequencia desse principio que ao réo
se concedem certas regalias, de que não gosam os
autores; por exemplo, citado o réo, se não compa
rece á primeira audiencia do Juizo para que fôra

, citado, deverá ficar esperado á segunda, porque de
seu não comparecimen to não se deve inferir que
não tem elle razão, mas sim que foi impossibilitado
de comparecer, e então se lhe deve applicar a ma
xima da Ordenança Franceza de 1759, art. 27:

Lítigat01'is absentia Dei prcesentia 1'epleatur;
emquanto que, se o autor não comparece é logo
lançado, e não póde repetir a citação, emquanto
não pagar as custas.-Ord. L. 3°} T. 14, § 3°.

Já esse privilegio era concedido aos réos pelo
direito romano, que lhes dava uma ordem expressa
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ART. 133

Nas excepções o réo faz vez de aut01".

363

para comparecerem no prazo de dez dias,(pri11tu11t
edit1l111)Jse não accudiam á citação; e se ainda não
compareciam nesse prazo, assignava-se-Ihes ainda
segundo e terceiro, nunca menores; eJ finalmente,

se ainda não compareciam, tinha lugar então o
edito pel"empton'o, no qual se annunciava, que de
pois de nova citação, quer o réo comparecesse,
quer não, a causa seria julgada definitivamente.

A doutrina de que o réo deve ser esperado á
segunda, para poder ser tido por contumaz, as
senta, não sómente na legislação romana, como
na Provisão de 24 de Maio de J 826, e Decr.
n. 737, de 25 de Novembro de 1850, art. 262, e
autoridade de Merlin.-Repert. de Jurlsprud.
verbo Contumace, e Almeida e Souza, noto 234,
que, definindo a contumacia, ou revelia do réo,
°despreso que alguem commette ao preceito judi
cial, Oll á contralzida obrigação de compm'ecer em
Jui{o, declara que esse despreso só póde ser veri
ficado pelo não comparecimento do réo á segunda
audiencia.

COMMENTARIO CXLVI

AO ART. 133

Neste caso ao réo é que incumbe a prova em
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SECCÃO XIX.
Do advogado

ART. r34

Advogado - é a entidade do fôro que,
pelas suas luzes de direito e pratica judi
ciaria, aconselha e defende os seus consti·
tuintes.

face das leis 2 a e 2 I, Dig. de Probation et Pra
sumptionibus: P/"obatio incll1nbit ei qui dicet,
nom qui negat. Semper necessitas probandi iUi
qui agito

C0MMENTARIO CLX.VII

AO ART. 134.

Advogado -definia Cicero-vir bonus, probus
et pen"tus dicendi. .

. Na definição supra não se comprehendem os
advogados do conselho de Estado, que como ta~s

não são entidades do fôro. Sua creação é especial
mente feita pelo art. 37 do Regul. Provo n. 124,
de 5 de Fevereiro de 18.p, continuado em vigor
ex-vi do Decreto n. 222, de 9 de Setembro do
mesmo anno. Vide comm. CXXVI ao art. 1 °9.
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Pódem advogar:

I. o Os bachareis e doutores formados nas
Faculdades de direito do Imperio.-Decreto
n. 56r8, de 2 de Maio de r874, art. 43.

2.° Os habilitados por Decreto do Poder
legislativo.-Art. cito do cito Decreto.

3. 0 Os brazileiros formados em direito no
estrangeiro, com licença do Presidente da
Relação do seu districto, mediante exame,
para advogar em qualquer lugar.-Cit. De
creto, art: 4°, e9° e art. 43.

4.° Os provisionados para tal fim pelo pre
sidente de alguma das Relações, mas sómente
nos lugares designados nas provisões, em-

COMMENTARIO CXLVIII

AO ART. 135

Suspensos pela Relação, interrompem o exer
ci.cio até que cesse a interdicção, que poderá
durar até seis mezes -Decreto de 2 êle Maio de
1874, art. 10, § 6°.

Assim como pódem ser suspensos, tambem
pódem por força da mesma disposição ser adver
tido e multados nas taxas legaes.
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quanto durar o prazo destas, se não forem
renovadas.

COMMENTARIO CXLIX

AO '. 4 DO ART. 135

Para obterem provisao deverao os candidatos
exbibir certidão de idade, em que provem ser
maiores, folha corrida, attestações que abonem a
sua moralidade, e sugeitarem.-se perante o Presi
dente da Relaçao a exame oral e escripto, em que
mostrem conhecimentos theoricos e praticos de
J urisprudencia. - Decreto cito de 2 de Maio,

art·44·

o exame será publico e annunciado com ante·
cedencia de oito dias pelos jornaes. - Decreto
cit., art. 45.

Os pontos para o exame serão organisados pelo
Presidente e tirados á sorte pelo candidato, meia.
hora antes de começar o exame.-Cit. Decreto,
art. 46.

Os advogados provisionados só pódem exercer
a profissão nos lugares designados nas provisões,
que serão aquelles em que nao houver formados,
ou houver falta destes, conforme o numero mar·
cado pela c.ircular expedida pelo presidente da Re-
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Devem os advogados:

1.° Assignar os artigos e razões, que offere
cerem com os autos, ou nelIes escreverem,
assim como as cotas que lançarem.- Assen
tos de 2 de Maio de r654; de r r de Fevereiro
de 1858; de 24 de Março de 1672; e de 1r
de Agosto de 1685.

2.° Assignar com o nome inteiro as peti
ções, minutas e contraminutas de aggravos.
-Regul. de 15 de Março de 1842, art. 25.

lação da côrte em 18 de Junho de 1868. - Cito
Decreto, art. 43.

As suas provisões são passadas pelo tempo de
dous a quatro annos, e poderão ser renovadas, se
os provisionados apresentarem attestados de abo
nação dos Juizes de Direito, perante os quaes
servirem.-Cit. Decreto de <2 de Maio de 1874,
art. 48.

Pagam de sello :

Nas cidades em que houver Relação ..
Nas outras cidades e villas .

Sendo a provisão temporaria :
Por anno .

315$000
195$000

25$000
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3.° Responder pelo damno, que aos Con
tribuintes causarem por dólo, culpa, ou igno.
rancia.-Ord. L. l°, T. 48, ee 10 e 17.

ART. 137

Não devem os advogados:

I .° Aconselhar e requerer contra expressa
disposição de lei, interpretando-as frívola
ou sophisticamente.-Ord. L. l°, T. 48, e7";
Regim. dos advogados (no Systh. dos Reg.,
Tom. 5°, pago 89), Leis de 6 de Dezembro de
1612, ê17; de 18 de Agosto de 1769, ee 7° e
10; e Alv. de 16 de Dezembro de 1774, e80

•

2. ° Interpôr aggravos fóra dos casos espe
cificados no art. 15 do Regul. de IS de Março
de 1842 e arts. 3°; 4°,6° e 7° do Decreto de
12 de Novembro de 1873.

COMMENTARIO CL

AO N. 2 lJO ART. 13,'

Interposto o aggravo fóra dos casos determi
nados, como se diz no texto, o Juiz a q,uo, o não
admittirá por illegal, condemnará o aggravante
nas custas do retardamento e multará o advogado
que tiver assignado a petição e a minuta.-Regul.
de IS de Março de r842, art. 26.
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3.° Escrever calumnias, ou lDJurias em
aIlegaçães, ou cótas de autos, sob pena de,
reql1erendo-o a parte offendida, mandar o
Juiz riscaI-as e condemnar o advogado que
as escrever em suspensão do officio por oito
a trinta dias e em multa de quatro a qua
renta mil réis.-Cod. C rim., art. 241.

COMMENTARIO CLI

AO N. 3 no ART. 137

A este respeito já vimos um caso singular, e que
fez-nos proferir involuntariamente 0-frigidus

1Ion"o1' milzi memb1'a guatit ; tal foi o pasmo e o
horror que communicou-nos.

O vigario José Emygdio Jorge de Lima quei
xa-se contra o major Francisco Ro drigues Ferreira,
Delegado de Policia do termo de Sant'Anna de
Macacú, por excesso de autoridade.

O Juiz de Direito não acceita a queixa, pre
textando, capciosamente, que não havia crime.
Recorre o vigario para a Relação, esta manda que
o Juiz a acceite.

Organisado o processo, o Juiz dispronuncía o
réo, e a Relação, por via de recurso reforma esse
despacho para pronunciaI-o.

O Promotor faz o libello, a que addimos, como
advogado do Vigario autor, e o réo, o referido
Delegado, em contrariedade ao mesmo, fez uma

24
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4. o Demorar os feitos, que lhes estiverem
com vista, além do prazo legal; pena de lhe
serem cobrados executivamente.-Ord. L. 3°,
T. 20 e45 ; Lei de 6 de Dezembro de 1612,

e7° ; Ass. de 16 de Maio de 1640.

diatribeJ na qual não se lê uma palavra sem que
se encontre uma injuria ao mencionado Vigario.

Na audiencia do julgamento, abrimos o Cod.
Pen., e requeremos que taes injurias fossem ris
cadas.

Querei saber o que nos succedeu . ! - Foi·nos
indeferida a nossa petição, declarando o Juiz que
aquellas inj urias eram necessarias para a de[eza
do réo.

E como insistissem os no respeito e cumpri
mento da lei, mandou-nos o Juiz que nos con
tivessemos, e absolveu o réo.

Eis como se faz justiça nas aldeias! I !

COMMENTARIO CLI!

AO N. 4 DO ART. 131

J o fôro commercial, nenhum advogado poderá,
sob qualquer pretexto, reter os autos em seu
poder, findo o termo assignado, ou legal, pelo
qual lhe tiverem ido com vista, ou em confiança,
sob pena de perdimento para o seu constituinte



FÔRO CIVIL 3'i1

do direito, de que não tiver feito uso no referido
termo, e de responder-lhe pelo prejuizo, que d'ahi
lhe possa resultar, além de pagar executivamente
todas as despezas que para a cobrança dos autos
se fizerem.-Regul. n. 737, de 25 de Novembro
de 1850, art. 713.

Se os autos forem cobrados por mandado judi
cial, que só se passará não os entregando o advo
gado, sendo-lhe pedidos com o protocolo depois
de findo o termo assignado, ou legal, nesse caso,
por despacho do Juiz, requerendo-o a. parte con
traria, não ajuntará o escrivão aos autos o articu
lado, ou allegação com que vier o mesmo advogado
e se alguma cousa nelles estiver escripto, o escrivão
riscará de modo que se não possa lêr ; devolvendo
incontinente ao mesmo advogado, ou á parte que
o tiver constituido, o que assim separar dos autos
ou os documentos, que assim vierem juntos,
lavrando de tudo o respectivo termo. -Reg. cito
art. 714.

Se, porém, o advogado não entregar os autos
á vista do mandado, passada a competente cer
tidão, poderá ser multado pelo Juiz da causa até
200$000, para os cofres municipaes. E, se findo
o -novo prazo marcado pelo Juiz, que será de tres
dias para a entrega dos autos, ainda não os en-
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5.° Abandonar os feitos.

tregar com o conhecimento de haver pago a
multa, poderá ser preso por sessenta dias, se
antes não tiver entregado os au tos, salvas em todo
caso as competentes acções criminaes, e sem pre
juizo da cobrança da multa executivamente.
Cito Regul., art. 715.

Qualquer cota moratoria do advogado, nao
sendo de molestia jurada, será tomada como res
posta directa aos termos da causa, ficando elle
responsavt'l á parte por essa falta se fôr culposa.
Regulo idem, art. 716.

Todavia, se o advogado jurar molestia, dar-se
lhe-ha por uma vez sómente novo prazo de cinco
dias, findo o qual se cobrarão os autos na fórma
dos arts. 713, 714 e 71 5.-Cit. Reg., art. 717.

COMMENTARIO CLlII

.1..0 N. 5 DO A.RT. 131

Os motivos por que póde o advogado deixar o
patrocinio da causa, veja-se em Egyd. in di
rector. Advocat.
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6.° Alterar seus trabalhos depois de juntos
aos autos, ou nelles escriptos. -Ord. L. 1°,

T. 48, e14- E'-lhes, porém, permittido fazer
cotas á margem dos autos e á bem da causa.

7'° Funccionar perante Juiz que seja seu
pai, irmão, ou cunhado.-Ord. L. 1°, T. 48,
e29 ; Av. n. 106 de 22 de Setembro de 1845.

8.° Fazer com as partes contractos, ou
ajustes a quota-litis, isto é, para haverem
certa cousa, embora mesmo dinheiro, se lhes
vencerem a demanda.-Ord. L. 1°, T. 48,
e 11 ; combinada com o Decreto de 2 de Se
tembro de 1874, art. 202, e a interpretação
do Av. de 13 de Março de 1875.

ART. 138

Pódem os advogados:
I.° Fazer procurações por alvarás escriptos

e assignados de seu punho. - ConsoI. de
Leis Civ., art. 458, eS'>.

2.° Contractar com as partes seus hono·
rarios mediante importancia cel'ta e liquida,

COMMENTARIO CLIV

AO N. 8 no ART. 13'1

Vide commentario ao n. 2 do art. 138.
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podendo o ~ontracto ser feito por escripto
particular assignado pelo advogado e a parte,
qualquer que seja o valor ajustado do hono
rario.-Decreto n. 5737, de 2 de Setembro

de 1874, art. 202, e2°.

COMMENTARIO CLV

AO N. 2 DO ART. 138

Em vista do art. 202, do Decreto de 2 de Se
tembro de 1874, se o advogado não contracta seus
honorarios, só póde convolar para as taxas do
Regimento de Custas, como se vê do § 2° do cito
art.

Está abolido hoje o arbitramento, que outr'ora
tinha lugar ex-vi da disposição do art. 185 do
Regim. n. 1569, de 3 de Março de 1855.

Continúa, porém, o arbitramento para o exe
cutivo por hOn01"m"ios medicas, apezar de ter sido
o Alv. de 22 de Janeiro de 1810 revogado pela
lei de 30 de Agosto de 1828, que abolia os cargos
de Provedor-mór da saúde, Fisico-mór e Cirur
gião-mór do imperio, como se vê dos seguintes:

Acc. da Relação da Côrte de 23 de Março
de 1876 :-0 Accordão não mandou pagar ope
rações de pequena cirurgia, mas que ficasse in-
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cluido no pl"eçO arbitl"ado para visitas o valor das
dita.s operações, segundo a conta apresentada.

(( Não h~)Uve infracção da Disp. Prov . art. 14,
e do Regul. de 15 de Março de 1842, forque
trata-se aqui de um.a acção executiva auton"sada
pelo Alv. de 22 de JaneÍ1"o de 1810,·na qual se
faz a contestação por meio de embargos.» - Es
poseI, Rev. de Março de 1876, pago 148.

Acc. da Relação da Côrte de lIde Agosto
de 1876 :-Confirmam a homologação do arbi
tramento, porque não procedem as nullidades
arguidas;

(( QU1:l.nto á primeira, trólta-se, ou de um acto pre
paratorio para o executivo, ou já da acção execu
tiva; e quer em um, quer em outro caso, a lei não
exige conciliação :

(( Quanto á segunda, porque a lei, abolindo os
cargos de Fisico-mór, e Delegado, náo abolio o
executilJO concedido aos medicos para cobrança
de seus lzonol'arios, e assim sempre se tem prati
cado. »-Esposel, Rev. de Agosto de 1876,pag 59.

A mesma Relação da Côrte ainda sobre a ma
teria proferio as seguintes decisões em:

Aggravo de 21 de Outubro de 1876: -Appel
lação não cabe da sentença, que despreza excepção
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de illegitimidade da pessoa do réo, opposta em
acçáo executiva por hOllora1·ios medicos.-Dir.,
Rev. de 1873, pags. 421 e 422.

Aggravo de 13 de Março de 1874: - Se das
sentenças proferidas contra o executado, em qual
quer execuçao commum a appellação deve ser
recebida no effeito devolutivo, ainda mesmo dada
a hypothese de terem sido recebidos os embargos,
com maioria de razão o deve ser, tratando-se de
uma causa pn"vilegiada e p1"ocessada sum11lm"ia
mente, em que ficaria burlado o pensamento do
legislador, se a appellação podesse ser recebida
em ambos os effeitos.-Dir.,Rev. de 1874, vol. 3°,
pago 584.

Aggravo de 17 de Março de 1874: - Seria
appellavel a sentença, se os embargos tivessem
sido julgados provados, porque poria fim á
causa:

(( Desprezando-se, porém, longe de pôrem fim á
causa, deram-lhe agora começo, pois trata-se de
a1"bitramento para executivo P01" hOn01"m"ios, e as
causas executivas começam por penhora, havendo
só appellação da sentença sobre embargos á mesma
penhora.»-Dir., Rev. de 1874, vaI. 3°, pags. 620
e 621.
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3. 0 Demandar executivamente o consti
tuinte ou pela importancia certa e liquida do
contracto ou pelas taxas do Regimento de
custas, só o podendo fazer até tres mezes a
contar do dia em que a sentença fôr profe
rida. - Cit. Decreto de 2 de Setembro,
art. 202, e 10, e art. 205.

EJ nuHo o contracto de honorario, que fizer o
advogado, estipulando porcentagem sobre a im
port::mcia, ou valor, que fizer objecto da causa;
ex-vi da Ord. L. I o, Tit. 48, ~ I I, reproducção da
L. 5", Cod. de postulando, e L. IS, Cad. depro
CIl1'at.

COMMENTARIO CLVI

AO N. 3 DO ART. 138

Em concurso de preferencia com outros cre
dores do constituinte, cujos bens não cheguem
para pagar integralmente a todos, o honorario do
advogado é credito privilegiado no fundo e na
fôrma, por di1"eito civil e c011l11lercial.

E' privilegiado por direito civil, não só porque
encontra-se em Pereira e Souza, Primo Linh.
civis § 568, essa doutrina, quando diz: na pri
meira classe (credores privilegiados) estão:

VIII - O credo7- de /zolloran'os, como advo-
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gado-; como por que igual doutrina contém as
leis romanas. Ia D. de var, et extraordina1' co
gnit; de Rodericus de privileg. creditar. p. I,

art. 3°, n, 18, art. 7°, n. I [.

Com relaçiío ao privilegio no fundo, por di·
reito commel'cial, verifica-se das seguintes dispo
sições :

O Reg. n. 737, de 25 de Novembro de 1850, diz
no art. 6 12 : pel"tencem á classe dos credores pri'
vilegiados os credores mencionados nos arts. 876

e 877 do Cad. do Comm.
O cito art. 877 dispõe: tem o cl"edor lz.ypotheca

tacita especial. cc E nos demais casos compreben

didos nos arts. 108, 156, 189, 537, 565 e 632 do
mesmo cad.

O art. 156 citado diz: cc O mandataria tem

direito para reter do objecto da operação, que lbe

foi commettida, quanto baste para pagamento e
tudo quanto lhe fôr devido em consequencia do
mandato. »)

Ora, sendo a defesa de uma causa urn mandato
judicial: CansaI. das Leis Civ. noto 2& ao art. 456
é incontestavelmente logico que o advogado tem
sobre o objecto do mandato hypotheca tacita no

quanto baste para pagamento de seus honorarios,
e conseguintemente é o seu credito privilegiado,

por ser achar incluido na disposição do art 877
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do Cad. Com m., com referenci~ ao art. 6 I 2 do

cir. Regul. n. 737, de 25 de Novembro de 1850.
Tem privilegio na fórma o credito de honora

rios de advogados nilo só porque é essa a dispo
sição do art. 202 do Reg. de Custas de 2 de Se

tembro de 1874, como porque assim foi decidido
pela Relação da Côrte em :

Agg. de 13 de Março de 1874 :- Se das sen
tenças proferidas contra o executado em qualquer
execução commum a appellação deve ser recebida
no effeito devolutivo, ainda mesmo dada a hypo

these de terem sido recebidos os embargos, com
maioria- de razão o deve ser, tratando-se de uma

causa privile!p'ada e processada summariamente
porque ficaria burlado o pensamento do legislador,
se a appellação podesse ser recebida em ambos os

efTeitos. - Dir., Rev. de 1874, vo1. 3°, pago 584.

Assim~ fois, nenhum fundamento póde justi
ficar o segu in te

Acc. do Sup. Trib. de Just. de 20 de Março de
1875:-Não ha lei que- considere privilegiada a
divida proveniente de h01Zo1'arios de advogado.
Dir., Rev. de 1875, vo1. /, pago 129.

Ora, se demonstramos que pela legislação com

mercial patria, bem como pelas leis romanas, a

divida proveniente de honorarios de advogado é
privilegiada em sua essencia, e não sómente na
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fórma ; se não temos lei civíl, é verdade, que diga
que tal divida é privilegiada, mas se a legislação
commercial, como a romana são subsidiarias da
nossa legislação na falta de disposição positiva,
como dizer-se em semelhante Acc.: que não !La lei
que considere pn'vilegiada a dim'da pl'oveniellte
de hOnOl"a1"ios de advogado?

Que semelhante divida é privilegiada, não ha
duvida nenhuma; mas para sel-o em concurso e

estabelecer preferencia preciso é que o advogado
se ache habilitado!

o instrumento particular de contracto não

póde por si :ó e independente de sentença de
condemnação do devedor commum ser aeeeiro
para entrar em concurso, porquanto sendo um
titulo de contracto oneroso ao devedor, não vale

·em prejuizo de outros credores, a não ser que
venha sanccionado por sentença proferida em
processo contencioso por simples condemnação

de preceito ex-vi de confissão do devedor, visto
como neste caso a escriptu?'a particulm' tem a
mesma força que sentença obtida em Juizo

contencioso e com plena discussão.
Assim o decidiu o Sup. Trib. de Just. no

Acc. de 3 de Junho de 186 I :-Sentenças de
preceito, fundadas em esc?'iptu?"a publica, ou
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particular, têm a mesma força que sentenças
obtidas em Jui{o contencioso, e com plena dis
ClIssáo, conforme o disposto no § 30 do Alv. de
15 de Maio de 1776, que declarou o § 33 do
outro Alv. de 20 de Junho de 1774.-Mafra,
Jurisprud., Ia Tom., pag 271.

E no
Acc. de 2 de Agosto de 1873:-Ha injustiça

notaria e consequente nullidade; porquanto,.
sendo o recorrente credor por sentença havida em
Jui{o contencioso, sem confissão da parte; es
tando consequentemente habilitado para entrar
em concurso com quaesquer outros credores, e
ser attendido e graduado conforme a natureza de
sua divida, nos termos da lei de 20 de Jun ho
de 1774, § 44; foi, não obstante, excluido absolu
tamente do concurso pelos Accordaos recorridos,
que, fundando-se erroneamente pm"a isso em ser de
preceito a dita sentença, mandaram pagar preci·
samente ao recotTido, cessionario de credores
chirographarios, que a Juizo vieram fundados
em sentença de preceito.-Dir., Rev. de 1873,
vaI. l°, pago 2II». _

Mais solida e incontestavel se tornará ainda a
preferencia da divida de honorarios, se o advo
gado fel' o primeiro a habilitar-se com penlzora-r
além de sentença, porque entao obterá em seu
favor h.ypotlzeca judicial.

Assim o decidiu a Relação da Côrte em
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Acc. de 6 de Fevereiro de r855:-Tendo-se
habilitado um credor com sentença, exequanda e
dado uma justificação de ausencia do devedor
para cobrança de sua divida; não póde outro cre
dor não vindo habilitado, allegar preferencia e
·concorrer com o primeiro habilitado, não sendo
elle privilegiado; porquanto o primeiro credor
pelo facto da habilitação com sentença e penhora,
tOI'nou-se hxpothecario, e por isso prefere aos
posteriormente habilitados; só competindo ao
outro credor o direito de concorrer com os mais
credores em concurso de preferencia, depois de
habljitado com sentença e execução, e nunca alle
gar direitos de terceiro, que lhe não pertencem.
-Mafra, J urisprud., 10 tom, pago 238.

Para obter o advogado sentença afim de habi
litar· se para o concurso de preferencia, póde in
tentar o executivo contra os herdeiros do devedor,
se houver este fallecido. Assim pensam Moraes,
Ribas, e a Relaçãq da Côrte tem decidido.

Das sentenças contra o executado por honora
rios de advogado em proces!,o executivo só cabe
appellação no effeito devolutivo, ainda que os
embargos tenham sido recebidos.

Assim o decidiu a Relação da Côrte em
Aggravo de r 3 de Março de 1874 :cit. á pago 376
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4.° Tomar assento dentro dos conselhos
do Tribunal da Relação para assistirem suas
sessões e audiencias.-Decreto n. 3618, de
zdeMaio de 1874, arts. 70 e 73.

ART. 139

Não havendo advogado em qualquer juizo,
ou estando todos impedidos, ou regeitando
apatrocinar a causa, póde a parte, me
diante licença requerida e responsabilidade
assignada, .assignar su as petições, allegações,
execuções e mais termos do processo.- Av.
de 18 de Janeiro de 1838.

COM1\1:ENTARIO CLVII

AO N. 4 DO ART. 138

Sentar-se-hão, tendo precedencia pela ordem
de sua antiguidade:

1.° Os Doutores.
2. o Os bachareis formados.
3. 0 Os Provisionados.
Cit. Decreto, art. 70.

COMMENTARIO CLVIII

AO ART. 139

Essa responsabilidade é tomada por termo nos
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SECÇÃO XX

Do Procurador

ART·I40

Procurador-solicitador é uma das enti
dades do fôro, que pelas habilitações adqui.
ridas na pratica do processo, procura e soli
cita a bem dos direitos de seu constituinte,
mediante nomeacão do Presidente da Rela-

>

ção.-Decreto n. 5618, de 2deMaio de 1874,

art. 14, e9°·

autos, sugeitando o assignatario ás penas com
minadas aos advogados.

Para cada feito deve ser concedida uma licença,
por isso que as licenças com prazo só pódem ser
concedidas pelas Relações.

A isto accresce que podendo estar Pedro advo
gado impedido para uma causa de Paulo, não
estar muitas vezes para outras.

Os Alvarás de taes licenças pagam I I $500 de
sello.-Reg. de 15 de Novembro de 1879, art. 10,

S 9° in fine.

COMMENTARIQ CLIX

AO ART. 140

Para essa nomeação deve preceder' exame pe
rante o Juiz de direito da comarca, em que re-
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ART. 142

Deve exhibir procuração, para poder func·
cionar; por que, sem procuração a ninguem
é permittido tratar en1 Juizo de negocio
albeio.- Ord. L. l°, T. 48, e19ibi-Tendo
poder das partes para por ellas procurar; e

sidir o impetrante.- Cito Decr. n. 56 [8, art. 14,
§ la e art. 47.

A provisão só póde ser concedida pelo tempo
de dous a quatro annos, e poderá ser renovada,
se os provisionados apresentarem attestados de
abonação dos Juizes de Direito perante os quaes
servirem. Cito Decreto, art. 48.

Essas provisões pagam de sello 1

N as cidades em que ho uver Relação
N as outras cidades e villas••.....

Sendo tem pararia :
Por cada anno .•...•......... 19$00.0

~5
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a procuração não se presun1e, mas deve
provar-se .~Ord. I;. 3°, T. 29.

Deve, porém, a piOcuração conter poderes
sufficientes para o acto, do contrario dar-se·
ha falta de procuração, por isso que um
procurador insufficiente, ou obraria sem
mandato, ou com excesso d'elle, e tanto
n'um, como n'outro caso, seus actos seriam
nuHos. -Per. e Souz., notas 165 e 288.

COMMENTARIO CLX

AO ART. 142

Assim, pois, deve o solicitador apresentar o
instrumento do mandato, instrumento que póde
ser publico, ou particular do punho d'aquelles a

quem a lei concedeu o privilegio de assim o fa·
zerem.

Essa exigencia, se é indispensavel no conten·
cioso, com maioria de razão no acto conciliato·
rio, visto como a proc~lração deve conter poderes

especiaes e illimitados, Lei de IS de Outubro de
1827, art. 5°, § l°, e que versem sobre o objecto

da conciliação - Disp. Provo art. 3°.
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ART. 144

Assim, pois, só será válido tudo quanto o
procurador praticar dentro dos limites dos
poderes, 'sendo nullo tudo 9-uanto a elles
exceder, com o que não poderá ser prejudi
cado o seu constituinte. - Mello Freire,
L. 4°, T. 3°, e I 1;- L. 5°, ff. - Mandat.;
Barbos. ado l.eg. Ia, Cad. deP1"Ocurat., n. 3,
e Liv. 10.

COMMENTARIO CLXI

A.O ART. 144

Deixa, entretanto, de ser nullo o que, exce
dendo ao mandato, praticar o procurador, nos
tres segu in tes casos:

1.0 Quando o negocio, ou acto, em que exce
deu-se o procurador, era de tal natureza, que de
sua realisÇlção ou pratica dependia o cumpri
mento do mandato.- Moraes -de executo L.6°,
cap. 8°, n. 60.

2.° Se praticou o excesso com acquiescencia, ou
sciencia de seu constituinte.- Altimar. de nul
lit, tom. 5°, quest. 3r, ns. 259,266 e 267,

3.· Se o que o procurador praticou em excesso
ao mandato, seria pelo mandante approvado,
sendo consultadoa respeito.-Cit. Alti01ar. quest.
3r, n. 325.



388 THESOURO JURIDICO

Não pódem os procuradores, Como os
advogados:

A insufficiencia de poderes póde ser supprida
tanto na primeira como na segunda instancia,
junctando-se nova procuração e ratificando-se °
processado-Ord. L. 30, T. 63, §§ l° e 2°; T. 20,

§§ 10 e I I; Borg. Cam., voI. 30.. § 227, n. 17,

nota A; Moraes, L. 50, cap. 5°, n. 16. Essa rati
ficação deve ser feita em tempo util.- Moraes de
executo cit., n. 38.-Cod. do prec. civ. fr., art. 254.

Tambem póde em juizo tratar negocio alheio
sem procuração, o parente ou amigo, prestand°
caução de '"a. to , isto é, de estar pelo julgado,
compromettendo-se a exhibir procuração legal em
certo prazo.-L. 29, § l° D. de procurat., e
'lei I a Eodern.

Corrêa Telles opina no seu Digest. Port.,
voI. 3°, art. 602, fundado na lei 60 D. de 7'eg.
iW"., que a ratificação dos actos de um agente que
obrou, sem procuração, feita pelo dono do nego
cio, produz os mesmos effeitos que se a procura
ção tivesse precedido. ~ Heinec. ado Pand.

parto 1<\ § 427.
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Exercer o seu mandato, procurando, ou
advogando, perante juiz, que fôr seu pai,
irmão; ou cl1nhado.-Ord. L. Ia, T. 48, e29;
Av. n. 106, de 29 de Setembro de 1845.

Fazer com os seus constituintes contractos
de quota litis ou de porcentagem.

COMMENTARIO CLXII

.~o N. 2 DO AUT. 145

A disposição da Ord. L. l° T. 48, § I [~ que
prohibe a quota litis, é extensiva aos solicita
dores.

Em vista da terminante disposição do § Ia do
art. 202 do Decreto n. 5737, de 2 de Setembro
de r874 (Regim. de custas) os advogados e solici
tadores, por contracto, mesmo por escripto parti
cular (§ 2 0 ), só pódem ajustar, como honorario,
importancia certa e liquida.

Não fazendo assim, e ajustando porcentagem,
o contracto será nullo, não só porque se oppõe à
citada disposição, como porque a Ord. cito do
L. la, T. 48, § lI, que ainda está de accôrdo com
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o § 3° do cito art. 202 do Regim. de Custas dispõe:
-mas sómente levarão os salarios, que se lhes
directamente montar, e por novas ordenações lhes
são taxados.

Se, entretanto, estiver nullo o contracto, não
obsta a nullidad.e a que os advogados e procura·
dores possam haver a retribuição de seus serviços,
mas sómente de conformidade com o disposto no
cito § 3° do art. 202 do mesmo Regim. de Custas.

Devem tentar o executivo para haverem seus
honorarios dentro em tres mezes a contar da sen
tença final. -Ord. do L. 1° Tit. 92, § 18, que diz:
(C E não os demandando no dito tempo, não os
pode1'ão mais demandar, nem serão SObl"e isso
ouvidos. »

Assim o decidio o Sup. Trib. de Just. em
Acc. de 2r de Fevereiro de r872:-Àinda mesmo

que o recorrido tivesse aI1egado excepção de pres
cripção, não deveria ser attendido, porquanto não
sendo o recorrente procurador judicial, nem sendo
seus demandados serviços da natureza dos que só
pódem ser feitos por P1"OCU1"ad01"eS judfciaes j não
está comprehendida sua acção na Ord. L. l°

T. 92, § 18, que só trata da acção por salarios de
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ART. 146

O procurador póde ou não acceltar a pro
curação; mas, acceitando-a, deve desem
penhaI-a com diligencia e interesse; sendo,
portanto, responsavel :-Ord. L. r O

, T. 48,
ee 8° ego.

1.° Pelo damno que causar ao seu comtí
tllÍnte, pelo abandono que fizer da procuração
dando lugar á revelia, quando for réo, e a
lançamento, quando fôr auctor.-Ord. cit.
L. r O

, T. 48, ero.

2.° Pelo abandono da procuração para
acceítar o patrocinio contrario, depois de ter

pl·oclfradorjudicial.-Dir., Rev. de 1873) vol. 2°,
pago 247 e 248.

Se, porém, dentro dos tres mezes, que correrão
do dia em que passarem julgado a ultima sentença
definitiva, proferida em ultima inst''lncia, o advo
gado ou solicitador náo intentar o executivo, não
fica por esse facto prescripto o seu direito ao ho
norario, mas sómente á via executiva, que foi
estatuida como um privilegio.

N este caso poderá ser intentada a acção sum
maria ou ordinaria, porque as acções nascidas de
contractos e quasi contractos só prescrevem em
30 annos, conforme a Ord. L. 4°, T. 79.
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recebido algum honorario, ou d-onativo do
primeiro constituinte, ou ter d elle sabido o
segredo da demanda.-Ord. L. 3°, T. 26
pr.; L. 1°, T. 48, e27; Syst. dos Reg., Reg.
dosAdv., Tom. 5°, pago 89.

3. o Pelo substabelecimento que fizer dos
poderes em pessoa menos idonea.-Altil11ar.
de nullit, quest. 3 I, n. 350.

ART. 147

Pódem passar procuração todos aquelles j

que pódem por si sós figurar ern Juizo, e
maIS

I. o

As pessoas juridicas e moraes.

2.°

A mulher nos casos excepcionaes á regra
geral.

COMMENTARIO CLXIlI

AO N. 1 DO ART. ]41

Vide an. 125.

COMMENTARIO CLXIV

AO N. 2 DO ART. 147

Vide commentario CXLI ao n. 3 do art. 1 24.
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3. •

o menor pubere.

393

o filho·familias a re peito dos bens em que
o pai não tem usofructo.

5. 0

o escravo se a questão fôr sobre sua liber
dade. - L. 33 pr. e e I:>, if. de Procurat.,·
L. Ia Cod. de Ad. sub sol.

ART. 148

Não basta que o procurador tenha procu
ração, mas é preciso que esta seja legitima,
.além de dever conter poderes suflicientes·.
Ord. L. 30

, T. 20, e TO, porque a procuração
illegitima não tem valor em Juizo, pelo que

COMMENTARIO CLXV

A.O N. 3 DO ART. 1·1/

Vide art. 123, 11. 4.

COMMENTARIO CLXVI

AO N. 4 DO ART. 147

Vide cOl11mentario CXXXV ao 11. 5 do art. 129.
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são TIuHos os actos praticados em virtude
d ella.-Repcrt. vaI. l° pago 8° v. - absoluto
é o l-éo da cítacão achando-se que a procu
l-ação do auctor por direito não ]Jale.

COMMENTARIO CLXVII

AO AUT. 14

Para ser legitimamente constituido o procu
rador, deve o instrumento do mandato ser por
escriptura feita pelo tabelliao competente ou por
termo lavrado nos autos pelo escrivão do feito.
Ord. L. l°, T. 48, § 15, e L. 3°, T. 29 pr.

Dizemos tabel/ião competente, porque se apro
curação fôr passada por escrivão do juizo de paz,
que esteja illegalmente funccionando, como, por
exemplo, se, achando-se impedido o escrivao por
suspeição em relaçao a uma parte, o juiz nomear
um escrivao ad lwc para este passar procuração
em nome dessa parte, como succedeu na freguezia
da Bemposta, na provincia do Rio de Janeiro,
que, estando em exercicio o escrivão de paz
Francisco de Assis Toledo Ribas, ~ juiz nomeou
escrivão ad llOc a Fabricio Muniz dos Santos para
o caso especial de passar procuração em nome de
D. Leopoldina Augusta da Silva Braga e outras.
Nullo, portanto, é esse instrumento, e os actos
pelo procurador constituido praticados.
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Ha tambem procurações, que, sendo feitas por
instrumento particular, a lei di-lhes o valor de
escriptura publica.-Ord. cito L. 3°, T. 29 pr., e
T. 59 § IS.

Gosam desse privHegio os aI varás passados por
mão aiheia e assignados :

1.0 Pelos principes.-Ord.L. 3° T. 59, § IS.
2.° Pelos arcebispos e bispos diocesanos.
3.° Pelos duques, marquezes e condes.
4.° Pelos vis·:ondes e barões com grand za.
5.° Pelos que têm titulo de conselho. -"- Ord.

n. 8~, de 30 de Março de 1849, art. 6°, que alte
rou o § IS da Ord. do L. 3°, T. 59.

6.° Pelos commerciantes matriculados. - Coi'
do Com. art. 2 r, que ampliou o Assento 6° de 23

de Novembro de 1769, e o art. 7° da Ord. n. 82,
de 30 de Março de 1849.

Por força desse art. 21, os commerciantes l:la
triculados passaram para a classe daquelles que
pódem assignar sómente suas procurações, man

dando-as escrever por outrem. - Ord. n. r25, de
10 de Maio de 1852.

As sociedades commerciaes compostas de no
mes de commerciantes todos matriculados gosam
do privilegio e prerogativas dos que são nlatri-
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culados, embora ella o não seja; mas, matricu
lada uma firma, só ella collectivame!lte é que gosa
das prerogativas dos negociantes matriculados, e
não os socios individualmente.-Av. n. r48, de r
de agosto de r85-+. .

Pódem, porém) fazer e assignar de seu proprio
punho alvarás de pr:ocuração, que terão tambem
força de escriptura publica:

r. O Os Bispos titulares. - Ord. L. 3°, Tit. 59,
§ r 5.

A Ord. distingue estes dos que pódem sómente
assignar, empregando a respeito destes a seguinte
phrase : - das cidades de nossos Reinos e Sellho
nos.

2. ° Os viscondes e barões sem grandeza.
3. ° Os fidalgos da casa imperial.
4.° Os magistrados.

Pela circular 11. 9, de 29 de Janeiro de r8-++,
que esclareceu os arts. ror, § 7°, e r54 da Const.,
e pela Ord. n. 356 de r4 de Novembro de 1855,
são magistrados:

Os membros do Sup. Trib. de J ust.
Os desembargadores das Relações.
Os Juizes de Direito.
Os Juizes municipaes e de orphãos, formados.
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Gosam todos estes do privilegio de passar pro_
cu raçao.

5.' Os Doutores e advogados.

Nao sao sómente os advogados graduados, mas
tambem os provisionados, conforme declarou o
Av. de 3r de Maio de 187, doutrinando que a
Ordem, n. 82, de 30' de Março de 1849, não fez
distincçao entre os advogados provisionados e os
graduados, quando reconheceu a faculdade de
passar procuraçao do proprio punho um privi
legio, que se funda na dignidade da profissão.

6.' Os cavalheiros das ordens do Imperio, e
todos os mais condecorados. - Ord. de 23 de
Agosto de 1867,

7° Os officiaes militares e da guarda nacional,
desde o posto de capitão. - Provo de 23 de Se
tembro de 1850, e Decis. n. 104, de 20 de Maio
de 1854.

Confirma esta doutrina a seguinte:

Decis. de 29 de Abril de t 876, TI. 6. - Os offi~

ciaes da guarda nacianal, nos termos do art. 60
da lei n.602, de 19 de Setembro de 1850, go
zando das mesmas honras concedidas aos do exer
cito, pódem fazer procu1'ação de seu punho, desde
o posto de capitão, emquanto não perdem as pa
tentes, ainda que se achem condemnâdos á prisão
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simples por crime commum, ou á suspensão por
crime de responsabilidade.

E o seguinte:

Acc. do Sup. Trib ..de JUSL) de lO de Novem
bro de 1866 :- Não póde produzir elfeitos válidos
a proclt1'açáo passada de proprio punho, por olfi
ciaes da guarda nacional, ao tempo em que não
tinham este privilegio. -Mafra Jurisp. Tom. 3°,
pago 394.

8.° Os abbades, que gozam das prerogativas
episcopaes ; os Beneficiados,e os cIerigos de ordens
sacras. - Ord.) L. 3°, T. 59, .§ r5) que segundo
Silva) á mesma Ord. se refere a todos os abba
des, que gozam das prerogativas episcopaes,
quando diz: - Abbades Bentos.

As mulheres casadas, ou viuvas dos referidos
privilegiados, gozam do mesmo favor. - Ord.
n. 82, de 30 de Março de 1849, art. 8°.

Em auxilio a essa doutrina citaremos a logica e
juridica.

Sentença (Maroin) de 4 de \Ilarço de r874:
Se a procuração para lzypotheca foi escripta pelo
devedor alienante da propriedade e apenas assig.
nada por sua mulher, é consequencia juridica
que esta simples assignatura não constitue o ex~
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preSSQ consentimento da mulher, nem escriptura
publica, com que se deve provar nos precisos
termos da ardo L. 4°, T. 48.

« A al!egação fundada na ardo de 30 de Março
de r849, art. 8', é manifestamente improcedente;
porquanto o direito que assiste ás mulheres e viu
vas dos condecorados n'ella declarados, é o de
fazerem de seu proprio punho, e assignarem suas
procurações, e uma,simples assignatura da mulher
n'este caso especial, em que a lei exige a prova de
escriptura publica, para a sua validade, jámais se
pôde considerar o instru meo to exigido pela meSlua
lei, que tuo solicita se mostra em beneficio' da
mulher casada, cuja fragilidade póde facilmente
ser illudida por seu marido-(Dir., Rev. de Março

de 1876, pags. 470 e 471.»

Esta sentença de tão logico e juridico funda·
mento hi reformada pelo seguinte:

Acc. da Relação da Bahia de 18 de Setembro
de r874.-Não exigindo a ardo L. 4°, T. 48, se·
não outhorga da mulher, e nenhuma outra clau
sula, a procu1'ação era sufliciente para obrigar
quasq uer bens de raiz, razão sufliciente d'ella:

« E não procede a a, erbação de illegitima pela
simples assignatura da mulher 1 porquanto, não
só a hypothese da Ord. de 30 de Março de 1849
não tem applicação não se tratando de viuva,
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como que a mulher casada, representada, como
é, pelo marido, na existencia do matrimonio,
considera-se com elle personificada, para que o
acto de ambos se repute particular a cada um,
uma vez que por ambos se mostre assignado.
Dir., Rev. de Março de r876, pago 492.

Nesse Acc. ou de· proposito ommlttlU-se a
verdade, para justificar-se alguma protecção, ou
os julgadores não leram a Orden, que citaram,
porquanto,dizendo-se no ACC.-llão só a lz.ypotlzese
da Ordem de .30 de Março de I849uão tem appli
cação não se tratando de viuva-j vê-se, entre
tanto, que a citada ordem assim se exprime:

« As mulheres casadas ou vizt1Jas têm o mesmo
privilegio de seus maridos. »

Esse Acc., além de não conter doutrina exacta,
é injuridico.

Contem doutrina inexacta,não só porque suppãe
que a Ordem de 30 de Março de 1849 refere-se
sómente ás viuvas, quando concede o mesmo
privilegio de fazerem de proprio punho e assi
gnarem procurações ás mulheres dos privitegia
dos; como porque suppõe que, assignando a
mulher a procuração feita pelo marido, está ella
comprehendida na classe das que pódem fazer e
assignar de proprio punho as suas procurações.
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E' certo que a mulher identifica-se com o ma
rido na constancia do matrimonio em face das
leis canonicas, que estabelecem o principio
sltnt duo in carne una; mas quando se trata da
vida civil e são os esposos corporalmente consi
derado , actos ha em que as leis distinguem duas
personalidades, desde que a sua identificação
obsta os effeitos civis do acto.

ao é, portanto, exacto o princlplO itwocado
pela Relação de que na cOllstancia do mat/"imo
nio consideram-se os esposos pel'sollificados um
1/0 outro) de sorte que o acto praticado por' ll111.

l'eputa-se pelo outro praticado; e a prova do que
enunciamos está no facto: de seI' a mulher no
meada curadora de seu marido interdicto, nos
tenllOS da Ord. L. [0 T. [03, § [0, "in fine.

Ora, se a personificação dos esposos fosse
absoluta na vida civil, teriamos que as leis pelo
principio da coherencia e homogeneidade, não
permittiriam semelhante curatella, porque então
seria constituir esta na pessôa do mesmo inter
dicto.

Contem o mesmo Acc. materia injuridica, por
que doutrina que a simples assignatura da mu

lher do pn'vilegiado em uma pI"ocuraçáo por
26
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este esc1"ipta é sujJiciente para validar uma h'ypo
theca.

o art. 4°, § 6° da novissima lei hypothecaria
dispõe: « A escriptura publica é da substancia
da hypotheca convencional, ainda que sejam pri
vilegiadas as pessôas que a ~onstituem. »

Ora, se a escnptll1"a publica é da essencia do
contl"acto da hxpotheca; se o caso do cito Acc. é
tambem de hypotheca, como considerar esta válida
por outhorga de poderes em uma escrzptura pat-·
ticulal' ?
. Acaso teria a Relação da Bahia reputado es

cripturas publicas as pl-ocuraçóes de proprio pu
nho, como reputados são os escriptos commer
ciaes do cap. 2° do cod. do comm. ?

Não acreditamos, porque a lei apenas concedeu
o privilegio ás pessoas e não aos actos, porque
não se concede privilegio a cousas. O facto de
poder Pedro por seu proprio punho ceder po
deres não dá ao acto de Pedro a força de es
criptura publica, que só pode ser incorporada ao
acto por disposição expressa da lei.

Dir-se-ha que o consentimento da mulher em
instrumento particular é sufficiente para a cons·
tituição de hypotheca, desde que o marido tem o
privilegio- de fazer a dita procuração por seu pro
prio punho, porque a lei de 20 de Junho de 1774,
§ 33, e Reg. de 14 de Novembro de 1846,
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ART. 149

As procurações para serem legitimas de
vem conter certos requisitos, e observar cer
tas condições essenciaes, 'como sejam:

1.° Declaração do dia, mez e anno, em que
são feitas.-Ord. L. l°; T. 24, e38.

2.° Declaração do lugar, em que são data
das.-Ord. L. r O

, T. 80, e 7°~ Moraes de
executo L. 4°, cap. r O

, n. 18.
3.° O nome do outhorgante e sua assigna

tura,bem como a de duas testemunhas, e mais
uma que assignará a seu rogo, se o outhor·
gante não souber ou não podér escrever.-

art. 7°, perm ittem aos privilegiados fazer hypo
thecas por escripta particular?

A isto nós responderemos que semelhantes dis~

posições estão hoje revogadas pela lei n. 1237, de
24 de Setembro de 1864, e Regul. n. 3453, de 26
de Abril de 1865, que exigem até dos privile
giados escriptura publica.

As procurações pódem tam bem ser feitas para
negocias judiciaes - apud-acta - pelo escrivão
do feito, mediante requerimento da parte e des
pacho do juiz. - Ord. L. l°, T. 48 § 15 :-L. 3°,
T. 29 pr.
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Manual dos Tabelliães, e273; Ord. L. rO,

T. 78, e4°·
4'" Que o tabellião dê fé' da identidade da

pessoa do outhorgante e das testemunhas, se
por esta é aquelle reconhecido.-Ord. L. rO,
T. 78, e6°; Reput., vo1. 2°, pago 285 v.;
-Moraes, L. 2°, cap. rO, n. 50.

5.° Resalva das emendas, .entrelinhas ou
palavras viciadas; o que fará no fim do ins
trumento e antes de fechal-o.-Ord. L. rO)
T. 78, e4° ; Mor. L. 4°, cap. 2°.

6.° O nome do procurador, a causa ou ne·
gocio, para que é constituido. -Disp. Provo
art. 3°.

7'° Poderes especiaes e illimitados, quando
lhe tenham de ser conferidos, além dos ge
raes.-Cit. Disp. Prv.; Lei de r 5 de Novem
bro de r827) art. 5°, e6°,; Av. de9 de Junho

COMMENTARIO CLXVIII

AO N. 3 DO ART. 149

Se a procuração fôr-apud-acta-e passada
em presença do Juiz, não precisa da assignatura
de testemunhas.-Ord. L. 3°, T. 29 pr.; Moraes,
L. 4°, cap. l°, n. 22 .

.Se o constituin te é corporação, assigna a pessoa
que a representa. - Manual dos Tabelliães, § 278.
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de 1865; Acc. do Sup. Trib. de Just. de
20 de Junho de 1860.

8.° Reconhecimento das legações .-Regi·
mento consular mandado executar por De
creto de I I de Junho de 1847, art. 208, e
Regul. das legações.

9.° O signal publico e a assignatura do
Tabellião.-Av. de 1° de Agosto de 1831.

ART. 150

Quando a procuração não é com poderes
sobre todos os bens ou negocios-omnium
bonorum sive negotionmz-mas, é particular,
por dizer respeito sómente a alguns, deve
conter poderes especiaes expressos. - Po
thier, Tmt. do 111andato, cap. 5°; Domat,
L. 1°, T. 15, secç. I a.

ART. 151

São, pois, necessarios poderes especiaes .
expressos para os seguintes casos, que versam
sobre materia importante e grave:

'1.° Para vender, ou alienar por outra qual
quer fórma, bens de constituinte; L. 63, D.,
L. 16, Cod. de procumt " Manual dos Tab.
e279 ; Per. e Souza, noto 163 : L. 48, e 2° ;

D. de pacto L. 7° ; D. de donat. L. 63 ; D. de
procumt. Heinec; ad-Pandect, parto Ia, e430;
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Pothier, Trat. do mandato, cap. 5°, art. 2°,
ee l° e2°, not. 159.

2.° Para transigir. L. 58, L. 69, D. de pro
curat., L. 7", Cad. ~e transact.; Manual dito,
e277; Per. e Souz., noto dita.

COMMENTARIO CLXIX

AO N. 1 DO ART. 151

E tambem para hypothecar, porque nem o poder
de alienar comprebende o de hypothecar, nem o
de hypothecar o de alienar.-Cod. Com. art. 145.

Com relação á venda de escravos e outros con
tractos, para o fim de pagarem a meia siza, o De
creto, n. 2699, de 28 de Novembro de 1860, dis
pôz no art. 5°:

« Ficam prohibidos, pena de nullidade, os con·
tractos feitos em virtude de cartas de ordens,
ou por procurações, que não sejam especiaes para
os mesmos contractos. As procurações especiaes
.não serão acceitas em juizo, ou fóra d'elle, sem
designarem o escravo ou escravos, por seus
nomes, sexo, côr, oflicio, profissáo, estado, idade,
naturalidade, e quaesquer outras qualidades, ou
signaes que possam distinguir o escravo.

COMMENTARIO CLXX

AO N. 2 no ART. 151

Esses poderes, constituindo o procurador juiz, _
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3.° Para comprometter-se em arbitros.
Dig. Port., vaI. 3°, art. 606.

4.° Para remittir a divida. L. 3°, D. de ac
cupilat. ; Dig. Porto ibidem, evol. 2°, art. 126 r;
porque neste acto ha uma especie de aliena
ção, ou doação.- Pothier cit., n. 164.

5.° Para empenhar bens do constituinte.
Dig. Port., vol. 3°, art. 606, Cad.; Civ. Fr.
art. 1988.

ou arbitro dos interesses do constituinte, só
devem ser conferidos expressamente.-Dig. Port.
vaI. l°, art. 126, e voI. 2°, art. 1223; Cod. Civ.
Fr. art. 2045, n. 3; Mello Freire, L. 4°, T. 3°
§§ 10 e I I; PothierJ art., cito § 2°, n. 157.

COMMENTARIO CLXXI

AO N. 3 DO ART. 151

N,lO importa que o procurador tenha poderes
para transigir, porque nestes nuo se incluem o
de escolha de arbitras, que o constituinte não
quererá que seja feita sem seu conhecimento.
Con. Civ. Fr., art. 1989.

COMMENTARIO CLXXII

AO N. 5 DO ART. 151

A procuração geral dá apenas poderes admi-
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6.° Para arrecadar quantia demandada.
L. 86, D. de solut., lei 13, D. de pact., Dig.
Port., lugar cito

7'° Para substabelecer a procuração.-

nistrativos para os negocios do constituinte, e
sendo a hypotbeca, como o penhor, uma especie
de alienação, um acto grave e de sérios prej uizos,
não póde ser effectuado senão pelo dono dos bens
ou então por expressa e especial delegação.

COMMENTARIO CLXXUI

AO N. 6 DO ART. 151

Só sendo valioso o pagamento, quando feito a
quem tem de recebei-o, não póde ser feito a
outrem que. não exbiba poderes especiaes, que
demonstrem a confiança de quem tal acto in
cumbe, attenta a gravidade do seu interesse e
prejuizos.-lVIoraes de execut., L. 5°, cap. 2°,
ns. 19 e 23.

Por essa outhorga fica o procurador habilitado
para dar quitação, assim como a dar baixa do
registro da hypotbeca, se os poderes forem para
receber credito hypothecario.

Assim tambem aquelles que têm poderes para
vender e receber o preço, o têm tambem para
fazer as despezas necessarias para a venda.
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Ord. L. 1°, T. 48, e~ 15 e 28 ; Manual dos
Tab. e279; Per. e Souz., nota 163.

COMMENTARIO CLXXIV

AO N. 7 JJO ART. 151

Os substabelecimentos das procurações devem
ser feitos, como estas, nos livros das notas, con
forme o art. 98 do Regimento de Custas de 2 de

Setembro de 1874.- Av. n. 434, de 16 de Se
tembro do mesmo anno. Salvos os que forem
feitos pelos privilegiados, que os poderao fazer
de proprio punho.

Pela disposição do n. 1 I do § 1° do art: 16 do
Novo Regul. do sello de 15 de Novembro de
1 S79, pódem as procurações e substabeleci
mentos ser feitos fóra de Notas.

o substabelecimento, que nao exceder á folha

da procuraçao, não paga novo sello.-Ord. n. 119,
de 13 de Setembro de 18.50.

Igual doutrina contém as seguintes:

Decisao de 13 de Janeiro de 1876:
I

I. ° Os s/lbstabelecim~ntos das procuraçóes
devem ser feitos nos livros de notas, conforme se
deduz dos ns. 1 e 2 do art. 98 do Regul. approvado

pelo Decreto n. 5737, de 2 de Setembro de 1874.
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2. 0 Devem conter a data da procur~ção, o
nome do tabellião, o lugar onde for passado; e
alguma restricçiío, que o constituido queira fazer.

3. o Os tabelliães só percebem 500 rs. pelos
substabelecimentos.

4. o Póde sltb~tabelecel" a procuração P01" seu
pl"oprio punho, ou sÓ11lente com a sua assignatura,
quem tem direito de passai-as de um e outro modo,
ainda quando sejam ellas feitas por tabellião.

5. o O substabelecimento deve mais conter o
resumo da procuração. de modo a distinguil-a de
qualquer outra, o que se obterá pela mensão dos
nomes dos outborgantes e outhorgados, fim ou
negocio, poderes especiaes, e restricções.

Decisão de 29 de Abril de 1876.-Pelo substa
belecimento de procuraçóes só percebem os tabel·
liães o emolumento de 500 rs., taxado no ar!. 98,
§ 50 do Regim. de Custas.-Av. de r3 de Janeiro

de 1876.

O Acc. Revisor de 22 de Outubro de r862,
ácerca da materia, decidio o seguinte:

« Ainda que, em regra geral, q uem não póde ser
procurador póde substabelecer em outro, que não
tenha impedimento, se tiver poderes expressos;
não o póde, comtudo fazer, se tiver fZl1Zccionado
em qualquer acto por pm"te do constituinte) como
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se depre11ende da Ord. L. l°, T. 48, § 28J e ex·
presso é no Aviso do ministerio da fazenda de 22
de Abril de 1854.-Mafra, Jurisprud., l° Tom.,

pags. 277 e 278.

A cir. Ord. não autorisa o referido Acc. na
parte, que a ella se refere, e entre nós é praxe
substabelecer o procurador seus poderes, antes ou
depois da ,lide contestada, emquanto não lhe é
opposta a excepção de incapacidade.

Esta doutrina é confirmada pelo
Acc: da Relação da Côrte de 5 de Novembro

de 1872 :
A procuração não confere poderes especiaes

para o acto çOllciliatorio, como requer a lei de 15
de Outubro de lS27, e dahi resulta uma falta
substancial, que affecta todo o processado.-Dir.,
Rev. de 1873, vol. 10 pago 370.

E tambem pelo
Acc. da Relaçao de S. Paulo de 10 de Agosto

de 1875.
« Tanto vale não haver, como haver,conciliação

nulla.
« A conciliação foi intentada por procurador, e

o procurador só representa válidamente a consti
tuinte no jui{o conciliatorio, quando a procuração
dedaradamente dá poderes especiaes e illimitados
para t1·ansigi1".-Dir., Rev. de Março de 1876,
pags. 541 e 542.
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8.o Para prestar juramento em nome do
constituinte, bem como para deferil-o, ou re·
reÍeril-o á parte contraria. Ord. L. 30, T. 43,
e30, L. 47, e r O

; D. dejure-jur.; Manual do
Tab. e277; Pereira e Souza, voI. r63; Dig.
Porto voI. 3°, art. 607; Cod. do Prac. Civ.
Fr., art. 352.

9. 0 Para averbar o juiz de sl1speito.-Ma.
nual do Tab., e277; Almeida e Souza, Sego
Linh., nota 289 in fine.

COMME:NTARIO CLXXV

AO N. 8 DO ART. i51

o juramento no primeiro caso, sendo um acto
de consciencia do constituinte, não póde ser pre
sumido sem expresso mandato; e no segundo
caso, fazendo muitas vezes depender a victoria da
causa da moralidade e consciencia da parte con
traria, declinando a verdade da prova para a sua
confissão, seria temerario e arriscado fazeI -o, sem
expressa autorisação. - Heinec. ad Pandect.,
parte Ia, § 340 .

COMMENTARIO CLXXVI

AO N. 9 DO ART. 151

A suspe~ção importa impôr-se aos litigantes um
novo Juiz, e por isso quaesquer que sejam os
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Ia. Para contrahil-o OU requerer nullidade
do matrimonio.-Cap. fin. X de proCU1-at.;
Manual do Tab. e 277; Pereira e Souza,
nota r63.

I I. Para requerer directamente a restitui
ção in integrum.-L. 25, e l°, D. de m.inor.,
Manual, Pereira e Souza, e Heinec. cita
dos.

r2. Para coIlação ou resignação de bene
ficio, ou renuncia de direitos; visto como
esses actos valem direitos e obrigações im
portantes, que não pôdem ser renunciados'
nem adquiridos, sem expressa auctorisação.
-Dig. Porto vo1.2°,art. r250. Manual do Tab.
e277; Pereira e Souza, nota 163; Almeida e
Souza, nota 289 in fine.

13. Para transigir no juizo de pazo-Disp.
Provo art. 3°; Lei de r5 de Novembro de
1827 art. 5° erO; Av. de 7 de Junho de r865 ;

fundamentos que tenha o procurador para inten

tal-a, não devel-o-ha fazer sem approvação do seu

constituinte; sendo por essa razão que Almeida e

Souza, Sego Linh. nota 41, e Mendes parte 22
,

Capo 7°, n. 10, opinam que tambem poieres espe
ciaes são precisos para renunciar por contracto o

fôro do domicilio.
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Acc. do Sup. Trib. de Just. de 20 de Junho
de r860.

Esses poderes, além de especiaes, devem
ser illimitados. - Mor. Carv. Prax. For)
noto 65; Cod. do Proc. Civ. Fr. art. 53;
N. R. J. art. 214.

r4. Finalmente, para todos os demais actos
que não forem administrativos.-Dig. Port.,
vaI 3°, arts. 606, 609 e 6ro; Cod. Civ. Fr.
art. r988; Moraes de executo L. 3°, cap. 2°,
n. r2; Mendes, part. 2\ liv. 5°) cap. 21,

n.30.

ART. 152

A procuração geral, ainda que tenha po
deres suflicientes para o procurador receber
a primeira, ou nova citação, não obsta a ci
tação pessoal, se o réo estiver presente na
comarca, em que fôr rnorador.-Ord. L. 3°,
T. 20; Moraes, L.. 5°, cap. 2°, n. 25; L. 6°
cap. 10, n. 42 .

ART. 153

Estingue-se o mandato:

1.° Pelo mutuo disse'nso, qUE; é um prin
cipio geral da extincção das convenções.
Heinec. ad Pandect, parte ln, e434.
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2.° Proferida a sentença, ou julgada a con
ciliação verificada.-Ord. L. 3°, T. 27; L. r.

T. 48, e 9°· Repert. voi. 4° pago 306 V.

Procurador deve.

3.° Por morte quer do constituinte, quer
do procurador. -Ord. L. 3", Tit. 27, e2°.,
Per. e Souz. notas 167 e 168 ; Reg. n. 737,

de 25 de Novembro de 1850, ar!.. 706, e3° ;
Repert. voI. 4°, pago 297 v.-ProcU1'ador ex-

COMMENTARIO CLXXVII

AO N. 2 DO ART. 153

Deve, entretanto, appellar, se entender que
a sentença é injusta; e se a procuração não con
ferir poderes para ambas as instancias, não po
derá proseguir na appellação, sem novo mandato.
-N. R. J. art. 720; por isso que se conferir po
deres para ambas as instancias, o mandato não se
extingue com a sentença, pois que assim decidido
foi pelo Sup. Trib. de Just. em

Acc. de I de Junho de J 863: - Não se ex
tingue pela sentença definitiva a procuração que
contém mandato geral, pois a Ord. L. 3° T. 27,
princ. sómente se entende das procurações espe
ciaes feitas para uma instancia.- Mafra, J uris
prud., 3° Tom. pago 160.
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pim seu oificio tanto que cada uma das partes
se finar.

4. o Pela renuncia livre e espontanea do pro·
curador, antes de citar o réo, mandando in
timar o constituinte para fazer outro procu·
rador.-Ord. L. 3°, T. 26 pr. e eI!.

COMMENTARIO CLXXVIII

AO N. 3 DO ART. 153

Se a morte do constituinte tiver lugar antes da
itis contestação e ignorar o procurador essa occur-

rencia, é vál ido tudo quanto em boa fé praticar
depois da morte do constituinte.-Cod. Civ. Fr.
art. 2008; Pothier., Trat. do A1andato, cap. 50,
art. 1°, § 6°.

Da mesma fórma extingue-se o'mandato pela
dissoluÇãO da sociedade, se esta é a constituinte;
assim como a cessação da existencia de qualquer
pessoa juridica, porque equivalem esses casos ao
de morte. - Teixeira de Freit. n. 131 a Per. e
Souz.

COMMENTARIO CLXXIX

AO N. 4 DO ART. 153

Essa renuncia, porém, só termina o mandato,
isentando o procurador da responsabilidade do
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5. ° Pela interdicção do mandante, ou man
dataria, ou pela mudança de estado, como,
por exemplo, se a mulher casa.-Pothier,
Trat. do Mandato, cap. 5°, art. l°, e6°.

damno, que com ella causar ao seu constituinte,
se tiver lugar antes da contestação da lide.

No juizo conciliador só poderá eIla ter lugar
antes do procurador mandar citar o réu, porque,
depois de havel-o feito, a renuncia dará lugar a
que seja o constituinte prejudicado, ou pelo lan
çamento~ sendo autor, ou pela revelia, sendo réu,
visto como, tanto um, como outro, pódem com
parecer representados e, confiando no procura
dor, não comparecer á audiencia. - V. Praxe
Conciliat. - D~. Cunha SaIlcs. - Secç. IX.

§ 6°, nota (a) e o procurador não deve nunca
renunciar a procuração em damno ao seu consti
tuinte.-Per. e Souz. noto J 69; Pothier, Trat. do'
mandato, cap. 5°, art. r O

, § 6'; Repert. vaI. 4°,
pago 298 V. -P/'ocurado/" póde deixar a procu
/·ação.

COMMENTARIO CLXXX

AO N. 5 DO ART. 153

I( O mandato, diz Orlando, Cad. do Com. pag
76: acaba pelo casamento da mulher, que deu,
ou recebeu procuração, seja, ou não commer.

27
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6. 0 Pela revogação dos poderes, que pôde
ser expressa ou tacita.-Ord. L. 30

, T. 26 pr.

ciante, porque o marido é o' administrador de sua
pessôa e bens, como chefe de familia. »

Esta doutrina não é exacta quando diz:-seja,
ou não commerciante-, porque sendo a mulher
commerciante, embora case ella, não caduca o
mandato em relação aos actos do seu commercio.

COMMENTARIO CLXXXI

AO N. 6 DO ART. 152

Dá·se revogaçao tacita só quando no novo ins
trumento, constituindo· se outro mandatario, não
se declara que ficam prej udicados os poderes da
anterior procuração.

A Ord. L. 3° T. 26 pr. exige que sejam intima
dos o procurador demitticlo e a parte contraria;
mas no civel não está mais isto em uSOi apenas
junta-se a nova procuração, diz Teixeira de
Freitas, noto 35 da Consol. das Leis Civ.; conti
nuando essa pratica, comtudo, no commercio,
ex-vi do art. 70 , § Ia do Regul. n. 737 de 25 de
Novembro de 1850, que exige que a revogaçao da
procuraçáo ~eja intimada ao procurador.

Incontestavel, porém, é que a intimaçao nao
deve ser omittida, tanto em relação á parte con
traria, como ao procurador, pela razão de que
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guardado o silencio a respeito, p6de o procurador
proseguir no feito, e a parte continuar na bôa fé
de se achar o mandato revogado.

E tanto é indispensavel essa citação que só será
nullo tudo quanto o procurador demittido fizer
-depois da in ti mação ; n ullidade esta, entretan to,
que não aproveita contra terceiros, que têm tra
tado em bôa fé e na ignorancia de semelhante re
vogação, que lhes não fôra intimada, salvo ore·
curso do mandante contra o mandatario.-Cod.
Civ. Fr., art. 2005; o contrario daria lugar á
fraude- Silvo á Ord. L. 3:° , T. 26 pr., n. 37,

Além disto, a revogação de um mandato im
porta a retirada do mandatario da confiança do
seu constituinte, e constituindo esse facto um dos
de que cogita o § 4° do art. 236 do nosso Cod.
Pen., isto é, tendo como effeito immediato preju
dicar a reputação do mandatario, necessario e

indispensavel torna-se, conseguintemente, essa
intimação para que o dem'ittido chame o consti

tuinte á explicações em juizo.

A revogação do mandato não depende sómcnte
da vontade do outorgante.

Se tem ella lugar antes da contestação da lide,
nada tem que vêr o constituinte com o procu

rador - Ord. L. 3°., T. 26; Repert. vol. 4°,
pago 277, v.-Procurador póde ser revogado pelo
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SECCAO XIX,

Dos escrivães

ART. 154

Escrivão é a entidade do fôro, creada COlI-

senhor da causa até á lide c01ltestada - Reil/ec.

ad Pandect parto I fi ~ § 434'

Se tem lugar depois, deve o procurad~r ser ou
vido-Cit. Ord.

Em todo o caso, havendo motivo legitimo,
póde effectuar-se a revogação, embora o procu
rador a contradiga.-Rep., vol. 4°, pago 279 V.

Procu1"adol"} depois da lide contestada póde ser

revob ado pelo senhor da causa} sendo impedido.

Mello Freire é de opinião diversa, e no seu L.
4° T. 3°, § I I, entende que essa audiencia do
procurador, não passa de puro romanismo.

« Ha casos em que o mandato é irrevogavel
ou porque assim se tenha convencionado, e .em
geral quando fêr condição de um contrato bila·
teral, ou meio de cumprir uma obrigação con
tratada. » - Consol. das Leis Civ., noto 35.
pago 332.
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forme as leis, para reduzir a escripto todos
os actos judiciaes.

COMMENTARIO CLXXXII

AO AUT. 153

Não aproveitamos a definição do Sr. Teixeira
de Freitas em Per. e Souz , por parecer-nos de
ficien te.

Nella não se comprebende toda a missão e offi
cio do escrivão, que ficou restringido aos proces
sos, tão sómente; ficando assim excluido o escrivão
das demais attribuições, que não exercem em
actos de causas e sua coordenacão.

>

Em nossa definição comprehendemos tudo nas
expressões: - todos os actos judiciaes.

Dizemos tambem que o escrivão é a entidade
do fôro, cl'eada conforme as leis, por causa de
serem differentes os modos de sua instituição.

Assim é que os escrivaes das Relações e os dos
Juizes de primeira instancia sao nomeados e en
cartados pelo Governo, por disposição da lei
de lide Outubro de 1827; Decreto de I de
Julho de 1830; Portaria de 6 de Setembro de
1833, e Decreto de 30 de Agosto de 185 I, e 30 de
Dezembro de 1854.
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ART 155

Só pódem ser nomeados escrivães os que
estiverem no livre gozo e exercício dos di
reitos civís, e tenham pelo menos vinte e um
annos de idade.- Lei de 31 de Outubro de
183 J.

ART. 156

Sem ter sido para tal fim encartado, con
forme as leis em vigor, ninguem póde exer
cer o officío de escrivão.

E ainda nomeado, só depois de juramen-

Os privativos dos Juizes de paz são nomeados
pejas camaras municipaes, por disposição do
Cad. do Prac. Crim., art. 14.

E os dos Juizes de Paz, que servem perante os
Subdelegados de policia, são nomeados pelos De
legados, sobre proposta dos mesmos Subdelega
dos, ar disposição da Lei de 3 de Dezembro de
1841, art. 9°; Regul. n. 120, de) I de Janeiro de
1842, arts. 19, 42, 43 e 44.
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tado.-Ord. L. l°, T. 42, e l°; Ordem de 30
de Dezembro de 1833.

Dos deveres dos escriyãcs

Devem os escrivâes :

1.° Servir por si mesmos seu offieio, po
dendo ser, entretanto, auxiliados por excre·
ventes juramentados.-Ord. L. 1°, T. 24 e2°

e T. 97; Regim. da Fazend. cap. 243 ; Alv.
de 23 de Novem bru de 16 I 2 ; Decretos de 6
de Outubro de 1663; de 9 de Agosto de 1668;
de 21 de Setembro de 1677; de 3 de Novem
bro de 1696; Decreto n. 4824 de 22 de No-

COMMENTARIO CLXXXIlI

AO ART. 156

Quando dizemos no texto - encartado con
forme as leis em vig01', não nos referimos, como
o Sr. Teix. de Freit., not. 139 a Per. e Souz.,
aos modos de instituição dos escriváes, mas sim

ás suas attribuições e qualidades de officio, em
que cada nomeado é ellcm'tado; de sorte que o
que é encartado na serventia do citJil, orplzãos)
etc., não pódc funccionar nos officios da provedo
ria) commercio, fa'{enda, etc., porque não fôra
neIles encartado.
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vembro de 1871, art. 78. ; Ribas, Conso!.,
art. 9° e l° n. 6. .

2.° Ser diligentes, não podendo reter, nem
demorar en.l sua expedição os feitos á pre
texto de falta de paGamento de custas; nem
tão pouco receber quantias adiantadas, sob

COMMENTARIO CLXXXIV

AO N. 1 DO AET. 157

Póje o offi.::io de eSCrlvao ser servido por
outrem, no caso de estar o encartado impedido,
e neste caso será o su bstituto nomeado pelo go
verno geral, quando o impedimento fôr perpetuo
e pelo provincial se fôr temporario. - Alv. de 23

de Novembro de 1612; Decreto de 3 de No
vembro de [696; Assento de 27 de Abril de 1608.

N o caso de impedimento perpetuo e de nomea
'ção de serventuario em substituição, o escriváo
~ubstituido levará do substituto a terça parte do
rendimento do officio.-Alvarás de 22 de Junho
de 1667 e de rS de Outubro de 1696; e Ass. de 27
de Abril cito

Os escreventes juramentados no auxilio que
prestam aos escriváes, não pódem escrever
termos de audiencias, inquirições, e aclos que C01l

tenha.m segrdo de justiça.-Ord. L. rO, T. 24.
§ 3", T. 97, § [o.
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as penas do art. 129, e 6° do Cod. Pen.
Ord..L. 1., T. 24, (;'e 41 e 42 ; Portaria de
15 de Fevereiro de 1837 e Regul. de 15 de
Março de 1842, art. 41.

COMMENTARIO CLXXXV

AO N. 2 DO ART. 157

Náo importa que contra esta nossa doutrina
tenha o governo expedido o aviso de II de Fe
vereiro de 1875 , que contemmateria em contrario,
porque a disposiçáo deste aviso, fallando respei
tosamente, importa, ao nosso vêr, autorisação á
pratica de um dos mais graves delictos, que pôde

o funccionario publico praticar no seio da admi

nistração da justiça.
A retenção, ou demora na expedição de autos,

termos e traslados, etc., cunstituio sempre uma

prohibição legal aos escrivães e tabelliães, antes
mesmo da promulgaçáo do nosso Co:iigo Penal,

.que converteu-a em crime de prevaricação, quando

.o praticassem para promoverem seu interesse pes
:soal e precisamente é esta a hypothese do citado
aVISO.

Assim é que pell ar.::!. L. l°, T. 24, §§ 41 e 42
cuja doutrina foi confirmada pelo Reg. de 23 de

Abril de 1723, e depois robustecida pela Porto de
IS de Fevereiro de 1837, não podiam os esc:ri

vães e tabeliães reter, ou demorar autos etc.,
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a pretexto de não pagamento de custas; sendo·
lhes, então) facultado o meio do executivo para

haverem-nas.

Além disso se o nosso Codigo F enal no art. 129
§ 6° considera prevaricador o empregado da jus

tiça que, para promover interesse pessoal seu,
retiver, ou demorar a administração da justiça
que em suas attribuições couber; e se na segunda
parte do art. 199 do Regimento de custas de 2 de

Outubro de 1874, applicando o legislador penas
disciplinares aos escrivães e tabelliães, que retive

rem ou demorarem a expedição de autos, termos,
traslados por falta de pagamento de custas, esta·
tue que essas penas são independentes da resp0l)

sabilidade criminal, que no caso couber, e consi

dera em todo 9 seu vigor a disposição do art. 129
cito do Cod. Penal, como é que esse aviso póde

. por sua administrativa disposição derogar a legis

lação criminal, cujas modificações pertencem ao

poder legislativo e nullificar a disposição do

art. 199 do Reg. cit, ?

De mais) se os escrivaes pódem demorar autos,

termos e traslados, etc., a pretexto de não paga
mento de custas, em que hypothese será prati

caveI a disposição do art. 205 do cito Reg. de 2

de Setembro de 1824, q ue determina que as custas

continuarão a ser cobradas executivamente?

O que parece-nos razoavel e procedente é que
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da 2 3 parte do art, 199 combinado com o citado
art. 205 d? cito Reg. e art. 129 § 6° do Cod. Pen.,
resulta que os escriváes e tabelliáes que demo
rarem ou retiverem autos e mais papeis tendentes
ao seu oíficio, a pretexto de não pagamento de
custas, commetterão o crime de prevaricação.

Se o executivo, de que trata o art. 205 do cito
Reg. é a garantia com que procurou a lei proteger
o trabalho do es.::rivão, como é que, além dessa
garantia, ha de mais sujeitar ao arbitrio do es
crivão avaro a acção da justiça publica, por cujo
andamento não sómente reclama o interesse dos

litigantes, mais ainda o social? ...

Se a administração da justiça é uma medida de
ordem publica, de interesse social, de bem com·
mum, como é que se colIocará as molas desse
machinismo importante sob a cobiça, sob a ga
nancia daquelles que devem ser os mais solicitos

em não interromper os movimentos regulares
dessa immensa mola? I !

Isto posto, dizemos com o mais profundo respeito
e acatamento que, como orgão da justiça publica,
não hesitariamos denunciar por prevaricador o
escrivão que, a pretexto de não pagamento de
custas, demorasse autos, ·termos, traslados, etc.,
porquanto nos convencemos de que, não sómente
cumpririamos o nosso dever, mas ainda presta·

fíamos relevante serviço á sociedade, tal é o
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3.° Ser fieis, escrevendo exactamente todos.
os actos do processo, não omittindo circlllll
stancia, nem solemnidade alguma, pondo-o
em ordem, e datando-os do dia, mez e anno.
-Ord. L. l°, T. 24, ~ê 3° c 16, e T. 19,

e11.

4.° Guardar os feitos civeis até trinta
annos, dentro dos quaes são obrigados a dar
conta d'elles.-Ord. L. l°, T. 24, ~~ 3° e 25;
T. 84, e23; Reg. de Custas de 2 de Outubro
de 1874, art. 107.

5.° Ter livros e protocollo de audiencia,
onde lancem os termos e requerimentos da.:>
partes, assignando-os os Juizes no fim de

clamor que se tem levantado contra a disposição
desse aviso, que convertendo o templo da justiça

em praça de mercado, onde só compra-se a di
nheiro, tem) senao asphixiado, ao menos entor
pecido a sua marcha, enervado a sua acção.

COMMENTARIO CLXXXVI

AO N. 4 DO ART. 15'1

A perda de autos não é impunivel para o escri
vão, nem mesmo que elle a jure, porque não é
aido, e só é almittido a provar o caso fortuito.

-Ord. L. rO
, T. 24, § 24.
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cada audiencia, por um termo simples de
encerramento.-Alv. de 4 de Junho de r823,
e Av. de rr de Dezembro de r837'

6.° Assistir ás audiencias, podendo ser
suspensos pelos Juizes, no caso de faltarem
sem motivo justificado.

Havendo motivo, devem mandar á au
diencia os protocolos afim de outro escrivão
do Juizo tomar nelle os requerimentos des·
pachados.-Ord. L. l°, T. 24, e3°; Cito Av.
de r r de Dezembro de r837.

7.° Receber, para lhes entregar, os emo·
lumentos pertencentes aos Presidentes dos
Tribunaes e aos Juizes; devendo por essa
razão os ma;-;.dados e mais papeis de urgen
cia, quando forem á assignatura do Juizo,
levar a nota de pagos no cartorio ; referin
do-se per accide1'ls ao art. 20 r do Decreto de
2 de SetembrÇl de r874 (Regim. de Cust.)
quando os emolumentos forem comprehen
didos na excepção desse art.-Cit. Decreto,
art. 203.

8.° Entregar ás partes recibos das quantias
que dellas receberem para emolumentos,
sellos, e qualquer despeza á seu cargo.-Cit.
Decreto, art. 204.

9.° Ministrar gratuitamente aos collectores
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todos os documentos, que precisos lhes
forem para a boa arrecadação das rendas
publicas.- Porto de 2 de Setembro de 1832.

Do que ó vodado aos escrivãos

ART. 158

Não pódem os escrivães :

I.° Escrever em autos que lhes não tenham
sido distribuidos, desde que no Juizo houver
mais de um escrivão com iguaes attribuições.
-Ord. L. 1°, T. 24, ee 4ú e 6° ; T. 27 pr.;
Lei de 3 de Abril de 1609, e AIv. de 23 de
Abril de 1723.

2. o Servir com seus pais, ou com seus
filhos, sendo um escrivão e outro Juiz.-Av.

COMMENTARIO CLXXXVII

AO N. 9 DO ART. 157

E' preciso harmonisar a disposiçao dessa por
taria com o § 3° do art. 20 I do Reg. de Custas
em relaçao a muitos termos, traslados e diligen
cias ex-a.fficio; ou em cuja expedição forem inte,
ressados os orphaos, pessoas misera veis, a J ustíça
publica, a Fazenda N:lcional, Provincial e Muni
cipal, a Provedoria de capellas, resíduos e os
ausentes.
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de 12 de Novembro de 1833, ou com o irmão
procurador, pena de nullidade do feito.

3.° Advogar, .ou procurar em causas, que
não sejam suas, ou de seus familiares.-Cít.
Av. de 12 de Novembro de 1833.

4.° Entregar autos a quem não fôr advo
gado, ou procurador provisionado, dos res··

COMMENTARIO CLXXXVIlI

AO N. 2 DO ART. 158

Assim decidio a Relação da Côrte em
Acc. de 24 de Abril de 1852 :-Procurador ille

gitimo, nos termos da Ord. L. 3°, T. 20, § 11, é
o ii-mão do escrivão dos autos, e como tal impe
dido de conjunctamente servir com e11e.-Ord.
L. rO, T. 79, § 45. O que feito annu11a o processo.
-~afra, Jurisprud., 1° tom" pago 247.

COMMENTARIQ CLXXXIX

AO N. 3 DO ART. 158

Assim tambem foi decidido pela Relação da
Côrte em

Acc. de 28 de Agosto de r852 :-Procurador
illegitimo é o escn'vão do Jui{o de pa{.-Ord. L.
1°, T. 48, §§ 22 e 24 e, portanto, nu110 o feito, em
que é procurador.-Mafra, J urisprud., 1° tom"
pag.247·
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•

pectivos aud ictorios ; salvo nos lugares em
que os não houver, ás pessoas competente
mente autorisadas pelo Juiz, e que tiverem as
signado termo de responsabilidade e sugeição
ás penas impostas aos advogados e procura
dores.-Av. de 2 de Outubro de r833.

5. ° Comprar bens de orphãos por si, ou
por interposta pessoa; receber ou ter em seu
poder dinheiro, ou cousa, que dos orphãos
seja; pena de re;;pol1sabilidade criminal.
Ord. L. rO

, T. 62, ê 38; T. 88, e30; T. 89,
e8°; Cod. Crim., art. r46.

Em todo o caso a acquisição é nulla.
Reg. de 2 de Outubro de r85 r, art. 32,
e 6°.

6.° Receber salarios indevidos, ou eXCeS
sivos, isto é, maiores que os do Regim de
Custas,' do que poderão as partes recorrer. Os

COMMENTARIO CXC

AO N. 4 DO ART. 158

Ainda aos advogados e procuradores não devem
entregar autos sem carga no protocolo, sob pena
de responderem pelo descaminho, ou pelas des
pezas na cobrança ás partes interessadas, além da
pena de suspensão.-Regul. 11. 737, de 25 de
Novembro de 1850, art. 712.
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que assim procederem incorrão naspenas dis
ciplinares do mesmo Regimento, além dos
de responsabilidade criminal.-Ord. L. 1°,

T. 24, e17 ; Decretos de 28 de Dezembro de
1723 ; de 2 de Maio de 1874, art. I I, e20;

Decreto de 2 de Setembro de 1874, arts. 197
a 200.

7'° Acceitar qualquer deposito.-Ord. L. 4°,

T·49·
8. 0 Tomar para si por soldada, ou por

outro titulo, orphão algum de sua jurisdicção,
ainda que façam melhor partido; pena de
responsabiEdade.- Ord. L. 2°, T. 88, e14,
eT.89,e 8°.

9. o Comprar. bens levados á praça por seu
Juizo.-Regul. n. 737, de 25 de Novembro
de 1850, art. 549, e l°.

10. Comprar bens das massas falEdas pãra
si, ou para outrem; pena de os perderem, e
perderem seu preço á beneficio das mesmas
massas.-Cod. do Com., art. 863.

Dos direitos dos escrivães

AR9· 159

Os escrivães têm direito:

I.° A' fé publica de seus actos em tudo
28
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que disser respeito ao seu oflicio.-Ord. L. l°,

T.24, e21.

2. o A' cobrança executiva de seus emolu
mentos taxados no Regimento de custas.
Cito Regim., art. 205.

ART. 160

Os escrivães do Juizo de paz têm direito:

I. o A servir de tabelliães de notas em seus
respectivos districtos, fóra das cidades ou

COMMENTARIO CXCI

AO N. 1 Da ART. 158

Os escnvaes só pódem passa r certidão do que
constar dos autos; não devendo, portanto, gozar
de fé publica, o que fôr alizmde.

Entretanto, sendo em uso hoje tanto as certi
dões zJerbo ad vez'bum, com as emz'elatorio, gozam
estas da mesma fé publica, quando relatam com
verdade.

A fi publica do escrivão e tá sugeitel á prova
em cal1 trario, porque não é absolu ta e, aQ con traria,

assenta em uma pz'eSIlI1ZJ1ção de di?'eito.
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villas.-Ord. L. 1°, T. 87; Lei de 30 de
Outubro de 1880.

2.° A passar cumulativamente com os
tabelliães de notas e escrivães do civel da
cidade, ou villa, que comprehender seu dis
tricto e sem dependencia de distribuição, es
cripturas de compra e venda de escravos.
Decreto n. 2833, de 12de Outubro de 1861,
art. 1°, que alterou o de 28 de Novembro
de 1860.

3.° A fazer e approvar testamentos em seus
districtos, dentro mesmo das cidades e villas

COMMENTARIO CXCII

AO N. 1 DO ART. 160

Assim preceitúa tambem o
Aviso n. 2 10, de 1~ de .Maio de r865 :-Aos

escn'váes do Jui'{o de pa'{ dos districtos de uma
mesma freguezia, mais ou menos remota, das
villas, ou cidades situadas nella, compete exercer
as funcções de tabelliáes de notas.

E da mesma fórma o
Aviso n. 32r, de 7 de Outubro de r867 :-A

competeneia dos escn'váes do Jui{o de pai, como
tabelliáes de notas em seus respectivos districtos,
abrange os actos dos domiciliarios na sua fre
guezia, e os contractos de bens de raiz ahi si~

tuados.
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nas freguezias e ca pelIas.-Lei de 15 de Ou~

tubro de 1827, art. 6° i-ampliada pela lei
de 30 de Outubro de 1830, explicada pelo
Av. de 1 de Agosto de 183r.

COMMENTARIO CXCIIl

AO N. 3 DO ART. 160

Assim tambem pensa Rebouças em suas obser
vações ao art. I084 da Consol. das Leis Civis,
quando diz:

cc Nao é sómente nas freguezias e capellas, fóra
das cidades ou villas, que os escrivães do Juizo de
paz em seus respectivos districtos são autorisados,
como os tabelliáes de notas, para fazer e appro
var testamentos. Tambem são competentes para
isso nas freguezias e capellas, das cidades e viII as,
como se ve da primordial Lei dos Juizes de
raz, de 15 de Outubro de 1827, no art. 6°. »

. « O que é da competencia privativa dos escri·
vães dos Juizes de paz das freguezias e capellas,
de fóra das cidades ou villas, é o exercicio cu
mulativo com os tabelliães dos termos dellas de
fazerem escripturas, sem dependencia de distri
buição ; como se vê do art. Ioda Res. de 30 de
Outubro de 1830. »

O aVISO do l° de Agosto de I 83 I parece
apoiar esta censura, quando diz qU'e a lei de 30
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ART. 161

437

o escrivão do Juizo de paz não póde ser

de outubro de 1830 contém,' em vez da revo
gação do art. 6° da lei de IS de Outubro de 1827,
uma bem clara ampliação della a beneficio dos
moradores fóra das cidades ou villas. E' muito
notavel reputar-se restrictiva uma disposição ab
soluta, como a do ar!. 6° da lei de 15 de Outubro
de 1827; ao passo que considera-se ampliativa a
disposição do ar!. Ioda lei de 30 de Outu bro de
1830, que só falIa dos escrivães dos Juizes de paz
das freguezias e capellas, fóra das cidades ou
villas.

Ao con trario, entendemos nós, que esta lei pos
terior restringiu a determinação da anterior de
[827, e comnosco está de accôrdo o art. 3°, § 1°
do Decreto n. 2699, de 28 de N ovembro de 1860,
que diz assim; cc ou por escrivão de paz nos luo<
gares designados pelo ar!. Ioda lei de 30 de Ou
tubro de 1830 ». Esta disposição foi alterada pelo
art. 3° do Decreto n. 2833, de 12 de Outubro de
I86r, que indistinctamente autorisou aos escrivães
dos Juizes de paz para lavrarem escripturas de
compra e venda de escravos; mas essa redacção
confirma domesmo modo o pensamento restrictivo
do art. 10 da lei de 30 de Outubro de r830.-Teix.
de Freit., no!. 57 ao ar!. IO~4 da sua CansaI.
das Leis Civis.
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procurador.- Acc. da Relação da Côrte de
28 de Agosto de r 852.

ART. r62

Os erros dos escrivães não prejudicam as
partes. - Decreto· de 20 de Dezembro de
r830, art. ro.

SECCÁOXX.
Dos officiaes de Justiça

ART. r63

Official de Justica é a entidade do fôro.
nomeada pelo Jui{ competente para executar
suas ordens e mandados judiciaes.

COMMENTARIO CXCIV

AO ART. 163

Dizemos no texto - Jui{ competente, porque,
devendo os officiaes do Juizo contencioso ser no
meados nas comarcas geraes pelos Juizes munici
paes.-Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. Sr,
não póde sua nomeação ser feita pelo Juiz de Di
reito, senão em caso urgente e por occasião de ses
são do J ury; nem os do Juizo de paz podendo ser
nomeados pelos Juizes do contencioso, mas sim
pelos subdelegados, Lei de 3 de Dezembro de
r841, art. 52, é claro que para a nomeação ser
válida, deve ser feita por Jui{ competente.



Fóno CIVIL

ART. r64
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Ninguem póde ser constrangido a acceitar
semelhante cargo.- Av. de r de Setembro
de r804; e n. 402 de 26 de Agosto de r862.

ART. r65

Não havendo no lugar pessoa alguma que
queira ser oflicial de Justiça, inda mesmo
em caso urgente, o Juiz deverá conferir ti
tulo provisorio a algum solda do municipaI.
-Av. de 23 de Janeiro de r854.

ART. r66

No audictorio· em que não houyer por
teiro victalicio provido, servirá esse cargo o
oflicial de Justiça, que estiver de semana. 
Decreto n. 2530, de I8 de Fevereiro de
r860.

ART. r67

Não póde ser guarda nacional o oflicial de
Justiça.

ART. r68

o seu titulo} para servir interinamen te, não
está sujeito a emolumento, por não ser expe
dido para eS'tação, ou repartição publica.
Regul. n. 4356, de 24 de Abril de r865, epaga
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apenas 1$000 de sello lW fôrma do art. 13,

e 11 do Decreto n. 4505 de 9 de Abril de
1870, e eunicoelo art. l° elo Decreto n. 4721,
de 29 de Abril de 1871, se fôr passado por
tempo "maior de um anno.

ART. 169

o official de Justica nomeado effectivo, ou. .
interinamente, deve pagar o sello do titulo
antes de entrar em exercicio, por lhe ser
applicavelo.art. 2° do Decreto n. 4721 de 29
de Abril de 1781 .-Av. de Faz. n. 275 de Ia

de Julho de 1875.

ART. 170

Os officiaes do Juizo de paz são nomeados
pelo Juiz do respectivo districto, em que
tiver de funccionar.-Decreto n. 4858, de 30
de Dezembro de 1871, e Av. n. 366, de 13 de
Outubro de 1873.

ART. 171

Os deste Juizo não pôdem fazer citações
e diligencias, ordenadas por outros Juizes, a
não serem os do crime, perante os quaes
pôdem ser chamados a servir em virtude da
lei.- Av. n. 187, de 2 oe Janeiro de r840'
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Não pódem os officiaes de Justiça ser pro
curadores no Juizo.- Ord. L. l°, T. 48,
ee23 e 24; L. 3°, T. 28, ee 2° e 3°; L. 4°,
T.25.

Não pódem comprar bens levados á pr,aça
pela vara em que servirem. - Regul. n. 737,
de 25 de Novembro de 1850, art. 549, el°.

ART.I74

Pódem, porém, escusar-se da tutella e cu
ratella.-Ord. L. l°, T. 104, e l°.

SECCÁO XXI,

Das entidades accidentaes do fôro

ART. 175

Além das pessoas constitutivas do fôro 
Juiz, escrivão, partes, advogado, solicitador
e ofticial, outros ha, que determinados pelas
circumstancias do negocio: pódem vir a in
trometter-se, e neste caso estão

I.° Os assessores.
2.° Os defensores.
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3. o Os escusadores.
4. o Os assistentes.
5. o Os opoentes.

Do assos 'for

ART. 176

Assessor é aquelle a quem, por seus conhe·
cimentos pratico-theoricos de J urispruden
cia, recorrem os Juizes, para receber ins
trucções, afim de bem poderem juJg~r, ou
resolver.

COMMENTARIO CX.CV

AO ART. 176

EO'tre nós nao ha hoje assessores, no rigor da
palavra; mas existem os J urisconsul tos e ad vo
gados, a quem os Juizes, mesmoformados, e aliás
intelligentes, consultam sobre materia juridica
duvidosa, ou pontos difficeis de J urisprudencia
pratica.

Se não ha lei, desde a Consto do Imp. que
prohiba semelhante procedimento, é porque tem
eIle incontestavel e até louvavel procedencia, visto
como firma-.se no conselho do Propheta-Rei
Enldimini, qui judicatis terram.
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ART.177

443

Não ha lei que prohiba aos Juizes ouvirem
os homens versados no direito e na J uris
prudencia, antes de proferirem suas deci
sões.

Nada mais natural e digno de verdadeiro ap
plauso do que procurar o Juiz, por todos os
meios licitas e ho nestas dar o seu, a cujo é, visto
que Justitia est constallt et perpetua vo!zmtas
SUUJ1l cuique tribuere, como a define Justiniano
em seu Elementos Juridicos.

COMMENTARIO CXCVI

AO ART. 111

Além de não haver lei que prescreva seme
lhante prohibição, como dissemos na nota supra,
accresce que é hoje usado em nosso fôro até por
Jljizes graduados, que muitas vezes consultam
seus collegas, no intuito não só de não prejudi
carem o direito alheio, como tambem de se não
exporem aos estylletes da critica forense.

E' por isso que vemos Ramalho na sua-Praxe
Brazileira, dizer no § 41 -: c( Todavia, nada
inhibe aos Juizes, que, antes de proferirem suas
decisões, se aconselhem com J urisconsultos de
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Não é rcpugnantc á lei, nem aos costumes
do nosso foro, que sejam pagos os trabalhos
daquelles que, a pedido dos Juizes, ou de ter
ceiros, os instrucm sobre a materia da con
sulta, cuja resposta tem o nome de parecer.

reconhecida probidade, intelligencia e pratica de
julgar. »

Já esse uso existia em Portugal, que nol-o tran
smittio, por quanto vemos Gomes no seu-Ma
nual Pratico-, parto Ia, n. 20,dizer:-«Náo
terá pejo de perguntar, principalmente em ma
teria de estylo, ou costume geral aos escrívaes e
advogados praticas no auditoria, po rque para
bem julgar nos ensina o Espirita Santo, por
bocca do Propheta Rei, que aprendamos: -Enl

dimini, qui judicatis terram.

COMMENTARIO CXCVII

AO ART. 178

Desde que entre nós não existem os antigos
assessores, que além de não poderem receber sala
rio, eram respol1saveis pelas má decisões, ficando
elles substituidos pelos advogados e juriscol1sul
tos, nada mais natural e legitimo do que serem
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ART. 179

E' nulla a sentença ou despacho escripto
nos autos por letra do assessor.

pagos os pareceres d:idos aos Juizes, desde que
esse pagamento constitue honorario de advo~

gado, que é garantido e regulado pelo Decreto de 2

de Setembro da r874.

COMMENTARIO CXCVln

AO ART. 179

Essa l1ullidade provém da prohibição feita aos
Juizes de declararem sua intenção antes de profe
rir sua sentença, visto como a poder ser a
sentença escripta por mão de assessor, teriamos
que o Juiz ver-se-hia forçado a communicar-Ihe
segredos de alta importancia, que poderiam ser
corrompidos pelo mesmo assessor, desde que
não são elles responsaveis pelos actos do Juiz.

E' desta fórma, diz Gomes. - Cito Manual
Pratico, parto ra, 11. 2 I, que devem ser entendi·
das as leis 2 a e 3a • Cod. de senten., experto recept
e o cap. fin. de sentent et rejudic. in 6; com as
doutrinas de Menoc/z. de 60 n. 4 ; Vant.questtce.
de Nullit. tit.-Exdefectup1·ocessus, n. 61,Scatia
de sentent.] gloss, n. r 2, V. 4°.

Além disto, temos a Ord. L. rO, T. rOl § r3; e
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ART. 1.80

Não incorre, porém, em responsabilidade
criminal, o assessor que com o Juiz asseSSQ
riado assignar sentenças ou despachos em
autos.

T. 6°,.~ 16, que dispõe que-a sentença deve ser

escripta, datada e assignada pelo Juiz,
Se as Ords. L. l°, T. 58,3 17, T. 66, § 29 ;

L. 3·, T. 20, §§ 25 e 36; T. 59 pr. e L. 4°,
T. 40 pr. dispõem-que llullo é o acto} q},.aJldo se

não guarda a fónna que a lei mandou guardar;

se o Alv. de 19 de Janeiro de 1756, diz :-0
modo e fórma} que a lei prescreve, deve ser ilZva
riaJJel, evidente é que a sentença escripta nos autos
por letra do assessor é nulla, porque hoje nua
prevalece mais a distincção em favor do Juiz 01'

dinario, não letrado, feita por Pego ForeJls.
cap. 18, n. 24.

COMMENTARIO CXCIX

AO ART. 180

E' sem fundamento a justificação do Sr. Tei
xeira de Freitas, em sua nota '96 a Per. e Souza;
á respollsabilidade criminal do asses~:or, que
escrever sentenças e despachar em autos com os
Juizes, fundando-se no arr. 137 do Coj. Penal.
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E' sem fundamento, porque n'este caso o as·
sessor não se arroga attribuições do Juiz, por
que o não exclue dellas para assumil·a, ao con
trario, o seu acto outro caracter não tem se não
de auxiliar a justiça, e até hoje ainda, nem no
fôro do direito, nem no da moral, tornaram-se
puniveis as acções meritorias.

Semelhante acto não parece muito condigno, é
verdade, com o caracter do Juiz, q ue ao menos
em apparencia, deve ser considerado um homem,
versado na J urisprudencia e pratica de julgar; pô
de-se mesmo considerar pouco decente para a
Justiça, semelhante pratica, mas nunca crimi
nosa! !

Onde foi o Sr. Teixeira de Freitas descobrir o
elemento moral do de!icto em semelhante acto,
que não pôde ser traduzido de fôrma alguma por
-acção, ou omissão 1Jo!zmtaria, contraria á lei
penal?

Se é certo, como diz o illustre jurisconsulto,

que não ha lei que conceda~ ou auctorise os asses
sores a esCrelJe!'em sentenças e despachos e os assi
l571arem com Jui{es, não menos certo é tambem
que nenhuma lei ha que prescreva penas á pra
tica de taes acções-e em materia penal não se
procede por dedllcçóes e awz!ogias; nus é in:iis
pens:.wel lei positivamente declarada para o caso
não sô porque:-Illllla prena sine !ege;-como
tambem e sobretudo porque - in pamalibns call-
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Do d.efens<'r

ART. 181

Defensor é aquelle que, sem procuração
do réu, vem a juizo defendeI-o.

sis metio1" est benigna a11lplianda , qua11l odiosa
rcs t1'ingcnda.

E tanto nenhuma responsabilidade criminal ha
para os assessores por causa de taes actos, que
Moraes Carvalho na sua Prax. For. noto 41
noticía que taes actos são válidos.-Ramalho na
sua Prax. Brazil. exprime-se a respeito n'estes
termos:

cc Sobre esta questão variam os Arestas dos
Tribunaes superiores; nãu ha regra firmada pela
pratica; e na falta de lei e estylo constante será
mais acertado que os Juizes despachem só por si.»

Mais acertado e razoavel é o conselho amistoso
do Sr. Ramalho. do que o rigorjsmo penal por
deducção do Sr. Teixeira de Freitas.

Como o Sr. Ramalho tambem pensamos nós.

COMMENTARIO cc

AO ART. 139

E' neste caso que soffre excepção a regra da
Ord. L. l°, T. 48, § 19, que sem procuração
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Do escTIsador

ART. 180

449

Escusador é aquelle que vem a juizo re
presentar o réu e defendel-o, visto não poder
este comparecer.

mnguem pó.:ie ser admittido a tratar negocLO

alheio.
E' nessa excepçao que consiste a differença

entre o D~fe/Zsor e o ProCllrador : por issso que
emquanto este só póde exercer defesa exhibindo o
instrumento de mandato do seu constituinte) o

Defensor o faz sem elle, pre tando apenGs-cau

ção de rato, e judicatu11Z solvi-isto é, de estar
pelo julgado e responder por elle comprometten
do-se a exhibir procuraçao de quem defende den

tro ie certo termo.

COMMENTARIO CCI

AO ART. 180

Pela definição do texto vê-se que o Escusador
só póde comparecer em Juizo, munido de pro

curação e nisto differe do De/ensol') que vem
a juizo e é admittido sem ella.

Não procede, a nosso \ êr, a duvida opposta

por Lobão Sego Linh. notas 171 e 172 ín.fine,
quando diz que o Escusador póde vir a Juizo
sem procuração, porque vindo com ella, seria

29
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então Procurador e não procede por isso que

o mandato do P7"ocurador, sua missão, é diligen

ciar sobre a causa do constituinte, afim de que

siga elJa regularmente seus t-ermos, e se não in

-quine de nullidades, emquanto que a elo ESCllsa
dor é allegnr as Clusas do Dão comparecimento

do réu, e poi- isso defcnJer seus direitos, como se

elle estivesse presente.

E' esta tambem a opini~lo ele Vicat., Vocabu
lario-í'erbos defensor, q~1~1nJo e"ubelcce G. diffe

rença entre ESCl!sador e DefenseJ".

Núo encontramos justiiicaç<lo para que ao es

cusado, que prova mo]estia, nrro se dê uma <lU

diencia de espera, como diz não ser praxe o Sr.

Teixeira de Freitas.

Se ao doente se -concedem nove dias, e outros

!::lntos se a molestia fôr prolongada_-Ord. 3a,

T. 9°, § 10, C se ao procurador doente concedem

se cinco dias.-Cit.Ord. L. 3°, T. 2°, § 13, como é

que ao escusado, que provou molestia, n50 se

conceJe espera de uma auJieücia ?
Contra a opiniao do Sr. Teixeira de Freiras

temos nós a de Verng. part. 2\ cap. 29, a n. 13 e

Sego Linhs. noto 172, que dizem: que quando um
ntstico manda a Jzti'{o um Escusador e este d i{
qzte aquclle está dowte, deve dar-se-lhe lima all
diencia de espera.
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Do asslsten"to

ART. 183

451

Assistente é aqucl~e que vem a Juizo de
fender seu direito na causa alheia.

COMMENTARIO ccrr

AO AUTo 183

o assistente recebe a causa no estado em que
se acha, podendo Yir á Juizo antes, ou depois da
sentença.-Ordo L. 3°, T. 20, § 32.

Não póde declinar o fôro: porque não tem mais
direito do que aqueIle a quem assiste, salvo se o
assistente fôr a fazenda publica; mas, póde, sem
alterar a ordem do processo, allegar o que julgar
conveniente para obstar qualquer conluio, ou
fraudeo-Ord. L. 2°, T. 1°, § r r; L. 3°, To 45,
§ II; Almeida e Souza, Sego Linho, noto 173.

Para ser admittido, não precisa de provar rigo
rosamen te o in teresse q ue tem na causa, basta que
seja elle apparente.-Almeida e Souza, cito Ord.

L 3°,T.8r pr.,n. 290
Pódem assistir todos aqueIles que, eX-1Ji do

dito L. 3°, T. 8r, póJem appellar de sentenças
dadas contre outras Fartes, e aqueIles a quem o réu
póde chamar á autoriao-Moraes Carvalho, Prax.
Forens., nota Go 0; Teixeira de Freitas, Annot.
a Pereira e Souza, noL r 36.
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Do oppocnte

ART. 184

Oppoente é aquel!e que vem a Juizo in
tervir na demanda para excluir uma das
partes litigantes, ou ambas.

Assim, pois, pódem assistir:

a senhor directo ao emphyteuta.
a vendedor ao comprador.
a legatario ao herdeiro escripto no litigio sobre

a cousa legada, em causa de nullidade de testa
menta.

a comprador de alguma quota de herança, na
de partilha d'esta, (se tiver procuração em causa
propria, é escusado figurar como assistente.)

a usufructuario ao seu proprietario, e vice-versa,
na proposta sobre cousa em usufructo.

COMMENTARro ccrn

AO ART. 184

Para ser o oppoente admittido, requererá ao JlllZ

da causa a juncção da sua procuração, e que
mande continuar á vista dos autos, afim de de
duzir seus artigos, citados o autor e réu para di
zerem sobre elles.

Não segmmos a opinião do abalisado Per. e
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SOUl., em sua nota 346, nem a de Teix. de
Freitas em suas Annot. a esta nota 380, que
não ha necessidade de tal citação, visto acha
7'el1l-Se em jui{o as partes.

A opposição é uma nova acção, como a recon
venção, embora no mesmo processo; e desde que
importa ella a allegação de um novo direito, que
tende a excluir do pleito aquelles que litigavam,
impõe a necessidade de serem estes citados, afim
de se defenderem e não virem a ser victimas de
uma sorpreza.

Se para a reconvenção exige-se nova citação ao
-autor, porque toma em relação ao recorrente
a posição de réu, da mesma fórma é ella indispen
savel para a opposição, na qual autor e réu tomam
Q lugar de réus em relação ao oppoente.

Além disto, se a Ord. L 3°, T. 2° pr. dispõe:
- geralmente em todo o caso no começo da
demanda deve ser citada a parte -, é claro que
sendo a opposição uma nova demanda que se
inicia contra o autor e réu, porque se estabelece
discussão e apreciação judicial sobre novo direito,
a citação para o offerecimento dos respectivos ar
tigos deve ser indispensavel, sob pena de tornar-se
nullo todo o processado da opposição em diante.
- Ord. L. 3°, T. 75 e L. 63, § 5°.

Ainda mais, sobre ser a opposição novo libello,
.segundo a define a Ord. L. 3°, T. 2°, que a seu
respeito manda seguir a mesma fórma de pro~
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SECÇÃO XXII

Da conciliação

ART. 185

Conciliação é o acto preliminar ás acções
civeis e commerciaes, praticado no Juizo de
paz, pelo qual se pro~ura accomffiodar as
partes dissidentes em seus direi tos.

ceder do libello, accresse que, estando sempre as
partes em juizo por seus procuradores, não pó
dem estes fal1ar á nova acção, de;:luzida na oppo
sição, sem que sejam citados os constituintes.

Comnosco pensa tambem AlmeidJ. e Souza
Segulldas Linhas, nota 346, n. 2, que informa que
a respeito desta materia têm havido arestos em
contrario.

Se o oppoente fôl' casado, não será adl~ittido

sem outhorga da mulher, se a opposição versar
sobre bens de raiz.-Ord. L. 3·, T. 47, § 7°, Peg.,
Tom. 6°, ad Ord. Lib. rO, T. 79, § 22, foI. 375 ;
Forens. cap. I I, sub n. 205, pago 883.

Com relaçao ao mais que respeita á opposição
lêa-se a Secção.

COMMENTARIO CCIV

AO N. 1 DO ART. 185

A salutar decretaçao desse preceito constitu-
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ART. 186

455

E ella da competcncia privativa dos Juizes
de paz, (qualquer que seja o valor dG causa,
por isso qU~ no Juizo conciliador não na
alçada).-Const. Polit., art. r62; Lei de r 5
de Outubro de r827, art. 5° ; Reg. de r 5 de
Março de 1842, art. rO, e 1°; Decreto
n. 4824, de 22 d,-, ~ovel1lbrode r87I, art. 63.

ci,mal se reco:1hece desde l1 ue, sendo elle inspirado

pela grande idéa do interesse publico, tem por
fim, não sómente evitar litigios, em que mui tas
vezes absorvem-se fortunas inteiras, como preve
nir desagradaveis consequencias, que de taes liti
gios resultam muitas vezes.

COMMENTAIUO ccv

AO ART. 186

Essa cOll1oetencia exclusiva tem sua razão de
J.

ser, seu funJ:lmei1to inquestionavel.
Juiz de paz é cargo de eleiçao popular, e,

portanto, presumidamente expressão da affeição,
symr .. thia, respeito e consideração da populaçao
do districto, que o elege.

Sendo, pois, a conciliação o meio que a lei es
t:ttuiu para remover delongas no Juizo conten
cioso, chamando os dissidentes á concordia, é de
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A conciliação póde ser intentada no Juizo
de paz de qualquer districto, em que o réu
fôr encontrado, embora não seja o do seu
domicilio, tanto para negocio civil, como
commercial.- Disp. Prov., art. 1°; Decreto
n. 737, de 25 de Novembro de 1850, art. 24.

suppôr que a confiança e o respeito que aos seus
commitentes inspira o Juiz de paz, seráo suffi~

cientes para remover os litigantes da arena judi
cial.

Nesta persuasão, portanto, muito acertada
mente foi confiado aos Juizes de paz a competen
cia exclusiva para a conciliaçáo.

COMMENTARIO CCVI

AO ART, 187

N,ão sendo a conciliaçáo acto judicial, em que,
antes de verificada, intervenha Decreto e autori
dade do Juiz, para exigir-se a clausula de domi
cilio que firma a Jurisdicção; nada mais natural e
consentaneo com o fim da conciliação, do que
poder ella ter lugar no Juizo de paz de qualquer
districto, em que o réu fôr ellcontrado.

Além disto, desde que pódem as partes com
parecer espontaneamente no Juizo de paz para se
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ART. r88

45'7

Contra o preso ou o affiançado, póde a
conciliacão ser intentada no districto da

;

prisão, ou da fiança.-Lei de r r de Setem-
bro de r830, art. 5° ; Ord. L. 3°, T. 9°, e r2.

accordarem sobre a contestaçáo de seus .direitos.
- Decreto n. 737~ an. 36, nos ensina a bôa
razão, que esse accôrdo póde ter lugar no juizo
de qualquer districto.

COMMENTARIO CCVII

AO ART. 188

Esta disposição está cQnl.pletamente de accôrdo
com o fim para que fôra instituida a conciliação,
desde que, não operando ella por sua natureza
solução alguma juridica sobre direitos disputados,
exclue toda a idéa de fôro domiciliario.

Além disto, o interesse pessoal não deve gosar
de melhores garantias do que o interesse publico;
porém, devem ambos se harmonisar.

Se não deve, pois, ser aJustiça publica incom
modada para fazer chegar o preso ao districto do
seu domicilio, para effectuar-se a tentativa conci·
liatoria; se não deve tambem ser prejudicado em
seu direito o credor, por facto alheio á sua von
tade, qual o dilicto commettido pelo devedor,
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ART. r89

Nenhum processo civil, ou commercial
poderá ser intentado, sem que préviamente
se tenham esgotado os meios conci1iato1'i05.
-Consto Polit., art. r6r ; Decreto n. 737, de
25 de Novembro de r850, art. 23 ; Lei de
r5 de Out'..lbro de r8k7, art. 50 ,8 rO.

ART. r90

Sendo a conciliação um preceito consti-

obvio é que o unico meio de solver· se essa questão

sem prejuiso publico, nem particular, era fazer ter
lugar a conciliaçao no Juizo de paz do districto da
prisão, ou da fiança.

COMMENTARro CCVIIr

AO ART. IS!:!

Como um dos re3Lllt~do;; dos litigios é sugeitar

uma das partes ás disposições de direito e ás leis

reguiadoras da marcha dos processos, e aos effei·
tos das decisões, custas e mais consequencias, que

poderiam ter sido ev1t:J.das, se anteriormente ao
pleito tiv ssem sido as partes consultadas e sobre
elles instruidas, bem como ácei'ca de sua sem
l'm/io, dahi a necessidade de se não provocar o
contencioso, sem que se tenham esgotado os

meios brandos da conciliação.
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tucional, uina medida de ordem publica, a
sua falta importa insanavel e insupprivel
nullidad .... , que deve ser proferida pelo Juiz,
independente de arguição da parte, por ser
ella absoluta, substancial.-Ord. L. 3°, T. 63,

~ 5°.
ART. 19 [

A conciliação feita para um processo
serve para intentar-se segundo, se o primeiro
fôr annullado, não por causa della, e com
tanto que o processo seja da mesma natureza.
- Prax. Foren. e173 ; Acc. de 20 de Março
de 1855.
------------ .

Nos casos, porém, em que a lei concede que a
conciliação seja feita posterior á providen-:ia pre
liminar, a nullidade da falta do preceito consti
tucional só rccahe sobre os actos posteriores á
mesma providencia.-Prax. Forens., nota 7'].·

COMMENTARIO CCIX

AO ART. 191

A nullidade de um acto só affecta aquelle que
teve por fund:ul1eDto ou base o acto nullo ; mas
não aquelles que lhe precederam, ou delle inde
pendem; assim, se o acto preliminar anterior,
como arresto, etc., era válido antes da conciliação,
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ART. 192

Se a conciliacão tiver de versar sobr~ di·,
versos objectos, ou pedidos distinctos, devem
ser todos esp cificados na petição, afim de
poder o réu vir prevenido para ella, sob pena
de tornar-se a mesma conciliação impossivel.
-Acc. do Sup, Trib. de Just. de Lisbôa de
25 de Junho de 1839.

ART. 193

A conciliação intentada para a causa pri~1.

cipal não serve para o proseguimento do
arresto, por serem diversos os processos.
Acc. do Sup. Trib. de Just. de 3 de Junho
de 1851.

ART. 194

Entre a conciliacão e a accão deve haver, ,
identidade de cousa, de causa de pedir, e de
pessoas.-Ar. de la Court. de Casso I I pher.

an·7·

válido contin úa, apezar da nullidade desta, visto

como com ella nenhum laço tem.

COMMENTARIO CCX

AO ART. 194

Este pnnclplO é intuitivo. Se na acção pedir-se
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ART. 195

461

No civel póde a conciliação ter lugar depois
de effectuada a medida, nos casos que não
admittem demora, como: arrestos, embargo

cousa diversa, é logico que sobre o objecto da acção

não houve conciliação, tal é, se Pedro chama

Paulo á conciliação para entregar-lhe a casa que
lhe alugou, e propõe acção contra este para pa
gar-lhe os alugueis.

Da mesma fórma será nulla a acção, se Pedro
chamarPaulo á conciliação para pagar-lhe 500$000,

valor de uma nota promissoria vencida, e accio

nal-o para pagar-lhe 300$000, de parte de um
premio de loteria, que lhe coube na sociedade de
seus bilhetes.

Neste caso se não fossem diversas as causas
de pedir, a acção não seria nulla, porque na
acção pede-se menos do que na conciliação, o que
no caso contrario torna nulla a acção, sómente
em relação ao excesso.

Assim tambem é nuUa a acção, se Pedro chama
Paulo, negociante, solteiro, branco e brazileiro

á conciliação, e propõe acção contra Paulo, nego
ciante, solteiro, pardo e portuguez, porque aqui

nã.o se dá identidade de pessoa do réu na conci·
liação e na acção.
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de obra nova, remoção de tutores e cura.
dores suspeitoso-Dispo Provo art. 50, e nas
preparatorias o

COMMENTARIO CCXI

AO ARTo 195

A efficncia dessa excepção e sua utilidade é de
facil comprehensão_

O arresto, como é sabido, e concedido pela

Grdo L. 3°, To 3 r, tem por fim obstar a fraude
com que pretende o deve olor prej udicar ao seu

credor, ou alienando seus bens, ou ponelo-os

simuladamente em nome de terceiro, ou os diffi·

cultando á acçáo da Justiça, removendo-os para

lugar, muitas vezes a esta inaccessivel.

Já se sabe: trata-se de bens: moveis) ou semo
venteso

Proceder, portanto, em taes casos á prévia con·
ciliaçilo, fôra antes prevenir o devedor fraudulento

e até auxilial-o a que mais pron?pta e rapidamente

ponha seus bens fóra do alcance do seu credor,
do que dispol-o a um bom conchavo; e neste
caso) em vez de ser o arresto uma medida de

direito, uma garantia á posiçáo duvidosa e arris·

cada do credor, seria ao contrario, um passaporte
judicial á fraudulencia dos devedores velhacoso

Assim tambem, cm relação ao embargo de obra
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nova, garantido, como medida assegurativ::\ de um
direito viola'io, pela ürd. L. [0, T. 68 .. §§ 23, 25

e 42 ; T. 78~ § ~~o; Alv. de 2~ de OLltubro de 1745;
e Decreto de 15 de "'\~ ovem bro .:'e 1787, se neccs
s~ri1 fosse prévia conciliaçao, frustrada tornar
se-,ia essa medida, por isso que, emquanto pro
curc~sse o autor promové'r os meios conciJiatorios

afim de desistir o réu de continuar na obra, pro
Cmari.l este, assim avisado, apadrinhar seu direito
de eJificé!C50 com 7Jla;wtc1l~·áes. commiJlClcáes de

;; j ',)

penes, e o~ltros remedias possessorios, que déssem
em resultado ga:-antil-o no anJam~nto da obra.

Em rebçao, porém, a 1lomcaçio de tutores (!

C!lrrdores si!speilos, de que tratam as OrJs.

L. l°, T. 62, § 33 ; T. 88, § 50; L. 3°, T. I~,

§ 5°; L. 4°, T. 102, § lO, nao descobrimos uma

raz,ão philosophica e menos juridica, que possa

explicar e menos :linda justificar ~emellBnte dis,
posição.

Se o tutor) ou curajor suspeito, é removido

por acto de juris.jicç5o yo!untaria do Juiz, para

que mais essa conciliação?

Ou esse tutor e curador é effectivame ite sus

peito, ou o não é. Se o é, a conciliação é iITlfossi

vel de ter lugar, porque não se transige sobr
factos] que a lei reprova, ou condemna, quaes os

que formam a suspeição: Se o não é, tam bem
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impossivel éa conciliação, visto como não se póde
transigir no sentido de abandonar um encargô
que a lei considera on us pu bl ico, e de que só póde
o nomeado isentar-se nos casos determinados na
mesma lei.

Além disto, se o facto da conciliação envolve o
concurso de duas entidades litigantes, quem será
que por parte elo J uiz, que ex-oificio destituio o
tutor, se apresentará no Juizo conciliador, desde
que o acto da destituição é de jurisdicção volun~

tariu-actus legitimí ? Ou como bem diz Loy
seau.-T7-at. de oific. L. 1°, cap. 3°,-videntur
esse magis impel'ii, quam jurisdictionis ? ....

Demais, se-conciliação-é o accôrdo, ou tran~

sigencia das partes sobre negocios seus, ou de

outrem, mediante poderes para isso especiaes e
iUimilados, como poderá o tutor, ou curador sus
peito transigir sobre negocio, que, não sendo
seu, é impossivel de transacção em. face do art. 6°
da Disp. Prov. ?

E como harmonisar o art.5° da cito Disp. Provo
com o art. 6", quando naquel1e exige conciliação,

embora posterior, para os casos de nomeação de
tutella e curatella por suspeição, e nesta prohibe
expressamente a conciliação nas causas em que as
partes não pódem transigir, como tutores, etc. ?

Se os tutores não pódem transigir, como pres~

creve a Disp. Prov., conciliação para as causas de
remoção de tutella ?
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ART. 196

465

As causas civeis, que na praxe, além das
ennumeradas no art. precedente, admittem
conciliação posteriormente, por se acharem
comprehendidas na regra geral - casos que
não soffrem demora, são em vista dos Accs.
da Relação de 15 de Junho e 16 de Fevereiro
de 1841, e 10 de Fevereiro de 1874 :

I.· Executivos.

V<:l, pois, com vista aos nossos legisladores,
semelhante embroglio : porque por nossa parte
diremos que conciliação para causa de remoçao
de tutor ou curador suspeito, além de ser uma
tentativa illegal) é uma immoralidade.

COMMENTARIO CCXII

AO N. 1 DO ART. 196

Essas não estão comprehendidas nas expres
sões-execuçóes-do art. 6° da' Disp. Prov.,
mas sim nos casos que não admittem demora do
art. 5°; e esta tem sido a praxe seguida moderna
mente no fôro~ como nos informa Teix. de Frei
tas, em seus - Add.-á noto 758 a Corrêa Telles,
-quando diz:

« Requere-se ao Juiz mandado de penhora
3D
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2. a Sequestro de posse.

3. a Depositos preliminares
raso

4. a Manutenção de posse.

S.a Forca nova.,

a accões futu.,

6. a Possessorios dentro do dia e unno.

7. a Embargos á primeira.

8. a Comminuções de penas.

9. a Soldadas e jornaes.

executiva, e a conciliação se faz posteriormente
á diligencia, reputando-se este caso comprehen
dido no art. 5° da Disp. Prov., e não no art. 6°,
q ue dispensa a conciliação nas ex.ecuções. »

Nossa opinião, porém, é que, para os executi
110S não ha necessidade de conciliação.

Se a conciliação tem por fim consultar ao exe
cutado se quer ou não pagar independente do
executivo; se o executado tem ~4 horas para
pagar, nomear bens á penhora, depositar o valor
do executivo, ou dar fiador idoneo, é obvio que
se el1e não quizer sugeitar-se ás consequencias do
mesmo executivo tem tempo sufficiente para en
tender-se com o credor e entrar com elle em uma
composição; e desde que assim não proceder o exe
cutado, é claro que não tenciona este compôr-se e
que, conseguintemente, a conciliação, posterior á
meàida, nenhum resultado proveitoso produz.
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Ia. Depositas.

COMMENTARIO ccx:nr

AO N. 10 DO ART. 196

46'1

A conciliação p~ra depositos é permittida pos
teriormente, sómente nos depositarias judiciaes,
em que tem lugar a via executiva.

Se extra-judiciaria fôr o deposito, a concilia
ção será préviamente feita, por isso que a esse
respeito se procederá de conformidade com a Ord.
L. 3°, T. 30, § 3°, propondo-se acção neccssaria.

Convem ponderar aqui que: se o deposito
tiver de ser provado por testemunhas, o deposi
tante intentará a acçáo summaria, nos termos do
art. 64 do Regul. n. 4824, de 22 de Novembro
de I 87 ~, e conforme determinamos em o nosso
volume Acções Summarias-: mas se a prova
fizer-se por escriptura publica, ou particular, que
conforme o Regul. n. 737, tenham a mesma força,
a acção será decendiaria; no 1° caso assignar-se
hão logo ao depositario os dez dias da lei, para
offerecer embargos, ou excepções, que tenha, e
no 2° será citada para vir reconhecer sua firma,
signal e obrigaçáo.

Se comparecer neste caso e os reconhecer,
ficar-lhe-hão assignados os dez dias; se reconhe
cer o signal e firma, mas negar a obrigação, ficar
lhe-hão da mesma fôrma assignados os dez dias;
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] ]. Despejos de casas e predios rusticos.

ART. ]97

No civel não precisa de
causas em que as partes não
glr, como

]. a Procuradores publicos.

conciliacão as.
pódem transi-

e se negar a firma, ou a firma e a obrigação, não
lhe serão assignados taes dez dias, e a acção to·
mará curso ordinario.

O deposito só se poderá provar por meio de
testemunhas até a taxa da lei.

COMMEl::/..RIO XXIV

AO N. 11 no ART. 196

Informa-nos, entretanto, o autor da Consolida
ção das Leis Civis em seu add. á noto 757 á
Corro Tell., que:-actualmente a acção de despejo
de casas é precedida de conciliação no Juizo con
tencioso.

COMMENTARIO CCXV

AO N. 1 no ART. 197

Nessa classe entram os ColJectores.- Porto de
J.3 de Agosto de ] 834.
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z.a Tutores. Disp. Prov.) arfo 6.°
3. a Testamenteiros. Idem.
4. a Causas arbitraes. Idem,.
5. a Inventarios. Idem.'
6. a Execucões. Idem.,
7. a Causas de simples officio do Juiz. Idem.
S.a Causas de responsabilidade. Idem"
9. a Causas incidentes.

COMMENTARIO CCXVI

AO N. 7 DO ART. l!J7

Nestas se comprehendem as de medição e de
marcação, em que o Juiz para verificar e au then·
ticar o direito de alguma parte, procede sem
contestação sobre a qual tenha de exercer a sua
jurisdicção contenciosa. - Acc. do Sup. Trib. de
J ust. de 15 de Dezembro de 1858.

COMMENTARIO CCXVII

AO N. 9 DO ART. 191

Com relação ás causas incidentes, comquanto
as nossas leis nada tenham dito positivamente,
todavia a pratica tem acceito a doutrina de que
pôde para ellas se~' dispensada a conciliação, como
acontece em outros paizes, e vê-se consagrado na
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N. R. Jud. Port., art. 210, § unico, n. 23, e no
Cod. do Proc. Civ. Fr., art. 48; e entre nós se
pratica no commercial.- Regul. n. 737 de 25 de
Novembro de 1850, art. 23, § 4°, ill ftnz.

Entre as causas incidentes, que são isentas de
conciliação, podemos enumerar as seguintes:

r. a As de attentado.- Valasc, Cons. 156, n. 25,
6, IS.-Silt1a, á Ord. L. 3°, T. 68, in 1'ub1-ica,
art. 9°, n. 21.

2. a As de esbulho, commettidoJ pendente á lide.
-Ord. L. 3°, T. 40, § 2°; T. 78, § 3°; L. 4°,
T.15,pr.

3. a As de habilitação de herdeiro,ou cesssiona
rios para renovaçao de instancia, suspensa pela
morte de um dos litigantes.-Ord. L. 2°, T. 27,
§ 2°; T. 82, pr.; França e Mendes, parto Ia, L. 3°,
cap. 21, § l°, n. 28.

4. a As de falsidade contra os instrumentos offe
recidos em juizo pela parte contraria.-Ord. L. 3"
T. 60, § 5°; Silvo á Ord. cito § 5°, n. 5; França
cito parto Ia,L. 5°, cap. l°, n. 16 e seguintes.

5. a As de opposição.-Ord. L. 3°, T. 20, § 3 [.
6. a As de chamamento á auctoria.-Ord. L. 30,

T.44 e 45•
7. a As de embargo de terceiro.-Ord. L. 30,

T. 86, § 17.
8. a As de preferencia.-Cit. Ord. T. 91.
g.n As reconvenções.
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Comquanto, entre nós, se tenha seguido pra
tica àiversa, procedendo ·se á conciliação para os
casos ele reconvenções, todavia' nós a incluimos
entre as incidentes isentas da conciliação, porque
julgamos nosso juizo procedente.

Se é verdade que lias reconvenções ha sempre
um petiton"o, ha uma nOlJaGcçéio: certo é tambem
que neilas nuo !la novos processos; e se a consti
tuição no art. 161 só impõe a necessidade de con
ciiiação para os processos que se começa?'el1l, é
evidente que, isentando-se della as reconvenções,
não se ataca o preceito constitucionaL

Nas reconvenções as partes já encontram pro
cesso em andamento, e a admissão ou não da re
convenção por parte do Juiz do feito é um despa
cho méramente regulador da ordem do process07

e não iniciativo de outro, cotr..o e 11 187+ foi
decidido pela ReI. da Côrte, mandando o Juiz de
Direito da Ia Vara Civel da Côrte, Dr. João da
Costa Lima e Castro, reformar o despacho, pelo
qual concedeu a LuizJosé de Azevedo Coutinho o
recurso de ap:-.ellaçao sob,e o despachú, que dei
xou de ordenar a reconvenção, que este requeria'
pelo fundall1en~o de ter sido trazido n Juizo fóra
do prazo marcado o documento conciliatorio.

Ora, se o despacho, q ue ordena, ou não a re
convenção, é todo regulador da marcha do pro
cesso, como é que se ba de exigir a conciliação
para um incidente, que não tem processo 1/0))07
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mas corre entranhado nos autos da questão pri
mordial.

Será porque o abalisado Per. e SOUl. no seu
§ 135 define a reconvenção, a acção proposta pelo
l'éu contra o autor, pel"ante o mesmo Jui{o, em
que é demandado?

Não, sem duvida, porque, se a essa definição
accrescentarmos com o Conselho Paul. Bap. e 1/0

mesmo feito, ver-se-ha logo, que sendo um só
mente o processo de ambas as acções, Dão se pôde,
sem cahir em ociosidade, ten tal' nova conciliação
para a reconvenção, desde que para o seu pro
cesso, que é o da causa principal, está satisfeito o
preceito constitucional.

Porque razão para a reconvençao se exige a
identidade das pessoas, que figuram no processo,
ou na acção, sob pena de não ser recebida a recon
venção ?-Not. ad Pand., tit. de judic., n. 89.

Nao será porque, sendo a conciliação o fu nda
luento desse processo, se e:<ige entre a conciliação
e a acção: e, por conseguinte, entre aqueIla e a
reconvenção, a mesma condição --de pessoas, et
eadem conditio personarum ? Lei 12.ff de excepto
l·ei judie.

E sob qu e melhor fundamento torna-se exigivel
para as reconvenções a conciliação, emquanto
nenhum valor tem eIla para a compensação e a
opposição que como as reconvenções sao outras
ta nto.s acções?
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ART. 198

473

Tambem são isenta de conciliação as se
guintes causas:

r. O As de sl1speição.-Av. de 24 de Janeiro
de r832.

2.° As em que são réus pessoas responsa-

A reconvenção é mais um accôrdo, uma transac
ção sobre interesses, direitos e deveres recip.-ocos
dos litigantes, uma conciliação emfim, no Juizo
contencioso, do que propriamente uma demanda.
Pela reconvenção procura o réu compor-se com o
autor sobre o cumprimento das obrigações, cujos
direitos relativos a ambos pertencem; e, como é
que para uma conciliação se ha de exigir outra?

Foi, sem duvida, firmado nesses principios de
incontestavel procedencia, que nos dominam, que
o legislador commercial, no Reg. n. 737, de 25 de
Novembro de 1850, não só isentou a reconvenção
da conciliação, exigindo-a sómente para a causa
principal, mas ainda da citação pessoal, exigida
pela Ord. L. 3°, T. 2° pr., como se vê dos arts. 23,
§ 4°, e 103 do cito Reg. ; e bom seria que no civel
assim se praticasse, visto como na França assim
já se procede, como se vê do Cod. do Proc. Civ.
Fr. art. 48; e a doutrina, Moraes Carvalho,
prax. For., § 170 e not. 69.
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veis á Fazenda Nacional.-Port. de 4 de Ou
tubro de 1834, "

3.° As das camaras municipaes.-"Porto de
13 de Dezembro de 1843.

4.° As indivisas em que intervem menores.
-Acc. do Sup. Trib. de Just. de 1 de De·
zembro de 1874.

5.° As de liberdade e escravidão.-De
creto n. 5135, de 13 de Novembro de 1872,
art. 8 I, e1.°

6.° As em que são partes a Fazenda Na
cional, provincial e municipal.-Lei de 29
de Novembro de 1841.

7'° As em que são partes as irmandades,
confrarias c instituições religiosas.-Av. de
5 de De~embro de 1846.

ART. 199

A conciliação terá lugar no dia, hora e
lugar do costume, salvo o que em contrario
determinado fôr no despacho do Juiz, pelo
que· em regra se entende que será sempre na
audiencia" posterior á citação.-Ord. L. 3°,
T. 1°, ee 5° e 12; Decreto de 25 de Novem
bro de I R50, art. 41.

ART. 200

Se o réu estiver ausente em parte incerta,
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poderá ser chamado á conciliação por edi
tos.-Disp. Prov. art. 20

; Decreto ci~. art. 25.

ART. 20r

Tambem poderá ser editalmente chama
do, se o réu fôr pessoa incerta, ou estiver em
lugar de difficil accesso, por peste, guerra,
ou poderio.-Ord. L. 3°, T. r O

, e8.°

ART. 202

A citação para a conciliação, e tambem o
comparecimento espontaneo da parte em
juizo, interrompe a prescripção, e cons
titue desde logo o devedor em mora, com
tanto que a acção seja proposta dentro de
um mez, a contar do dia da conciliação.
Cad. Civ. Fr. art. 2243; Cad. do Proc. Civ.
Fr. art. 57; Decreto de 25 de Novembro
de 1850, art. 38.

CO"MMENTARIO CCKVIII

AO ART. 202

Para que a citação possa produzir esse effeito é
preciso que seja ella accuga-:la na primeira au
diencia, sob pena de ficar circumducta.-Ord.
L. 30, T. l°, § 18; L. 4°, T. 79, § 10, declarada
por outra do mesmo livro,-T. la, in pr.
Gomes, Manual Port., parto Ia, 11S. 12) r3 e 14.
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ART.203

A citação para a conciliação póde ser ae.
cusada por procurador judicial, ou parti.
cular. -Av. de 19 de Julho de 18-65.

ART. 204

Para a conciliação só se admitte procu
rador nos seguintes casos:

I. ° Se o autor, ou réu achar-se impedido
e provarem que esse impedimento é tal, que
os impossibilita de comparecer pessoalmente,
devendo neste caso ser o procurador munido
de poderes especiaes e illimitados.-Lei de
IS de Outubro de 1827, art. 5°, ê 1.0

2." Se a conciliação tiver de efiectuar-se
fóra do domicilio do autor, neste caso o
procurador deve ser munido de poderes es·
peciaes declaradamente na procuração para
o fim da mesma conciliação, ou para a ques·

COMMENTARIO CCXIX

AO N. 1 DO ART. 204

Nesses casos póde servir qualquer especie de
prova adn;.issivel em direito, cabendo a sua apre·
ciação ao Juiz de Paz exclusivamente.-Ribas,
Conso!., art. 189.
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tão na procuração iniciada. - Disp. Prov.,
art. 3.°

ART.205

Comparecendo as partes por si, ou por
seus procuradores, e conciliando-se, o Juiz
mandará reduzir circumstanciadamente a
termo todo o occorrido, que assignado por
elle e partes terá força de sentença.-Decretos
de 20 de Setembro de 1829,' art: 4° ; de 15
de Março de 1842, art. 1°) e1°; e de 25 de
Novembro de 1850, art. 34.

ART. 206

Dos termos de conciliação verificada, dará
o escrivão ás partes as certidões, que lhe
forem requeridas independente dedespacho, e
não requeridas por terceiro.-Decreto n. 737,
de 25 de Novembro ele 1850) art. 34.

ART. 207

Para essas certidões serem exeql1lVelS,

CO:vrMENTARIO ccx.x.

AO AUT. 205

Esses term.os não pagam sello, qualquer que
seja a obrigação confessada e o pagamento esti

pulado.-Av. de 19 de Julho de 1854.
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devem ser rubricadas pelo Juiz.-Acc. da
RcI. de Porto Alegre de 23 de ;I1arço de
1875 .

ART.208

Verificada a conciliação, se o pbjecto della
couber na alçada do Juiz de paz, deve este
executaI-a; e, se exceder, remettel-a ao Juiz
a quem tocar pela competcncia.-Decreto
n. 737, art. 5°; Cod. do Proc. Crim., art. 35 j

e2°; Av. de 9 de Abril de ~836 e 24 de No
vembro de 1834.

COMMENTARIO CCXXI

AO ART. 208

N as comarcas geraes são os Juizes m unicipaes
os competentes para executar os termos da con
ciliação verificada que excederem a alçada do Juiz
de paz, qualquer que seja a quantia por que é
elle o unico executor das sentenças.-Lei de 20

de Setembro de 187 I, art. 23; Decreto n. 4824,
art. 64.

Nas especiaes são os substi tu tos dos Juizes de
Direito os que os executarão, se o objecto do termo
da conciliação verificada não exceder de 500$000.

-Decreto cito n. 4824, de 22 de Novembro de
I87r, art. 62, § 2"; Avs. de 12 de Fevereiro e de
29 de Março de 1872; e os Juizes de Direito da
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ART. 209

A conciliação verificada só póde ser exe
cutada a requerimento ela parte vencedora.
-Ord. L. 30

1 T. 86, pr.; Acc. da ReI. da
Côrte e 23 de Setembro de 1851.

AR r. 210

A conciliação verificada, em que as partes
não estipularem a clausula-com l"eCUrSO-,

não póde ser por accôrdo revogada.-Acc.
da ReI. da Côrte de 23 de Agosto de 1872 e
do Sup. Trib. de Just. de 20 de Setembro de
1873.

ART. 21 I

Quando a causa fôr de bens de raiz, devem
ser citados marido e mulher para a concilia-

quantia de 500$000 para cima.-Lei de 20 de
Setembro de 1871, arts. 2-+ e 25; Decretocit.
n. 4824, art. 67,

COMMENTARIO CCXXII

AO ART. 209

Para essa execuçao basta extrahir-se mandado
de solvendo.-Ord. L. 3·, T. 66, § 9.°
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ção,sob pena de ficar esta nulla. -Ord.L. 3°,
T. 47, pr.; Acc. da ReI. da Côrte de 20 de
Dezembro de 1853.

ART. 212

A falta de citacão á mulher casada não. ,
annu lla a conciliação, se o marido não con-
ciliou-se.-Acc. da ReI. de Porto-Alegre de
3 de Setembro de 1875.

CO),{:VIENTARIO CCX.XIII

AO ART. 211

N as causas de bens de raiz conprehende-se não
sómente aquellas que versam sobre o dominio
directo e pleno-jus d011linii-; .mas ainda todas
aquellas que dizem respeito aos direitos posses
sorios,' nas quaes incluem-se as seguintes:

Força nova e yelha.
Nlanutenção.
Embargos á primeira.
Embargos de obra no\ a.
Uti possidetis.
Vim ad clamo
ln terdictos-retillendc.e, 1"ecupemndce e adipis~

cendce.
Se fôr o marido autor de, e exhibir outhorga da

mulher.
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ART. 213

481

Não se diz verificada a conciliação na
qual se concedeu prazo ao réu, desde que
não conste do termo que este o acceitou.
.Acc. da ReI. de Porto Alegre de 23 de Março
.de 1875.

ART. 214

Confessando o réu a divida no acto conci
liatorio, mas não se accordando com o au
tor sobre o lugar e tempo para o pagamento,
deve ser compeli ido a pagar incontin.enti no
lugar de seu domic'ilio,porque é este o direito
suppletivo, que se executa quando não ha
estipulação.

ART. 215

Não comparecendo o réu, as partes se têm
por não conciliadas, condemnado o mésmo
réu nas custas.-Disp. Provo art. 4° ; Decreto
..de 25 de Novembro de 1850, art. 3 r.

ART. 216

Não comparecendo o autor, e requerendo
o réu, fica circurnducta a cita)ão, e será o
mesmo autor condemnado nas custas, não
podendo renovar a citação, ~em pagar pri...

81
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meiramente as custas, ou deposital-as, com
citação ao réu para levantal-as.-Ord. L. 30,
T. 1°, e18; T. 14, pr.; Decreto cit., art. 32.

ART. 217

Não se conciliando as partes, ou no caso
de revelia, o escrivão fará apenas uma simples
declaração na petição para constar no JLlÍZO

contencioso, lançando etta no protocoUo para
dar ás partes as certidões , que pedirem.

As partes poderão Jogo ahi ser citadas para
o Juiz competente(inclusiveojuizdapequena
demanda) que será designado, bem como a
audiencia do comparecimento -Disp. Provo
art. 70

; Decreto n. 737, art. 35.

ART. 218

No caso de suspeição do Juiz de paz de
verá ser requerida a conciliação e proces
sada perante o substituto legal, na fórma do
Cod. do Proc. Crim. art. 62.-Avs. de 2 e 3
de Setembro de 1833, e 20 de Junho de 1859-

COMMENTARIO CCXXIV

AO AUT. 218

Por aViSO de T2 de Dezembro de 1840 foi de-
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SECÇÃO XXIII

4S3

Das suspeições dos Juizes

ART. 21 9

Suspeição é o &cto pelo qual o Juiz motu
proprio se declara por motivo previsto na
lei impossivel de funccionar em certe) acto,
ou conhecer de certo feito, que se move, ou
que vai se mover, tomando o nome de recu
sação quando é opposta pela parte.

darado que: sendo impedidos todos os quatro
Juizes de paz de um districto, e devendo-se re
correr ao mais visinho', nos casos ordenados na
lei, se deve considerar e regular a visinhança em
relação sómente a de uns a outros districtos, com_
prehendidos dentro do mesmo termo~ ou julga~

do~ pois de outra sorte se confundiria a divisão,
que se julgou conveniente estabelecer para a boa
~dmiú istração da Justiça.

O Juramento de suspeição do Juiz de paz im~

pedido é condição para firmar a competencia do
immediato.-Decis. pago 396 a Direito, voI. 4.°

COMMENTARIO CCXXV

A.O ART. 219

A' primeira vista parece que no Juizo concilia-
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torio não ha lugar a suspeição ou recusação,
desde que o Juiz nada decide, nada delibera nas
conciliações, e são estas permittidas no Juizo de
qualquer districto em que fôr o réu encontrado.

Assim, entretanto, não o é.
Elia tem táo boa appl icação e com tão solidos

fundamentos n'aquelle Juizo, como no conten·
cioso, por isso que as mesmas causas e razões que
a pôdem motivar nos casos de julgamento se of
ferecem nos de conciliação, onde o Juiz por affei·
çáo, amizade, odio, ou para promover interesse
pessoal seu, pôde procurar difficultar o acto, ou
ao autor, favorecendo o réu com a protellação das
citações ou addiamento da audiencia, ou mesmo
aconselhando-o a: que se não concilie; ou ao réu,
julgando-o precipitada e calculadamente revel, e,
portanto, arremessando-o ás consequencias de um
litigio no contencioso, o que tudo poderia ser
evitado, se outro fosse o Juiz, que, desinteressado
e imparcial, procurasse sômente chamar as partes
á concordia.

Quem tem sua causa, que n50 pôde ser iniciada
no contencioso sem o documento conciliat-orio,
deseja logo preparaI-o para não retardar a propo
situra da sua acção; e a não admittir- se a suspei
ção ou recusação no Juizo conciliador, a conse
quencia seria que a parte desaffecta ao Juiz teria
de soffrer consideravel, se não absolutamente, em
seus interesses, For isso que teria a defeza de seu
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ART. 220

48i

A recusação deve ser o primeiro acto que
a parte deve praticar, sob pena de consentir

direito de ficar sUjetra aos caprichos inconfessa,

veis desse Juiz; só effectuando-se, portanto, o
act? da conciliação, quando este bem o quizesse.

Além disto, se o Juiz conciliador tem tambem
attribuições para julgar e executar as conciliações
verificadas que couberem em sua alçada.-Decr.
de 25 de Novembro de 1850, art. :'0, e como Juiz
arbitro executar os compromissos em identicas
circumstancias,. mister se faz que as partes con·
fiem nas decisões pela certeza da justiça e da
imparcialidade, e desde que o Juiz não fôr inac
cessivel ás affeições, odios e interesses, não po

derá jámais offerecer taes garantias de justiça, do
que resulta'a necessidade de excluil-o da aprecia.
ção e solução do negocio, o que só poderá ter
lugar por meio da recusação.

Foi por estas judiciosas e procedentes conside
rações que o Av. de 16 de Novembro de 1849
declarou que os Juizes de paz, no exercicio das

funcções civeis que lhes forem confiadas pelo
Reg. de IS de Março de f 842, pódem ser averba
dos de suspeitos nos casos e pela fórma por que o
são os do civel, fazendo·se-lhes extensiva a dispo·
sição do Decr. de IS de Janeiro de 1839
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no Juizo, e não poder mais intentaI-a, salvo
se ella sobrevier de novo.-Ord. L. 3°, T. 21

pr., e e2° ; T. 49, eLo
Não depende de acto conciIiatorio.-Av.

de 24 de Janeiro de 1832.

ART. 221

Póde ser intentada por procurador, com
tanto que seja elle munido de poderes es
peciaes para oppôl-a com declaração da
causa e do Juiz, que tem de ser arguido
de suspeito-ad certam causam, et ad certum
judicem 7'ecusandum, ut probant omnes de
materia agentes in quo concordant, qui de hac
materia agereat, Guerreiro-De Recusat.,
L. 6°, cap. 10, n. 5, fis. 99; Pereira e Souza,
nota 163 ; Souza Pinto, e 177.

ART. 222

Póde ser processada em tempo de férias.
-Decr. n. 1285, de 30 de Novembro de
1853, art.)O, e4·°
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SECCÃO XXIV.
487

Dos motivos para a suspeição e a recu sação

ART.223

A suspeição e recusação terão lugar quando
offerecer-se algum dos seguintes motivos,
expressos na Ord. L. 3°, T. 24:

I.° Quando o Juiz conciliador fôr intimo
amigo, ou inimigo capital de uma àas partes.
-Ord. L. 3°, T. 86 e 98 pr.; Alv. de 18 de
Janeiro de 1773 ; Repert., vaI. 3°, pago 68 v.

2.° Quando fôr parente por consanguini
dade, ou affinidade, de qualquer das partes
até o 4° gráu, por direito canonico ; isto é :
avô, pai, filho, neto, irmão, cunhado, du
rante o cunhadio, tio, sobrinho, primo
irmão e mais parentes comprehendidos nesse
limite.-Silv. ad .cit. Ord. pr. n. 25 ; Guer
reiro, L. 4° e 5° ; Borges Carneiro, vaI. 2°,
pago 201.

3.° Quando fôr particularmente interes
sado por uma das partes no resultado do
acto conciliatorio.

4.° Quando fôr commensaI, amo, tutor,

'.
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curador ou uma das partes delle Juiz depen
dente.

5. 0 Quando fôr compadre de uma ou de
ambas as partes.-Acc. da ReI. da Côrte de
29 de Maio de 1852.

6. 0 Quando o negocio fôr seu ou de algum
seu official.

SECCÁO xxv
;

Da averbação ~e suspeição

ART.224

O Juíz de paz que em sua consciencia se.
julgar comprehendido em alguma das hr
potheses do artigo precedente, deve, jurando,
averbar-se de suspeito.-Ipsa namque ratio
dietat, quod suspeeti et inimici judices esse'
non debent.-Cap. 41 de Appellat.~· Ord.
L. 30

, T. 21, e28. Mas, não deve fazel·o só·
porque a parte o requereu.-Av. de 23 de·
Junho de 1834.

COMMENTARIO CCXX.VI

.\.0 ART. 2240

Esse juramento é condição essencial na decla-
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ART.225

o Juiz, que sem o juramento do suspeito,
acceitar o exercicio no feito, é incompetente,
e de tal ordem é essa nullidade, que, nos
termos da Ord. L. 3°, T. 63, não póde ser
supprida em tempo algum, quia nuLLa major
nullitas invenire potest) quam illa quCE re·
sultat ex defectu potestatis. - Ord. L. 3°,
T. 75 e 18, e1.0

ART. 226

Quando, porém, a causa da suspeição fôr
notaria e reconhecida, não é preciso firmal·a
com juramento, pelo principio summum jus,
summa injuria. - AV. de 26 de Abril de
1849.

ração da suspeição, por isso que é ella que firma
a competencia do successor, tal é a pratica da
ReI. da Côrte, e o dizem expressamen te os Acc. do
Sup. Trib. de J ust. de 5 de Agosto de 185 I e de
30 de Abril de 1852, que se exprimem: (C quando
não jurada a suspeição, na fórma da Ord. L. 3',
T. 2 I, § 28, não se transmitte a jurisdicção ao
Juiz que se segue, que, pois, é incompetente. »
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ART.227

Assim tambcm, declarando o Juiz, o mo
tivo por que se averba de suspeito, não pre
cisa juramento.- Acc. da ReI. da Côrte de.
14 de Agosto de 1849.

ART.228

o Juiz, que em uma causa averbar-se de
suspeito, não fica, ipso facto, i:lhibido de
funccionar em todas as causas da mesma
parte, sem que o declare expressamente.
Acc. da ReI. da Côrte de 16 de Fevereiro de
1855; porquanto a suspeição não é geral,
porém especial e dada causa pendente em
Juizo.-Ord. L. 3°, T. 21, e3°.-Recusatio
11012 potest opponi nisi in causa, seu fite pen
dente.- Guerreiro.

ART.229

Não se averbando de suspeito o Juiz, e
funccionando na conciliacão á revelia do,
réu, será nulla a mesma conciliação, provan
do-se a suspeição; porquanto é licito ao réu
allegar em todo o tempo a suspeição e anui·
lidade da conciliação.- Ord. L: 2°, T. 31,
~ 4°; e T. 24; Cod. do Proc. Crim., art. 71.
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ART. 230

Mll

Se a parte, antes de submetter sua petição
a despacho, tiver motivo para não confiar
na justiça dI) Juiz) por consideral-o incurso
em algum dos casos da citada Ord. L. 3°,
T. 24, deverá úa petição, em que requerer a
citação do réu, pedir ao Juiz que, em vista
desse motivo (que declarará na petição), se
averhe de suspeito, e se o Juiz assim o fizer,
irá á parte ao seu substituto legal, que é o
immediato em votos, ainda quando a res
peito deste prevaleça o mesmo motivo de
suspeição, e só depois que este se declarar
tambem suspeito, irá por diante.- Av. de I3
de Junho de 1862.

SECCÃO XXVI
)

Da recusação

ART. 231

Se o Juiz, porém, não se declarar suspeito
por despacho lançado na petição, mandará
que venha a parte, com os seus artigos á pri
meira, seguro o Juizo) e esta antes que o
mesmo Juiz promova a conciliação, offere-
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cerá a suspeição por artigos assignados por
advogado; juntando logo o rol de suas teste~

munhas, que não poderão ser augmentadas,
nem substituidas.--Ord. L. 3°, T. 21, e4°;
Ass. de 25 de Agosto de 1606; Reg. n. 120,.
de31 de Janeiro de 1842, art. 250, parte La

ART. 232

Antes, porém, da parte offerecer em audi~·

encia os seus artigos deve caucionar o Juizo,
depositando em mão do escriyão do Juiz de
paz, conforme determinado está nos arts. 97
da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 250 do
Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842) para
os delegados e subdelegados, a quantia de
12$000, como decidido foi por Av. da
Just. de 16 de Novembro de I 849.-0rd ..
L. 3°, T. 22; Alv. de 14 de Setembro de
1841, e 2°; e Decr. n. 2824, de 22 de No..
vembro de 1871) art. 63, elO.

ART.233

Não exhibindo o recusante o conheci·
mento do deposito da caução, não será mais
ouvido sobre a suspeição, e o Juiz prose..
guirá no acto como se de tal suspeição se
não houvessetratado.-Ord. L. 3°, T.22cit.
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pr.; salvo se provar. impossibilidade de
pagaI-a, porque então poderá ser della rele
vado.-Cit. Ord., e2.°

Se o Juiz, em vista do deduzido nos artigos,
reconhecer a suspeição, suspenderá o pro
gresso do acto, mandará juntar os ditos ar
tigos á petição e authoal-os; averbar-se-ha
de suspeito por despacho que nos autos lan
çará; e ordenará que subam elles ao Juiz,
que deve substituil-o.

ART. 235

Não se reconhecendo por suspeito, o mesmo
Juiz poderá continuar no é'.cto conciliatorio,
e mandará que ao Juiz dedireito da comarca
sejam remettidos os artigos de suspeição com
a sua resposta, que dará no prazo de tres
dias, os quaes serão contados daquelle em
que se offerecem ditos artigos, juntando logo
o rol das suas testemunhas.

Neste caso, o escrivão não continuará a
escrever, sem que primeiramente certifique
o requerimento verbal ou escripto da sus- .
peição, e a ultima deliberação do Juiz sob
pena de um mez de prisão não o fazendo.-



4940 TI-IESOUUO JUUIDICO

Reg. cit., art. 25 I; Cad. Crim., arts. 64 e 65;
Reg. de 2 de Maio de 1874, arts. 139 e 140.

ART. 236

Se o Juiz recusado não dér sua resposta aos
artigos 'de suspeição no prazo de tres dias,
se haverá a suspBição por confessada.-Ord.
L. 3°, T. 21, eII.

ART. 237

Se a parte contraria reconhecer que a sus
peição é justa, e procedente, poderá requerer
para ql}e se não prosiga no acto, até que seja
decidida a mesma suspeição pelo Juiz de
direito.-Cod. cit., art. 69; Reg. de 3 I de
Janeiro de 1842, cito art. 254; cito Reg. de 2

de Maio de 1874, art. 148.

SECCÁü XXVII
J

Da substituição aos Juizes suspeitos

ART. 238

Se o Juiz suspeito ou recusado fôr o do 1°

anno, deverá ser substituído pelo do 2~; se
fôr este, pelo do 3°; se fôr este, pelo do 4° ;
e se fôr este, pelo do' 10.-Av. n. 40, de 2 I de
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Fevereiro de 1838; e n. 273, de 15 de De
zembro de 1840, 2U parte.

ART. 239

Por morte do l° Juiz de paz passa para o
seu lugar o 2°, e o exercerá como proprie.
tario, e não como substituto; passando o 3°
para o 2°, o 4° para o 3°, e o supplente mais
votado para o 4°, na fórma do art. 6° das ins
trucções dadas pelo Decr. de 13 de Dezem
bro de 1832; Av. de 12 de Janeiro de 1856 ;
de 16 de Junho de 1859; de 8 de Outubro
de 1860; de 14 de Junho de 1861; ede26 de
Junho de 1867,

ART. 240

Esgotada a lista dos Juizes de paz do dis
tricto do réu, ou quando estejam todos elles
legitimamente impedidos, recorrerá a parte
ao immediato em votos, que se achar jura
mentado.- Av. n. 38, de 13 de Junho de
1843.

ART.24 I

Não havendo, além dos quatro Juizes de
paz, supplente nenhum juramentado, irá a
parte aos Juizes de paz do districto mais
vizinho da mesma freguezia, se o houver.
Avs. de 2 de Setembro de 181 I ; de I I de
Agosto e de 28 de Dezembro de 1815; de 12
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de Dezembro de 1840 ; Porto n. 464, de 16 de
Dezembro de 1861 j Cod. do Prac. Crim.,
art. 62.

ART.242

Dando-se de suspeito, todos os Juizes de
paz dos differentes districtos da mesma pa
rochia, deverá a parte recorrer á camara
municipal para que juramente ao cidadão
immediato em votos ao 4° Juiz de paz do
districto do réu. -Av. de 20 de Junho de
1859.

SECÇÃO XXVIII

Do julgamento da suspeição

ART.243

Recebendo o Juiz de direito os autos da

COMMENTARIO CCXXVII

AO ART. 243

Essa visinhança deverá ser considerada e regu
lada com reTação sômente a de uns e outros dis
trictos da mesma freguezia, quando tiver-se de
recorrer a mais de um delles, porque do contrario
ou de outra fôrma, confundir-se-ha a boa divisão,
estabelecida para a melhor administração da jus
tiça.-Av. de 12 de Dezembro de 1840 cito
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suspelçao, assignará sem demora ao recu
sado e recusante termo, que não excederá
de cinco dias, e hora para apresentarem suas
testemunhas, que serão préviamente citadas
para deporem.- Reg. de I [ de Janeiro de
1842, art. 252; e de 22 de Novembro de
187 I, art. 6 I , e10.

ART.244

Ouvidas verbalmente e de plano pelo Juiz
de direito as testemunhas (cujos depoimentos
serão escriptos se alguma das partes o re
querer a bem de seu direito) :) Juiz concederá
a cada uma das partes o prazo de 24 horas
para deduzirem o que lhes parecer provei
toso ao caso, e decidirá peremptoriamente a
suspeição, comprehendendo na sentellça,
quando fôr contraria ao recusante, a perda da
respectiva caução.-Reg. n. 4824, de 22 de
Novembro de 1871, art. 63 cit.; e n. 120,
de 31 de Janeiro de 1842, art. 252.

ART.245

Procedendo a suspeição, ou porque tenha
ella sido acceita pelo Juiz de paz, ou porque
a tenha declarado existente o Juiz de direito
da comarca, fará o juiz suspeito passar ao
conhecimento de seu substituto o acto, que

3".2
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motivou a suspeição. Neste caso o escrivão
ofliciará ao dito substituto, remettendo-lhe
os papeis, e declarando-lhe a razão por que
lhe compete ofliciar.-Cod. do Proc. Crim.,
art. 63.

ART.246

O J lliz de paz SllSpei to não póde mais pro
ceder á conciliação, cujo conhecimento lhe
ficou vedado, sob pena de incorrer na dis
posição do art. 163 do Cod. Peno

ART. 247

O processo da suspeição deve estar con
cluido no 'prazo perem ptorio de 45 dias,
contados de momento a momento, sob pena
de progredir na causa o Juiz suspeito, como
se tal suspeição. não houvesse sido posta.
Ord. L. 3°, T. 21, §~ 22 e 24 ; Ass. de 14 de
Julho de 1633.

COMMENTARIO CCXXVIII

AO ART. 2-11

N':lS causas dos presos, como restituiçao, C')l1

cedem-se mais quinze dias.-Cit. Ord., § 22 ;
Almeida e Souza, Sego Linh.) nota 289 ; Pego á
Ord. L. 3°, T. 2 [, 11S ...-1-7, 48 e 40.

Esse « momento a momento» é contado do
dia em que se faz a autoaçúo 1erante o J uíz.-
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Dies non curnmt nisi á die, actuationis Jacta a
notaria, seu scribas, cum judice certo. !ta vidi
judicatu11l.-Guerreiro, deRecusat., L: 6° ,cap. 16,
n. 23, fis. 373; Alexandre Gomes, Manual P1"a
tico, cap. 22, n. 4.

A' cerca do processo da suspeição dos Juizes de
paz, cumpre-nos considerar que a marcha a se
guir-se é essa que vimos de consignar, por isso
que o Regul. n. 4824, de 22 de Novembro
de 1871 não revogou, nem as disposições da Lei
de 9 de Dezembro de 1841, nem o Reg. n. 12 o
de 3 I de Janeiro de 1842, e nem o Av. de 16
de Novembro de 1849, senão na parte, em que
este conferia aos Juizes municipaes a competencia
para o julgamento de taes suspeições.

esse Reg. n. 4824, o legislador nada innovou
sobre os fataes, nem sobre a caução, termos, e
mais processo estabelecido para essas suspeições
nos arts. 249 a 254 do Reg. cito n. 129, appli
cados aos Juizes de pa~, pelo mencionado Av. de
16 de Novembro de 1849.

Apenas no § 10 do art. 63 removeu-se para o
Juiz de direito da comarca a competencia do jul
gamento dessas suspeições, dando-se-Ihe a attri
buição de decidi l-as peremptoriamente; mas guar
dou-se inteiro silencio sobre a marcha, que deve
ter o seu processo, o que deixa claro e evidente
que nesse artigo se manteve o estabelecido no
cito Reg. n. 120.
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SECÇÃO XXIX

Da suspeição e recusação do escrivão do Juizo
de paz

Os escqvaes de paz tambem pódem ser
suspeitos e como taes .se devem declarar, nos
mesmos casos em que o devem fazer os
seus J uize .-Pereira e Souza, nota 289 ; Cod.
do Proc. Civ. Fr., art. 66.

ART.249

Jurando suspeição, devem declarar os
motivos, por que só aos Juizes é concedido o
privilegio de não declaraI-os, privilegio que
firma a regra em contrario.-Av. de 24 de
Novembro de 1859.

ART.250

Não se averbando de suspeito o escnvao,
a parte lhe arguirá com audiencia a suspeição
antes de praticar elle qualquer acto; e o Juiz
mandará que venha ella em seus artigos na
seguinte audiencia, sob pena de lançamento.
-Ord. L. 3°, T. 21 pr.; Repert., voI. 4°,
pags. 710 e 714.
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ART. 25 I

501

Na audiencia seguinte a parte offerecerá os
seus artigos, assignados por ella propria, ou
por um procurador que para isso tenha po
deres especiaes; e o Juiz de paz nomeará
Juiz, que julgue a suspeição, podendo até
ser elle proprio o julgador, se nisto concor·
·darem as partes.- Ord. L. 3°, T. 2 I cit.;
Silvo á mesma Ord., n. 12.

ART.252

o Juiz nomeado mandará o escrivão de
pôr sobre os artigos; se a isto recusar-se,
será havido por confesso, e por suspeito; e,
se depozer, mandará o Juiz da su~peição dar
vista á parte, que, concordando com o de
poimento, se dará por findo o processo; e
do contrario, ser-fhe-ha assignado termo
para a prova dos artigos, concluida a qual,
com razões do recorrente, ou sem ellas, de-

COMMENTARIO CCXXIX

AO ART. 251

No commercio é o Juiz quem julga a suspeição
de .seus escrivães, independente de accôrdo das
partes.-Decr. de 1 de Maio de 1855, art. 79.
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cidirá ° mesmo Juiz. - Conselho Ramalho,
Prato cit. e comm., fls. 70, e10.

ART.253

Não vindo ° recusante com os seus arti
gos na primeira audiencia, não será mais
ouvido, e ° escrivão proseguirá na concilia
ção, como se de tal suspeição nunca se hou·
vesse tratado.-Ord. L. 3°; T. 21 pr.

Quer se declare ° escrivão suspeito, quer
seja pela parte arguida a suspeição, deve °
escrivão deixar de funccionar na conciliacão,
desde °momento, em que lhe fôr ella inten
tada, ou declarada, e ser substituído por
outro, até que decidida seja a mesma suspeí
ção.-Ord. cit., e Ia; Guerreiro, De Recu
sal., L. 2°, cap. 2°, n. 5.

COMMENTARIO CCXXX

A.O A.RT. 252

o prazo para essa prova no lugar, em que se
arguir a suspeição é de tres dias, e para fóra é de
vinte; nota f ao cito § 10 do cito Conselho Rama
lho.
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SECCÃü XXX
>

Da substituição ao escrivão suspeito

ART.255

503

Arguido de suspeito o escrivão de paz,
deve logo a requerimento da parte ser por
outro substituido. Neste caso, o Juiz de paz
nomeará um que sirva interinamente, até
que seja decidida a suspeição, attenta a ur·
gencia do caso.- Avs. de 30 de Dezembro
de 1853, e de 3 de Junho de r878.

ART. 256

Se não houver, entretanto, quem na ur

gencia do caso queira servir interinamente,
ou ad !zoc na conciliação, para a quai pela
suspeição torna-se impossivel o escrivão de
paz effectivo, o Juiz recorrerá á providencia
indicada no Av. n. r80, de r6 de Ou tubro
de r854, chamando para no acto funccionar
interinamente um -dos escrivães dos outros
Juizes, a quem tal serviço fôr possiveL-Cit.
Av. de 3 de Junho de r876.
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SECCÁO XXXI
>

Do julgamento da suspeição posta ao escrivão
de paz

ART. 257

Julgado não suspeito o escrivão, a parte
que intentou a suspeição é obrigada a pagar
ao mesmo escrivão o seu salario em tres
dobro, além do que ha de pâgar ao escrivão
que na conciliação e suspeição trabalhou,
emquanto esta pendia.-Cit. Ord. L. 3°,
T. 23, e2.°

SECCÁO XXXII
>

Com que escrivão funccionará o juiz « ad hoc »

ART. 258

Suspeitos, ou impedidos todos os Juizes de
paz do districto do domicilio do réu, e pas
sando a funccionar na conciliacão o Juiz de

>

paz do districto mais visinho, deve com elle
officiar o escrivão do Juiz suspeito, por isso
que a suspeição ou impedimento dos Juizes
não se estende, nem se communica aos es·
crivães, e substituindo, ou mudando o Juiz,
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não altera, entretanto, o Juizo, em cujo dis
tricto deve ter lugar a audiencia.-Ex-vi do
Av. de 17 de Agosto de 1838.

COMMENTARIO CCXXXI

AO ART. 258

Com esta doutrina se acha tambem de perfeita
harmonia o art. 3° do Decr. de 3 de Outubro
de 1838.

Além disto, se. o Juiz substituto só é compe
tente em razão do fôro, tanto que elle ha de vi r
fazer a conciliação no districto do domicilio do
réu, evidente é que tanto mais razão existe para
que se n50 mude de escrivão, maxime desde que
a suspeição não influe na ordem e fundamento do
Juizo.

Finalmente, se os Avs. ns. I!O, de 14deAbril ;
94, de 14 de Agosto de 1838; 210, de 19 de
Maio de 1865; 321, de 7 de Outubro de 1862;
491, de 27 de Outubro de 1869 e Lei de 30 de
Outubro de 1830, determinam que os escrivães
de paz só pódem exercer suas attribuições em
materia civel no seu proprio districto, é eviden
temente manifesto que só o escrivão do districto
do domicilio do réu é que deve funccionar com o
Juiz de paz ad lzoc na conciliação, para a qual a
intimação deverá ser feita ao réu pelo official de
justiça do Juizo de paz do seu domicilio.-Av. de
17 de Agosto de 1838.
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ART. 259

Os Juizes de paz devem apenas accom
modar as partes, empregando todos os meios
brandos e pacificas ao seu alcance para cha
mai-os á concordia, expondo-lhes os incon
venientes dos litígios e as vantagens de um
amigavel accôrdo ; mas não pódem de fórma
alguma constrangeI-as a acceitarem a concor·
data, que lh.es propozerem.-Lei de IS de
Outubro de 1827,art. 15,'elo;Decretode
IS de Março de 1742, art. l°; e l°, Porto de
22 de Setembro de 1827.

FIM
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