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FORI111 A DO PROCESSO CIVIL 

NOS 

JPIZOS DE ºPRIMEIRA INSTANClA .•. 

J.Jos ,lufr:n a quem .he encar1·egada ct .4dminis~  
traç#u da Justiçfl e~i Primefra lnstqn-

cia: e <tos seus ojficiaes;  

A RT. ].º O Irnperio do Brasil,, pelo que 
pertence ú .Adrninistn:u; fío da .Justiea, continua 
a M' l' di vidido cm Dis trietos, T~rmos e Co~ 
rn an~ ~\ S . 

.Art. 2." H~nc•rá em cada Disfricto hurn 
Juiz <le ·Paz ; em cada Termo lrn1u Juiz de. 
Prirueirn lr:i ~ tancia, e ln:m . Conselho de ~Jur~
dos; em c~1da ConHH'co hum J üiz de Direi tó: 

.A l't. 3.º O .Juiz du Paz hc tambem Ju..iz.. 
oe Primeira instanria nos C:lSOS' em que lhe 
he concedida a Jo r isdif'íio contcndosa. 

. A1·t,· 4.º Os Tei·m'os serão divididotJ . em 
tantos Dis trictos , qua ntos exigir a conwdida-
<.le dos Po,·os , e as Coman:as não poderão ter 
menos de quatrn , nem ·mais de · seis Termos ; 
havendo-se attenção ás circutis'taQcias · lqciws, ~ 
est~dó da popula~ãói · 
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Art. 5. 0 . Haverá em cada .Juízo de Paz, t: 

de Primeira Instancia. o numero de Officiaes • 
que for •p-r-lê~· ·:para a prompta execução das 
01·dens, e .ma'i1dados dos J uizes nas diligencias 
da Justi<·a. 

Art., 6. 0 Estes Officiaes serão divididos em 
duas clases, a primeira se <lenominará dos Con~, 
fidentes da Justiça, e a segunda <los Commis-
isarios <la J ustÍ\!U. · 

Art. 7. 0 Aos Officiaes da Primeira Classe, 
em que se comprehendem os Escriviíes , pe1·ten-
•ce fazer todos os termos, e autos .J udiciaes, 
ai;sim como as cita~~ões, intimações, e mais di-
ligencias, de que se precisem certidões para o 
com@ço , e seguimento do processo. 
· Art. 8. 0 Aos da Segunda Classe ~ompete, 

accúrnpanhar os Juízes em todos os actos pnbli-
cos, e solemnes •los' seos officios, para fazerem 
nelles manter a ordtim; e cumprir o que pelos 
mesmos J uizes lhes for dete1·minado; e dar ex-
ecução ás Sentenças , e mandados, por que se 
ordene a prizão de alguma pessoa, o arresto, 
sequestro, penhora, e qualquer aprehei:isão •ie 
bens, ou outra diligencia de facto, como dar, 
ou restituir posse,, Í<!Zer arrombamentos, demo-
lições, e outras similhantes. . . · 

Art. 9. 0 Os Commissarios da Justiça não 
poderão fazer alguma das sohredictns difü~encias·, 

...s~rn que sejão acco1rnpanhados de hum official 
confidente para escrE;vcr os autos, e passar us 
Certidões necessurias. 
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....CAPITULO. '}e 

Do Citação. 

Art. 10. Nenhum Juiz mandará fazer cita-
~ão para conciliação , ou para ·fallar a acção 
civil.1 ou penal civilmente intentada, sem ciue 
ella lhe seja competentemente requerida. 

Art. l l. O requerimento para a citação·, 
em qualqner dos casos, ha de conter a decla-. 
:ração do nome, cprnlidade, profissão, e mora-
dia, asshn do Au1·tor, ou Auctores, qne 3: per-
ten<lerem, corno cio Héo, ou Réos, que houve-. 
rem de ser citados; in<licanrlo-se mais a respeito 
de huns, e outros, se demandão, ou são cle-
rnnndMlos em nome proprio ., ou a1hdo; e do 
ohjecto da conciliacão, ou doaeão com a ·sum-
.m~i·ia exposi~·ão <l~n.; seos fund:;mentos. 

Art. l~. Fican<lo a 1wti~·® com o despa-
cho em pod<~r do Escrh·ão do .luizo, ]H\ssará 
este huma ordem, qne será l'IShig1rnda µe!o .Juiz, 
e qne contení, além de tac!as as <léelan1~·6es 
men(~hnadas no Art. antt>cnlente, ~s elo r10ree 
do .Juiz, e do Tern10, ou Districto, a qne per-
tence; do dia, hora, ~ lugar do compareci-
mento. 

Poderá na ordem incumbii·-se a designação 
do dia do comparecimento ·ao Escrivão, ou offi-
eial, que for encarregado ela citação , o qual te-
r<i uttenção ao tempo , e.m que a .fizer, e á 
distancia, em que morar o eitado, · rrgu]ando-
se pelo que se dispõe nos Artigos 16 e 17. 

A rt. 13. Quando a citarão i;e houver de 
fazer fóra do territorio da J ~1·it1dicão ·do Juiz ,. .. 
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tt quem se rrrp1cl'eo, nos casos , em que tivet• 
Jngar , ~_ ... f.!.~iJ.i.rá . huma Carta Pnwatoria ás 
J usti~'as dõ~ 'te1T1tor10, em qne morar a pessoa , 
que den~ ser~~itada ; e riella se C<1piará , por 
extenso, o req11eJ'ititcnto do A11ctor, c<t_m as 
mais dedaracões, (A rti~os 11 P J ~) ; cleclaran ...

• - • !f 
. do-se tambem a ri~;r,ão por que o Réo., ou essal 
pessoa , 'JIW vai citar- se he, sujeita ao Fôro, e 
Jur~sdí<,:ão do ,luiz deprecante. 

.· Art. 14. A cita~~ão em virtude de ordem , 
ou • Preeatoria, será feita, on pelos E:!ícril·ães · 
•rlo .J uizo, a quem H' rerp1e1·eu a ordem, ou 
.d'aqnelle, que co~npl'io a P1·eeatoria.; ou por 
qualt1uer dos Oílieines Coufidentes dos ditos 
Juizos. 

Art. 15.. Ficão sujeitos á .Jnri.;dieão dos 
Juízes de Paz, e de Pl'imeira lt1stat11;ia, pa-
1·a este fim, todos os Ofiiciaes Confidentl~S, que 
houverem no Tcr1r;q, e Qistrieto, de quaes.,. 

. , ' ~ quer J u:zos , a qne per,enç.ao. 
Officiaes porém dos Quarteirões só pocledio 

fazer as cita\·Ües onlenadas pelos J uiws de Pa~ 
dos respectivos J)i;;trictos. · 

Art. rn. A citação feita por ordem será 
para a pi·imeira audiencb, qne se sPgnir, com 
tanto qúc medêe, pelo nienos, o espa',~º de dois 
dias· completos, se fqr o cHado mm·ador no rúes.,. 
mo lugar do J uiio, Oll dentro de duas h•goas; 

'.,e se for mm·aihr a maior distancia, ted~ mais 
hum dia por· cada. cJuas Jeg·oas. 

Art. 17. A citação p-or carta P1·ecatoria ~e
nt pRra a primeira audiencia, que se fizer de-
pois ele passados tantos dias, quuntos forem as 
dnas legoas, que distar a resideocia do citado 
d.o lugar do .foií'Jo, e mais oito dias li\1 res, se 
o caminlw for po1· terra;. e quando para vir ao 
lugar Qo J uiz,o s_e haja de fazer viagem de mi\l' ~. 

http:per,en�.ao
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nu. rio, o .Juiz arbitrará o tempo conveniente 9 

de que se· fará menção na Pre~Jl)fH:i!.l.z,; 
Art. 18. Da citação, que·si,.~Pir~r, se pas-

sará a êertidão ·no mesmo pape"~ em 'Jlle esti-
ver a ordem ; ou, ao menos, terá nelle princi-
alio: e nesta certidão se dedaratá o nome'. qua~ 
lidade, prnfissfio, e monidia do citado;,. o nome, 
e moradia. do Official, {1ue citar; o· dia; e hora, 
ern que a citação for feita. 

Art. 19. Nenhuma' citação se haverá poe 
feita , ·para se passar a certidão , sem -que o 
official, encarregado de1lu, tenha lido, ou <lei-: 
xado ler ao citado, ou a qualqner outra pessoa" 
ela sua confiança, quando elle não souber, ot~ 
não poder ler , todo o conteudo na ordem ci-
tatoria, ou Prei.•atoria, de que lhe dará copia, 
:fozenílo-se disso mcncão. na Certidão. 

· · Art. 20. Nen.!rn~ Offidal executará' a cita-
çlío sem conhecer perfeitamente a pessoa decla-
rada na ordem, ou Precatoria; e no ca~o de 
a não conhe"er, verifieará antes a sua identi-
dade, ou pela dec1ura~·ão de duas testemunhas, 
ou pela ele outro Offidal de .J ustiç·a, Confidente, 
ou Commissario , riuc lha certifique; ..~'-'então as 
testemunhas, o ou Official, a~signadio ·a Certidão. 

Art. 21. Quando depois tle procurada a 
pessoa, riue deve ser citada,. na casa da sua 
residencia , trez yezes. pelo menos , em occa-
siões op<1rtunas, no .espa~o de vinte e quatro 
horas , con"ltar ao Official , pot' informação âos 
vizinhos, que 111aliciosamente se occu1ta, em 
tal caso, affixará hurna copia da ordem , ou 
Precatoria nil porta principal da· casa, com de-
cla t·aç~ão do. dia do comparecimento; e assim 
se han~rá a· cituc;ão por feita, passando-se. qe 
tudo certidão, em que assignem. dous· dos vizi· 
nl1os informantes. 
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Art. 22. Támbem se podet·ií fazer a cita-

ção por':E<J.i.~51~.:. l:º quando a pessoa, que ha. 
<le ser c1tà1diP'.Ior mcerta: 2.0 quando supposto 
seja certa a ~essoa, não for certo, nem sabi-
do o lugar d" sua residencia: 3.0 quando., sen-
do . certo o lugar , for perigoso , . e de . diffici! 
accesso. ( 

A1•t. •23. Para que os Eilitos se mandem 
passa1·, deverá mais provar-se: 1.0 (prn 9 Héo 
se acha ausPnte ha tempo, e em lug·ar, que 
não ha esperança , nem probabilidade de· volta1• 
,com brevidade: 2.0 que a acção, para que se 
j>ertende citar, não admitte demol'a , ou he pre.. 
(.éh;o' inter11omper alguma 1wes<!ripção. 

Art~ 24. Os Editos hão de conter as mes-
mas declarações , que. as Cartas Precatorias , 
copiando-se nelles o requerimento do Auctor 
com o despacho, pàrque se mandarão passar , 
e designando-se o dia do comparel'imento. 

Art. 25. Nunca se passariÍÕ menos <le trez 
Editos para a citação; e se1·ão ·~ffixados , hurn 
na porta da Casa, em qne se fizerem as au-
diencias; outro nn. Praça mais publica, e fre .. 
quentadu; e outro m~ porta dt\ Igreja principal. 

o Juiz' conforri1e as circunstancias' mun... 
dará passar, e affixar os mais, que julgar pre-
. cisos. 

Art. 26. Entre o dia da affixação, e o de-
..signado para o comparecimento, deverá mediar 
hum prazo razoavel, que o Juiz declarará. ex-
pressamente por seo iflespacho, e que nunca será 
menor de trinta. rlia.(~. . 

Art. 27. A Cerqdão, que se passar do af-
fixamento dos Editos, deve11á conter o nome do 
Juiz, (111e os mando~ passar; o nome, qnalida.. · 
de' pl'Ofissão' . e moradia do que os reqnt;reo ; 
Q nome, e mais caracteres di:stinctirns <lo que-
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se citoi.1 }lôr esta maneira; o num(>ro dos Edi-
tos, que se nffix11rão , e o .l nffP$ -4~1\e;_ . . · 

Art. ~8. rrodüs e~tas c·1ta~s - sen10 fe1tag 
pela mesma fúnnn, e pelos mesmos Officiaes, st>ja 
qnem for ~ pessoa, r1ue deva pit~•r-se, sem ne-
cessidnde de prr·(•t-tlente lict'nça ,1e alguma· an-

itlwridade Civil, .Militar,· ou Eccl!:i,iastica; ou de 
impetraç5o de vcnla. 

Comtudo , q11antlo se honvPrern de <'itar 
pessoas, que tenhão a sua residt'ncia habitual 
dentro dos Pac•os, ou <iuintas lroperiues, o Of., 
fi 'l •, 1 f> •. jeia apresentara a ur< ern-, ou re1'ator1a ao 
ericarregado ela inspee,;ão '!os ditos Pa~~os , oy. 
Qui-ntas, o qual a fará constar ao que <levef 
citar-se, e entregar-lhe a copia, que ha de dar-
lhe o Offidal; e dentro de vinte e quati'o horas 
certificará havêl-o feito para se poder pasf'oiar 
a Certidão. 

Se 'os que se houverem tle citar residirem em 
Fortu le:illaS' Quart:ttis' rrrens' A rsennes' Fabri-
cas N acionat'S , ou Emharcaç>Ões de (-hrnrra , se 
fará a citaçãt1 pel•> nws11w modo, por meio dos 
lnsrwetóres, e Commandantes destes _Estabeleci-
mc ntoi-;. 

A1·t. 29. Nenhuma dta~·ão se poderá fazer 
~rntes <lo nt.l~winient.o , ou depois do oC<'lHHl do 
Sol ; nem t.'m O.omingo , <lia ~anto ~ ou Feriado 
,Lt~gal : . exce.pto em caso de- urgenciu, e com 
fücul.iarle t>·xpre""ª do ,Juiz. 

A i·t. 30. Não pmlerão citar-se em certas 
occasiõl-'s : 1 ° Os Cleri~os, e Ministros de qual-, 
quer it ·li!!ião • Pm quanto estiverem nas Igre-
jas , e Ca'\Ols .J.·.,tinada<.; Pª"ª o culto , celehran-
cl«> os s~~"" Offi:·ios: :!. 0 Os Leigos, que nes!'aS 
Igreja.;;, 0:1 Pa'<as f'S1 \ v<'rem ~Ptunlmt•nte assis-
tindo·ªº" 1 srfi.~ios- \t••li:!,"Ío"os : 3. 0 Os Senndo1·es, 
e DeputaJu~. no tempo das Sessões annuacs , e 

2 
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~11!1 qul\nto estivp,rem em <~ami11ho de hida, ou 
volta· 4. 0 O'L Ministros ,)e Estado, os 1\lemfH·os 
dos 'l:ribuone;;-'i. ·~s Hcsemhargudores , J nizes , e 
Officiaes de Jdst.Í(,'ll, em,1na11to e!itiverem na~ 
Secrcta1·ias , nos 'l'rd11m;w-, , nas A uclienc~iu:; , oa 
em outro qna]fpler )ug-ur, t'mprP~~arlo~ ern. acto 
sofemne de seus Offieío-;: 5. 0 ; )s Vc·reador~~, e,,: 
1rn1is Olfü•iaes das Cam:\ras :~tnni1•ipaP-> em quan-
t o es ,t\•ercm eneorponu os pa!':l a . t>r:~a~~ao, 011t • . 1 '' . -
outro al•r11m acto do !leu Olii1·io ; sllh-., se a ci-

·"' 
ta~ãi» se houver de foz<•r ií. 111e.,ll!a •;aruara, a 
'qtÍe pertcne•·1·em : l'"rcpte cn1 ão ;.01lerá citar-se 
a Co1·poraçn.o: t;. 0 Os Soldado-; , e o~lidaes i\li-
iitarcs ern f{'J:rnto !>te :ll'har.. m em <l••!':ltacamento, 
guar1la, para<l:l , ou •rialqw~r out r., ex1~r:·frio, 
ou 'lili~c1wi11 , que 11fi,, ext·(~rJa o tempo de: clez 
dias ; por que· st· ex«e::í'I' po.Jcrfí,, ser <'ita<Jo-; na 
fürma do .Arti~o 28: 7. 0 Os :·:(ll<Lid:is, e üfü. 
ciam; J\lilitares, ijlH" SI' aduu·t>m º" M!lual cam-
panha, cm todo o t<'mpo , . que ella flurar; e 
igualnt<'.·nte nfío peidem "er citados t•rn q~wnto pa· 
I'tt a ('l\t11panha forem , on de11a ·vierem ; nem 
nos (lons !liaiol, q11e precederi•m <Í. parti<la, ou 
se iwgnircrn á elwg-ada. 

O qn1~ se lletermi11a a respeito dos Sufda-
tlo'l • e Offü·ial's Milib1r('S se ent1~11de a res-
1wito do.., E111pre~adr1<.; Ci\·is tios Exercito , <los 
JHarinlwiros, Sol1hulo1.1, Officiaes, e mais Em-
1wegados na. i\fari11ha Naciorwl, que se aclurern 
em i~1mes circ1rnst.anda·.;: 8 ° Os íp1c s;o adnrem 
m1st~ntt•s cio Im1wrin· cm StW\"Íc>o ela Naeão com 
Conm1issr\o t.0111!H>ra1·ia. que n'ríó exceda' a seis 
UH'Z<'!4, em quanto ella durar; se exeet.ler este 
vrazo tW(kríio ser citados na fürma dos Arts. 
1:\, e a;;: 9. 0 o marido, e muHrnr no dia da 
s;rn. ,·oila, ·e no sc.~uinte: IO. a. pessoa, a quem 
ttn~r morrido o conju~e, Pai, ;\foi, [rmão Ir-
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imã Fi!ho , Filha, Genro, ou Nora, uo dia da 
morte, do entel'ro, e vo segui'b"i;7:;A',;'.."'º 

Art. a1. No comêço da d'l't11fHnda <leve sem· 
pre ser citada u propria parte , a que o nego-
cio toea, e não o St'O Procurador, ainda 'JUC 
M'ja geral, ou espeeial pura íH1uelle m·to pa1·a 
que 1'e qtH'r citar; pol'ém ~e o lléo f'stiver au-
~wute da Camara, em que fo1· morador, po~!erá 
ser cita~do o Procurador, que tin::r pro(mra\•ão 
geral, ou especial, 1rn1·a o acto, para <pte. o 
qulzerem citar, e ~em reserva da nova cita\·iío. 

Art. 32. A cita~~flO, que for feita &em a in-
teira ohservancia tias regras estahdecidas, será. 
nulla; e a•si111 o declarará o Juh ex Ofücio, 
não podendo chamar-se rehe!de, ou desohetlien-
te o 11 ue nfi o t•sti \'Ct' por el la ; ruas ~e o eitado 
compareeer em .1 uizo , e na <rndieiwia, JHU'a que 
fora ('ht1.m<::1Jo, to<lus os 1lefeitqs se h<tverão por 
s·1pl'id0s, ainda q11e os alh·gue, e se proseguirJ. 
noi; terrnus do ft:'itu. 

Neste caso, se o C'i!atlo o reqnerer, lhe 
d:1r1í o Juiz ruais hum termo razuavel pura 
deliberar. 

Art. 33. Nenhum OfficiaI poder;í. fazer ci-
ta~Í:o, que h•oha sido requerida por .... eus pa-
rt>nt.es. 011 aff.n!'I, Oll peios de .~ua 1uuHwr, em 
linha reetu aseerd~nt-.>, ou dt~S{:endcnte, em 

~q:w!q1H'J• gr,ío, e etn linha trans\·ersal, até o 
~riío cte Primo com irn~ão, sob pt'ua de nulli-
dad<>• 

•\rt. 3i.. D(w!aranflo-se nulla a dta~~ão por 
('Ulpa rio o!fü·ial ~ q;:e a t!n1· Íl·ito, pagará este 
toda·., as eustas, e pa;~-il'êt mais todas as perdas, 
e clamno'>, ·a q·it• da cansa, fieando sujeito ás 
t~rPts, q·11~ m1.T1~é'l'I' pdo d(,lo, ou malicia, 
q ueno ''ª"~' h11ayer . 

. Art. ~5; 8e o que ho11 ver de ser citado se· 
2 ii 
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aêhar <lo•nicili:vfo, 0 1:1 1·esitlen~<' em Paiz Bxtrnn-

• ,._. ....,..... • ..1• • • 1 , 1 t" 1ge1ro, ser;t «t' !':1"eeator1a uir1g1: a as. us 1~as ( es-
se Pa!z, por irherven~·:ío ou· lUinistro d.>s Nego-
cios Extrang-eiros. . . 

Ao acto-, por r1tte nri conformithi!t• das Lt•is 
<le.,se Paiz, a (]UC se <lit·h~io a Pt·(watnria, se. 
certificar o cnmprimA:'nt~> ddla, \'Ín.lo aud1t:-ntiea-• 
(fa a. l""t'\ legit.irni-lnde pelo attest:.itlo do ;\g-t•nte 
Diplo.;uticQ, ou Consul Urasileiro, q1;e ê'1hí hou-
ver• &<l <lar<i hum inteiro er0di~o, pa1·a ndt~ se 
fundamentar o ultel"ior proced;u1cn~o. 

CAPITULO 3.0 

Dri .,4udiencfrt. 

A 

Art. 36. C<ula hum do" Juizes de Paz, e 
ele Pt•i:11ei•·a Instan('ia for.í duas a11die1wia~, em 
cada semamt; a:1ue1l~s nas seµ;nn:!ns, e tl~mrta:.;; 
e e"tes na.s t1~n;<l"l, e sextas, as quaes, pl'inci-
pian1io pelas nu,·ê horas da mRnMi, du1·uxáõ em 

- quanto houverem partes a despachar. 
Art. il7. .As aq<iiencias serão feitas na Casa 

do Conselho, 011 em outra q1rnlqner casa publi-
ca destinarla eompetentemente para e!;se fim: e· 
só m\ falta d1~stas poile1·áü fa;1,er-se nas casas 
da residencia dos .J uizes. 

Por Editaes se fa.r<Í.· <'onstar o ltwar das 
~ 

.audiencias, tanto no principio do anuo, cowo 
todas ~s vezes, que por ueeessi<lade houver al-
guma altt>l'a\~i.io. 

Art. 38. Todas as nu 'Hen~ias serão puhlil 
cas; e nus casaJ , em que "'e -fiz.erem, fói·a do 
lugar, que di~rn havei· separado, pora o ~Juiz, 

http:altt>l'a\~i.io
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. ffi • d • ,., ,.,e mais 01 ciaes, P. n:anP1ra que ww possr'o ~er 

pniurhados, haverão a~~wntos 1wra.05; (\Ue üe-
ri·m drnmados ás andieneias, <\lJ..''a êTias quh.e-
rl'tn nsisisth·; porém fàllaráõ <le pé, e pe<lindo 
JH0 i11wiramente ven1a, nqncl!es, ''ujas causas se 
Íratarem, e os <iue th·crem alguma cousa a 
\.equerer. 

Art. ~9. O Juh: <le Pa~, .e <le Prinw1ra Ins-
tancia, ·a ner,l1um pr~texto 1lará commissão a 
Advogado. ou u outra qtrnlqner .1wssoa para 
por dle fazer a1Hfümi·ia; e quanJo pot• motivo 
• t "" ,. ' l • , t , 1JUS .o nao possa 1<!'.·'.'' -t', av:~rnr:1 em empo aque -
le, a quem lt'galmCt,~e· tucur ~ulJ~tituil-o nos im-
pedimentos. 

Art. 40. Se nlsl''.n=". ~u,1b~ncia se fizer em 
dia , hora, 1•:1 i a,.:.;w illegal ;. t'm. Sf·gre<lo ; e por 
outro, 'Jlle nao SPJa n n•·opno Jmz, ou seo sub-
stituto legal, Sl:'rão nuUvs t.0J'-?s os actos nella 
praticados; e pa;!;ará o Juiz todas as custas, 
que por· causa f!dles se fizerem. 

Art. 41. Os Escrivães, Comrniss:H'ios da ~Tus
Hca, e Porteiros deverão estar nas Casas das 
a~rliencias meia hora antes daquella, em riue 
devem começar para apromptaren1 as eserevani-
nhas, e o mais, que for preciso; e para. que 
chegando os J uizes, por ninguem mais se espern. 

A rt. 42. Os Escri dies, e mais Officiaes, que 
sem motivo jusl Hicado, e participado aos Juizes 
a tempo de dm·em providencias , faltarem ús 
auriiencir~s, . serfío multados, os Escrivães em 
quatro mil réis , e os outros Officiaes ern~ dous 
niil réis pela primeira vez, .sendo na Corte, e 
nas Cidade~ Ci~pitaes das Provincias ; e em me-
tade d ~ssas •1mintias, sendo nas Qntras CidadPs, 
e. ViHas do Jmperio; pela segunda vez no tres-
douro, e pela terceh"a, além da m'ulta , serão 
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suspensos pelo tempo, qne o Juiz entender, não 
passandu-~e~qs nieze~. 

· Estas · co~~mnaé~Ões serão declaradas lWlr 
Juiz na mesma· n11di1~11cia, em t1ue se \'eriffcao 
a falta sem recurso• e serão lancadas em li \TO' 

' ... ' .J ' para isso <lestinatlo. l 
.Art. 4a. Se as faltas forem acc:1mpnnha-

das das circunst~rncias ».~gravantes de de-sol:e• 
dienda, on falta <le re::opeito devj1Jo aos Juizes, 
serão os c9mprehendidos processados criminal· 
mente. 

Art. 44. To1los <1ue assistirem ás andienl'ias 
deverão conservar se nellas com attencão , e 

J 

respeito , obedecendo ao que o Juiz determinai• 
pur hem da ordem. 

Os qne p<:r palavras, ou acçõe<> causarem 
a1gnma perturba\·ão , e se ~ão ahstivei·em á 
primeira admoestai;ão, que lhes fizer o _.Juiz, 
ou qualquer dos 'officiaes a seo mantfarlo, serão 
exµulsos da ca,-a; e r'io casó d~ »e~istenda, ou 
de insulto ao Juiz. ou a ah~·um dos offieiaes em-
pregados na1p1elle aeto, s~l'iio autuados os de,. 
lint1ueutes, e pt·ocessados criminaimeute. 

CAPITULO 4.0 

Da Competencia. 

Art. 45. O .luiz pe competente para man.. 
dar fazer a cibl\•ão, e proseguir nns mais ter·· 
mos rla t'at'"ª, induidi1 a conciliat'ftn: 

l.0 Em raúio il•l rlomicílio rlo' llé·;, 011 eia' 
sua residt-ncia, se n5.q tive'r domicilio, quando · 
a cau:)a fo1· pm·amente pessoal. · 



r{o caso de han~rem dous, 011' mais Réos, 
st'rá Juiz., competente o du domicilio de hurn 
delles, á escolha tln Autor. 

Se o H~o for Ext1"un~~·eit·o, ··sem domicilio, 
nem r<'si<lt-ncia, s"'rá c•on'\H'tt>nte o .Juiz do do· 
micilio do A11to1·. ou quaiq11er outro, em cujo 
fer1uo, ou Distri<io fiH· ach:1do o Héo. 

2."' Em razão da ~itna1~ão •b causa deman-
Jada, •1uan<lo a materia f1·•~· r«~al. · 

Den.. an:l ..mdo-sH wuh.us lwn" (1e rufa conjun-
ctameate, ser<Í conipetcute o .Juiz do lu~ar, em 
qne se achar a 1uuior, uu a mais importante 
parte delles. 

Em nutteria mixta. sc~rá competente , ou o 
do domicilio do íl.~o, ou o ua situitção da causa 
demandada. . 

3.0 Em razão flo contracto , ou quasi con-
tracto, quando for .J niz,. 

1.0 Do lugar, em qne se f'Çlebrou o contt·a~ 
cto, sendo o Réo, ulii achado. 

2.0 Do lugar, em que al~ut>m se obrigou a 
dar, pagar, ou r.e~ponder alguma cousa. 

3.0 Do lugar, em que alguem tratou , ou 
administrou negncio albêo, como Tutor, Cu-
ra.dor, Feitor, Negociador, Procurador, e qual-
quer outro de similhante condição, nas cau-
sas , (p1e de tal nego<'io nascerem. 

4 ° Do lugar, em que alguma suceessão se 
Tei·ificar, a rt>~peito (las acções entre os herdd-

·ros > até a purtilha inclusi~'amente; ~ respeito 
das ac~~ões, •111e os <~redores do defunto intenta· 
rem ·antes da partilha; e a respeito das ae<;Õcs 
relativas {i execu-;fw das disposições testamen· 
ta rias. 
· 4.0 Em razão da conexão do negocio, quan-
~o já for J niz <le negocio de tal sorte cormexo 
collt o ·que fizer objccto <la nova ac~~ão, qQe o 
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J•utO'amento ·de hum <leva influ;r no jnlg~me-nt<l 

~ . 
do outro; e n~o possa p"r 

. 
isso sepann·-sc se111 

incon venferite-..1(·1· 
5.0 Em razão da natnrP'.IJI\ d<l <'nnia, senil!) 

daquel:a!', para que a Lei te-.i:1 dcsi,~n1do J uizo3 
partículares. 

' ' 

Art. 46. Das ae1•Íles sobre c;u•i!l'!. n o;alaJ 
rios de Officiaes de 'J ustien, e llE<i~ Í·:m-:;1·pg-'a· 
dos, serão .J ui1.:es compctenles, on 1~q11elles , 
em cujos Juizos os salarios, e cn..,tas se venee-
rão, e contarão, un os <lo domicilio, ou resi•. 
dencia. dos Officiaes , e g111prt>~«tdn", qnandq 
pertencerem a Trihnmw", oa 011~ras Hepar,ti\·Ões ~ 
em qne não hajão .J1ii1.:(-'i.; pl'updos para ~perante 
elles intentaren as fü•ei'ÍPS. ·•· ·• 

Art. 47. Das tM·\·ões para pagamento . de 
Medieos, Cirugiões ,, e Bilticario-; , do que se 
lhes .dever pelo exercido <le suas prnfissões' se~ 
rão competentes., á escolha dos· Autores , os 
Juizcs <lo 1lomicifü, c1os Réos, on os dos Luga-
res, em qne re~idiiio os mesmos Autores no 
tempo,. em que furão o<·<>u1rndas. 

· Art. 48~ Torlo o .fui~, que no, comêço da 
causa, on em qual1wer estado dclla, conhecer 
que não he competente , a remettnií para o 
Juizo, q:ie o for pqr despacho, rp1e serêi inti-
ma<lo ás partes, ou seus A<lvog·ado-.; sob pe-
na de nulli<la1le,. e de pagar 'o .Juiz todas ai . .'\ .-custas , e rndemntsacoes. 

Se as partes, d~."ntro de tres dia-:·, dep'>is 
da intimação, {ledararern amhas, que ronvem 
no proseguimento <h e 1nsa no mesmo .Juízo, e 

-O caso for da'1•1ellP~i, em ·1ue cahe a _proro-
gação d€' Juris-lição, man<lará o Jui;lí lavrar 
termo desse co11sentimento, e contirmará no· 
feito. 

Art 49. A J urh,1diçã<;> -.do· J ui~ será ·proro... 
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gavel, nos termos do Artigo antecedente, em 
todas as causas reaes , pesso~es, 0,9 mixtas , 
com excepção sómente daqneUas'Çpara que a JJei 
ti ver designado J uizos particulares. 

CAPITULO. 5.0 

Do Juízo de Paz. 

Art. 50. No dia designado na citação, a par-
te appreseutará na audienl'ia a certid~o ~ella , 
e o ·.Juiz de Paz fará chamai· o citado para se 
proceder nos termos ulteriores , ou da cm:icilia-
çüo, ou da demanda, de que póde conhec_er. 

Al't. 5 I. Para a conciliaçfw deverão com-
parecer pessoalmente arnbas as partes; e ~ó por 
legitimo impedimento de tprnlquer della.s, se 
arlmittirá procurador, sendo munido de poderes 
especiaes , e illimitados. 

Art. 52. Heputar-se ha legitimo impedimen-
to: 1.0 a ausencia: 2.0 a molestia provada: 3.ª 
a mole~tia provada <lo. marido, ou mulher, do 
Pai , ou Mãi , ou outro ascl!lndente, sogro , ou 
sogra. füho , ou filha, neto, ou neta , ou ou-
tro dcsl!endente, irmão, irmã, cunhado, ou 
cunhada, eom quem se viva, ou de qpern se 
esteja act11 ..drneute tratanrlo: 4.0 o nojo que se 

"t:iver· tómado pot• occusião de algum dos paren-
tes, por quem se costuma tomar: 5.0 o actual 
sen·iço em algum Emprego Civil, Milita.r, ou 
Ecclesiastico, que ohste ao comparecimento: 6.• 
a urg-ente ue<•essidade de fazer alguma jornada,, 
vu viagem: 7.0 o .moral" ª. distanch1 maior de· 
clez legoas: 8. 0 a 11Iade ma101· de 70 ·annos: !)~· 
o .ter n mulher seo marido ausente. 

<! 
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Art. 53. No cnso de se allegar, e p:ro'1'ar' 

por parte. do .~tado algum· dos imperlimentos.. 
] , 2, 3, 4, 5,(6, e 9, se a outra parte o re-
querer, poderá novamente t•itar-se para quaudo 
cessar o impediniento all1·,g-ado. 

Art, 54. E!-ítamlo prl'sentt~s as partes, 01i. 
seus Pro<'urndores, nos c•asús, t'il1 "' y ue pod1·nr 
Ser admittidos, o ,Juiz (l\H'irá a exposi~·iío .nr-
bal do Autor, e dos rloc11111t·l1to~, t·111 ·que e~te 
se fündarJ;''.e Jog-o 'Jlie t>lle ti\'er a1·ahado, ou.. 
vfrá tamllem o Héo; fazt'ntlo a hnru, e outro 
as pergunf:<rs, que julgar eonn~niente1-> ·, sem atfw, 
mittir allega\·Ões por es<'rito. 

Art. 55. Se o Rt~o pedir- tenpo para·. mfi .. 
Jhor se dt'liherar sobre as ra'l-ÕPs, ou doc11u1P-ntosf 
que lhe não tiverem sido presentes nv <1t'lo da 
citacão, o Jniz lhe dará o prazo t•o1wPnie11te de 
accÔrdo do Autor ; e o m·e~mo se prati<·nrá a 
~·espeito elo Autor, quando r1tüzer deliberar so-
bre as razões~ e documentos' offerecidos pelo 
Réo. 

Art. 56. Depois de concluídas estas <lili~en .. 
cias, o Juiz de Paz, fl.or todos os nwios possiveis, 
dentro dos limites da. Jnstiça, e equidade, per~ 
suadirá as partes, qt'e se ••onl'iliem, propondo-
lhe os meios de se conven('ionarern a interesse 
conimum, evitadas as (lespeza:s ~ e mai<t ineom.. 
modos tfas dt>mandas 1 e <lo res111tado, affirma.. 
tivo, ou negativo, !'e fa,·rará o termo hrPve ~ . 
e claro; contendo, no <'aso de .se conciliarem , · 
todas as cla11suhts, e ('oncli<:ões do <:justamento.. 

Do~ tPrmo, em (fUalquer (los ''ª"'ºs, se da-
l'á certidão ás partes, 'Jlle a pedirem. 
_ Art. 57. Se as parte!ll, rlepois de <>nn•·ilia... 
elas, se convencionareru entre sí (st•m mais in-, 
te1·venção do .Juiz de Paz),. e a .. s.,ntarem de 
commum ac:côr<lo, q11e a conciliação seja eond 
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!iilerarl~ com· todo o vigor <le Senfen~a profe-
1·,da t'i i .J uizo contencio~o pa?·a .ter aparelhada 
eXfl<'UÇão ' o .J Ui'h oe Paz ' a r~qnerim1mto de 
amhns, mandará lavrar hum novo- termo annexo 
ao prirneiro corn e~sa t·onwmc;ão. 

A<·t. 58. AimL, <prn as portes se não con .. 
'Ciliem, se .uo lH'lti, dn que se_ tratar da con.. 
cillaçfto, perante .o .Juiz de Paz, fizerem a1/[U~ 
rnas <lt•cl;•.ra~~(:'.es ~ on confissões , cspontan~as, 
e f'Iaras , ti"lllas se fai-{i mendío no termo, e !<e 
ine1mrí!o na C1· ;:l<lão, r~•i°<\ ·que pos~ão · sen-fr 
.c!e an xilio ao fotn!".J co,nheeimento , e deeiisfw ,da. 
c·amw. 

. 

Art. 5fl. Se no· U(·to do conc·Hiaçrío algum~ 
d{'S parks rf'fjnt'l'cr o j11ramento da outra, o 
Juh; 'h~ P;1z; Ih:~ df'f•:l'irá; e tanto de o tet• 
pl'e~t11ôo. cwnn (le se lia ver recusado, ·se fará 
meneão no te1·n;o , e certirlãn. · 

Art. üü. Falhmdo alguma das partes ao corn-
pnrecimeri1o na ;.iudiencia designada na citação, 
será multada na <1uantia de <J,;us a seis mil reis, 
procerlernh1-se na- fórma do Art. 24, e além dis-
S<t, se for Autor fic"rá resp~>nsavel ao Réo pe-
los prejnizos, e se f 0 r Réo, haver-se-ha por 
st\tisfeHa a dispoí'i1:ão leg"al para poder o Antol"'. 
intentai• ü demanda com a Certidão do não 
com ~HV'eci men to. 

Art ta. O .Tniz de Paz poderá tratar da. 
concilia1~ão daiiuf'llas pat·tes, c1;w vohmturiamen-
'te se ll~e. appr...sent:.u·t~m pura esse fim; e tam-
hein 1piawlo lhe parecti• con•:1mie11te., poderá cha-
mar. ami~·avelownte, e tratar rle c•onciliar aque]-
Jas partes , q ne sm~her t-:'r..:~m d 11 vi das , ou conten-
das entre sí sobre mil.teria, que possa ser -ob-
~cto tie. lit.i§!io. 

Art. n2. Em q1falfj1•er caso de C'Oncmação' 
ou porque as partes o_ requeirão , ou porque 

- 3 ü . 
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O ju1gt1e necessario, attendE>nrfo ;Í f]Uafü]afle, P, 
circunstancias · da qm·stflo, ;iwi:T · o Juiz de 
Paz tratai-a pfu·ticularnítntf', tón~ ,ia audicncia; 
e em qualquer dia, e hora, ai11da que Domirn-
go, on Dia Santo·, .011 Feriado st'Ja. 

Art. 63. A dta\·ão para a eonciliaçfio será 
bastante para interromper a pi·escripção, e fa~ze1." 
correr os juros da móra, cum tanto que se 
intente a accão dentro de hum niez, contado 
do dia, etÍ:i q;.ie se concluh• o processo concilia• 
torio. 

.A!'t. 6,J, A inda qne as cansas sPjão d'ílqnel..-
Jas , ' de que póde conhecer o Juiz de Paz, não 
serão coi\1tndo propostas perante elle, como 
J n1gadof'es, sem. q11c tenha precedido o proces"" 
so conciliatorio. · ., · 

Art. H5. ,.P1•esente:s as pat·tes, ou seos Pro.. 
curadores, se a materia da demanda for simples; 
e não dependente de prpva de testemunhas, ou ou-
tra alguma at.·e1•iguação de morada, o Juiz de Paz 
a terminará na mesm~~ au•liencia á vista do que 
exposeí•em o Autor, e Réo, e dos documentos, 
que appresentarem , fazendo-se deste procésso 
verbal bum termo abr·eviado. 

Art. 66. Se a materia exi~ir maior inda• 
gação, o Autor fará :p. exposição da sua inten-
ção por artigos, prod:µzindo com elles os docu-
mentos, que tiver, e nomeando as testerpu-
nhas, com que quizer proval-os , com cieclara.i: 
ção da sua. qualidade, profissão, e moradia. 

A respeito cie qualquer <lestas cousas poderá 
o Rép requerer os esclarecimentos,_ que lhe con-
vierem. 

At·t. 67. Feita, a exposicãó do .Aütor, o 
Réo, ou na mesma audiencia , ou na seguinte 
fará a sua contestação, tarnbem po1• escripto, 
1eja por artigos, ou por nega~~ão; e sendo por 
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rle1atorias, se r;e opposerem ; e o chamamento, 
e nomeacão á autol'ia, se se fiierem, na pri -
meira nu'diencià, para que for eitado Réo; a re-
conven~~ão, se a materia deHa não exce<h-~r a al-
çada, nem precisar tn.lis longa discnssiio, •111e 
a prin1~ipal; e a opposh,~ão , e assistencia, se 
nii.o. involverem <11w..,tues, que não pos-.ão ter-
minar-se verbalmente, e de plano, eui hun111 
só andiirnc~ia. 

Nestes" inciclent~s, bem c>omo na suspPi~·ão, 
se obse1·vará o <lisposto nos re.'lpccth"os Capi-' 
tulos. 

Art. 7.t. Se algmna da"' partt>s ar;rnir fal-
sidarle do instrumento- puuiico. ·ou · 1wnicular, 
ou de qual(jUer documento offere1·ido p~~la ou-
tra, o Juiz de Paz lhe receberá os artigos a~
signa<los pelo artieulante, ou seo procura<lo~~; 
e mandando autual·-os com o i.nsü-ume11t.o, ou ti~-· 
eumento redm·~~ui.do , qne . o tnesmo J nií'l ruhrl\. 
cará, remetterá tudo ao J u.iz <la Primeira f ns-~ 

1 c1taçaotanc1a. do Termo, a que pertencer, com · - . 
<las partes, para ,elle l'onhecer, e júlg-ar; sus-
peridenrlo .° segnim1rnto da causa prindp~ll, quan-
do - o tal IO&trumento , ou documento for índi!!:.. 
pensavel para a d•ecisão della. 

1 

CAPlTULO 6.• 

Da m·dem, do Processo em· geral. 

Art. 75. Nenhnma arcfio se arlmittirtÍ nO' 
Juizo da Pritneir,a fo~tan~~ia, . sem· qlw eonste 
por certitlúo do .foi'l,o de Paz haver·sc intenta...' 
rio a concHia~:fio , e n1ko se ter c•onfieµ:uido por 
falta de_ accôl·do, - ou i:õmparecimcnto do Réu. 
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Art. 76. To1las as ac•ct rc; ordinarias, ot1 Su.. 

tnarias ise proC'essarão ·da 'me&rna fürma, com as 
unicas clii-foreawas notadal'> no Art. J00. 

A1·t. 77. Nu dia de~iµ;nadi> na citacão o Au·. . .. 
tor , por si, ou por seo procnrador , apreseu-
h,rá a Ce1·t idi"ío dt·lla em audiencia , e o Juiz 
fará di:arnnr o diado. 

,\ r t. 7r;, (·011qn11·t'<'endo o Réo, se a cam;a 
eo11hpr na alcadi1 do Juiz, ( • .\rt. 102.) fará ·este 
ao Autor, e· Hl-o as perg·untas ·, qúé bem lhe 
pare1·er, e á vista dei las, se fic~ar inteirado <lo 

· n~gocio , de maneira que poiisa determinar a 
causa, a determinará por s.uu Sentt:ru;a verbal, 
i]Ue se lançará por tt'.rnJO no Prntoeolk•. das au-
dieucias, e de que não haverá µµpella~~ão. 

Art. 79, Se pelas tK~s perguntas !Se nfto po-
drn· determinar a cansa; ou ella exceder a sua 
nJçadn , ou o Réo nãtt comparecer , na lllt>i-ma 
1l1tulienci11, ou na SPg-uinte , offereecrá o A11to1•. 
~ seo Hbdlo, t>n• termos elaros, e <'•1n..i~os, (jll0 
naifa ma.is <~ontenhíi-0 além da expo~i1;iío no fa-
<"to, rnzão de pedir, e emHdm.fio t·om 1wti~·ão 
de cousa c•erta, e assignado · pu1·Adn1garlo. · 

Art. 80. O Lilwllo M'r;i lido pdo. off'erente ~· 
e com t'lle ~w produzidõ ~ Lº todos os documen-
tos , de (p.ialq11-er qu;ti idarle, e nat11rt>za , c1ue 
iwjno , ·a .que os artl~os se referirem : 2.0 o rol 
das testemu11has da terra, ou rle fóra, <om que 
qnizer. pro\'ê~l-os, det•laraudo ·os seos nomes, qua-
Hdarles, profüssões, ·e mora.dias: 3.0 os requeri-
mentos, •1ne o Autor tht>r a fazei· a bem do 
conhecimento, f-' dt".<'isão d"' <•ansa. 

,,Art. 81. P1idercí. ser o Autor 1lispensado de 
Jll'Qdmdr os dm·11mt't1tos; 1.0 protestando appre--
'"~ntal-os na dila~~:io probatoria, 011 1wrante os 
Jurado;;, n!!P~a1d• j11stos motkos <le o não po-
der fazer uei:,te acto: 2° urticuland(), que se uehão 



en1 p<Hter do Réo, e inchrindo no pedirlo a ex· 
hiM~·ão deHes: 3.0 articulando que os perdeo, e 
delHs não terú uoticia. 

A1·t. 82. f~uando se não' produzirem docu-
mento.'!', fóra dos casos do Artigo antecedente, 
(1uan:h se não preencherem os requisitos dos 
Ar~~. 70, e SO; e quando .se infontar provar 
co:n te;;tpmnnhas o que 8Ú se dever· provar com 
<locnrnc:11·os, o Lihdlo nfío será recebido, e o 
J ub:; absuh'erú o itéo da lnstancia, e con rlemnurá 
nas· cnstas o A uctor, que poderá appellar. 

Art. 83. Estando o Réo presente á leitura 
rlo 1ibello, p,nr sí, ou por seo procurador, se 
quizer confessar o cónteu.do 1wlle, se farú dis-
so tern10, assig;nado pelo Réo, e pelo Juiz, 
qüe o eonc:lemnará no pe<lido, _e f't1stas. 

A1·t. 8:1. Não havpnrto a confissão o .Jui;1, 
assignal'iÍ. ao Réo cincq qias para dentro delle,'i 
Ojl!HW US excepç~Ões, n:ue tiver; OU declarar" 
que tem a reconvir o Auctor, e pedir ordem\ 
}JUl'a. a cita~~fi.o: ou µara dizer, que tem a cha-
mar, Oll noil'H'ar al§~nem á autoria; para inten-
tai· ·a s11speiçilo ao .Juiz , se tiver motivo; e 
tamhem para pe<lir fiar1ça ás custas. 

Art. R5. As exccw;ões, qne então se po-
dem oppor, são as sinw!esmente di]atorias, tfe 
incompcteucia,. li tis· pendencia, espolio, mo1·a-
toria,. c:omiH·omisso, e pacto de n5o pédir antes 
de cerLo tempo: toda~ as mais, 'lilatorias ou 
i1erempthrias, só poderão ser oppostas por meio·· 
rle cor.test~wão , ou conth~rie<lade. 

Art. 86.; Se dentro' ·dos ~inco dias assigna-
<los o H.6u não opposer a!gumtt das referidas ex-
cepções , nem fizer as cleclura~~ões, e i·eqtrnt'Í-
mentos, de que trata p Art. 84, a nada disstl' 
será. flepois admittido; salvo a intentar a sus-
peiçüo do Juiz por motho supe1·veniente. 

http:c�nteu.do
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Se opposer excepção, ou fizer alg~ma das 
declarações sobreditas, proceder-se-ha na fórma 
desta f;ei, Arts. -131 - seguintes. - 141 • seguin-
tes - 145 - seguintes -158 - seguintes ;-163 - se-
guintes. · 

Art. A7. Não havendo algum dos menciona-
dos incidentes ; ou ·imrnediatamente á decisão 
de11es ; ou logo que por despacho se mandarem 
pôr em separado, o Juiz , ·em andieacia, assigna~ 
1·á ao Réo vinte dias para formar a sua con-
trariedade. · 

Art. 88. Na prime1ra aucliencia, que se se-
guir depois dos vinte dias assignados, .offerece-
rá o Réo contrarie<lacle , ou por artigos , ou por 
n~gação ; mas em qualquer dos casos , por es-
cripto, . e assignatla por Advogado: os artigos 
serão formados com concisão , e cla1·eza, con-
tendo sómente a materia de facto com as ra-
zões da defeza , di reetas e concludentes. 

Art. 89. Offerecida a contrariedade em au-
_diencia pelo Réo , ou seo procurador, será lida 
como o Libello , . e l~om ella se produzirão os 
documentos , "a que se referirem os artigos , o 
rol das testemunhas, qúe quizer dar; e os re-
<1uerimentos, que lhe convierem, na fürma do 
Art. 80. . 

Art. 90. O Réo será dispensado de- prodn-
7.it· os doemnentos; l.0 nos casos do Art. 81 ; 
2. 0 quando articular que os tem em Pailí Es-
trangeiro, ·ou dentro do lmperio a distancia maior 
de cem legoas: 

Neste caso se lhe assignará tempo para os 
appresen,tar sem com tudo se suspender o pro-
gresso da causa , que proseguirá até se ultimar 
a instrucão do processó. 

Art.' 91. Se, lida a contrariedade, o Juiz a 
não .achar nos tennos dos Arts. 88, e 89, não 

A 
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se1•;;1 por elle recebida, mas porfor;Í. conceder ao 
Réo ; até tres dia!-!, para emendai-a, e s1~ nil 
termo concedido o Réo, ou não fizer a emen-
da, ou novamente offer~ct~r a eontrariecfade em 
termos de não ser reee:1ida, o .Jui" o luncará 
della, e manl!úá proseg-11ir o feito. · • 

Art. 92. Do J uh niío recPher' a contrarieda-
de, no caso f!o Artiu;o antecedente, ou de re-
ceber' estando eorwehida em .termo'il rle ser "re-
jeitada, podm·ão as part~.~s appcllar sem prejuí-
zo do seguimento da euusa. 

Art. 93. (~uando á vista da contra1·iedade 
o Antor, por sí, ou por seo procurador, qui-
zer desb,tir da flemanda, ou t•oavcucionar-se com 
o Réo, logo · o Juí:li, nrnndando Jan-ar termo 
pot• amhos assignarlo , juJgará por sentença. .a 
desistencia ou coüven{·ão e havei·á o feito por 

' • 1 'findo. . 
Art. 94. Não ha,·endo desistencia, ou conven-

ção, dará. o .JUiz tres rlitis ao Autor, se os pe-
dir, pum addir o Libeqo, e a.. respeito dos ar-
tigos da addi«;ãu, que offereeer<Í. na primeira au-
dieneia, qoe se seguir aos tres d'ias, observar-
se-ha. o ileterminado a· respeito (ia appresenta-
ção , e leitura do Libello nos. Arts. 8i.>, e se-
guiutes. 

Art. 95. Si> o Autor arl;Hr o Libello, terá 
o Ré'o igual ·prazo para addir a contrariedade, 
ainda que tenha sido '4e negação; e offerP.eerá 

...1 1· ,... . d' • • , ) 1a a•1t tçao na au tencta 
1 

que se segmr aque e 
praz.o, observando o determinado nos Arts. 88 
e seguinte~. 

Art. 96. Denfro de:,steS"' tres dias poderão 
as partes requerer líuma da outra a exhihição 
de quaes11uer títulos, ou dogumentos, que , façãt 

bem da clareza, e d1~ci~ão da caus;.t, ainda 
;, não tenbão .sido. offljirecidos • .. ~f! •0 11 • 
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Art. P7. Se no decurso .dos tres dias, ser 

frzer o req11erimento para a exbibicão, o qual, ,.;

dt·ve ser accompanhado de todas as razoes, que 
tirer a parte para a pe<lir , o Juiz á vil'!ta. 
destas o (lefel'irá, ou indeferirá, eomo lhe pare-
cer, e no N1so do deferimento mandará intimar 
a parte , ou seo Advogado , para satisfazer á 
exhibi~·ão, s.em por isso se suspender no curso 
da causa. . 

.Bm qualquer dos casos poderão as partes 
·appellar; mas a appella~~ão não suspenderá a 
causa principal. 

A rt. fl8. A parte, a q-uem se mandar fazer a 
exhilJi~·ão, será desonerada della, se jurar não ter 
em seo poder o titulo, ou documento exigi<lo; 
porérn depois de jurar, e em .nenhum tempo, 
ou estado da cau~a, se poderá ajudar de t~l 
titulo, on doeu mento. 

Art. 99.. Na audiencia, em que se offerec~r 
a addição da contrariedade, ou se fi:tier o lan-
çamf'rHo della, ·o Jui~ as~•ignará a competente 

,dilacfto para a prova <la tPrra ,- nos casos, em 
que 'hou,·cr '1e julgar a final, ou mandar~í pas-
sar a Carta de lmp.iirição para fóra, se as par-
tes , ou alFuma dellas . a tiver requerido; nos 
termos dos Arts. 80, e 89. . · 

A rt. 100. Nas causas summarias não se ad-
'mittirá a<ldi~'.ÍIO do Libello ., e contrariedac!e, . e 
os prazos, c1ue assiµ;Parem as partes, serlfo de 
metade dn tempo dado para as causas ordina-
l'ias. · 

A rt. 101. São causas summarias : ·1.0 todas 
as que nfio · exccd<'rem o valor de cincoenta mil 
reis: 2. 0 as executinls: 3. 0 as de alimentos pre-
sentes, e\ futuros t 4.0 as de soldadas, e jor-
naes: 5.0 as <le njt.1~tar.rier·tos de l'ontas: 6. 0 as 
de forf'a no•·q, e n•" :e ' · ··"'"'<'r"':.,~ denti·n do . ' . 
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anno: 7.0 as de nunciacão de obra nova: 8.0 as 
de deposito·, e gúarda ': 9.0 as de injuria civil-
mente iptentada. 

Art. 102.. As c~nsas, cujo valor não exce-
der a cincoenta mil reis , proseguiráõ perante os 
Juízes da Primeira lnstancia; e serão por elles 
julgadas á vista dos Artigos, e das provas , sem 
mais allegações das partes, do que não ha.verá 
appeHação. -

Art. 103. Tambem serão julgadas finalmen-
. te pelos Juizes de Primeira lnstancia: 1.0 as cau.. 
sas, em que nada ~e tiver articulado de facto 
por co~sistir a questão em ponto de Direito só-
mente: 2.0 aquellas, que por êo_nvenção das par-
tes não houverem de ir aos Jurados. 

Das Sentenças . nestes casos se' poderá ap-
peJlar para as Relações 'respectivas. 

Art. 104. Todas as mais causas, depois de 
preparados os processos , e annexadas a elJas 
as inquirições de fóra, ficarão resei~vadas para 
serem decididas na prim~ira sessão dos Jurados, 
que se seguir. 

Art. 105. Quando a1~sim estiverem formados 
os processos , o Escrivão , sem precisão de des-
pacho do Juiz , continm1lrá a vista deUes , por 

1 

espaço de oito dias, a .cada hum dos Advoga-
dos das partes , para pqderern fazer as allega-
ções , ou apontamentos necessarios a bem da 
causa , e que quizerem appresentar na Sessão 
dos 3'urádos. 
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CAPITULO 7.•  

Dos .Advogados. 

i\.rt. 106. O Autor, e Réo no começo da 
demanda nomearáõ Advogad~s , rl' entre os do 
respectivo Auditorio, para todas os termos da 
causa. 

Art. 107. O Autor appresentará · a nomea-
ção na mésma occasiríO', em que appresentar ao 
:Escrh·ão o r~querimento, e despac~o para se 
lhe passar a ordem, Precatoria, ou Editos pa-
.ra a citação; o Réo a appresentará nos cinco 
dias, que lhe forem assignaclos na fórma do Ar-. 
tigo 84. 

Art. 108. A nomeação será ·feita em huma.· 
procuração, em que se outorguem expressamen-
te todos os poderes necessarios para o curso da 
causa, e de todos os termos della até final Sen-
tença. Na mesma procura~·ão haverá, quando se. 
appresentar, huma expressa dcclara~·ão da acei-. 
tação do Advogado, assignada por elle. 

Art. 109. Quando forem dois ou mais Au.-' 
tores , ou dois ou mais Réos , · deverão todos 
accurdar-se na esc~Jha do Advogado; não po-
dendo haver mais 'lue hum por cada parte pa-
ra fiµ;-11 rar em ,J uizo. 

Art. 110. O Advogado nomeado será a uni-
<'ª pessoa legitima: l .0 para receber do Escd-. 
vão' e entregar-lhe os autos nos prazos man~a
dos pela Lei: 2.0 para recebe-P todas as intima-
ções, que se fizerem precisas no progresso do 
feito até a Sentens•a final. 

A rt. 11 l. Se alguma das partes não achai• 
Advogado, que. aceite a nomeação, o Juiz lho 
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nomeará hnm dos do Auditoi~io, e o con~trange
réÍ a aceitat·, se para se escusar não produ:dr 
razões ura:entes, e attendiveis. 

Art. fl2. O Adnlg-ado, que huma vez for 
nomeado, não poderá ser revogado sem qne sPja 
iu1mediatumeute suhstituido por outro, intiman-
do-se a. nova nomea~fü.> ~i pu1·te conti·aria,, ou a 
seo A<l vo~ado . 

.Art. l 13. O A1h·ogado, que tiver deelarado 
a aceita~·ão do patrocínio, não poderá deixai-o~ 
no prnseguimento da causa senão por demis-
são do emprego, suspensão, mulestia ~ran~, ini-
mizade supervenienté com o seo eonstituinte, e 
intima amizade, ou afinidade contrahi<la com a 
parte contraria. 

Art. f l-!. Em quanto não houver a substi-
tuição, e esta se nrí.o intimar, á parte, ou· seo 
Advogado, prevalecer:í a primeira nomeacão , e 
com o pl'imeiro · Advo~~ado · se continuad.õ os 
termos da causa. ' 

Art. l.15. .Os ·A <l vpga<los não escreveráõ , 
~im assignaráõ artigos , allég·ações; nem outro 
11em escreverão notas r1us autos, que ~wjão de 

1 

alguma maneira diJ:fan~atorias , injurios01s , ou 
indecentes; sob pena (le se riscarem. e de sfl-
rem elles suspensos até seis mezes, flcnndo sal-
vo o direito aos offendidos para as acções com-
petentes. 
. Do que o .1 uiz determinar a est~ respeito 

·poderáõ os Advogados, ou· as prop.nas parles· 
appellar, sem pn~jüizo do seguimento da Causa. 

Art. l lü. O Advof;ado, que não d1w os au-tos logo que se findar o prazo, cer1ifieamlo o 
Escrivão haver-lhos pediido, será. condemnado em 

1• •1 '. ) ' d 1 1seis mh reis: e se í epOis e coru t~ninac o , e 
novamente intimado para a entr0A·a, a niio fizer 
em vinte e quatrn hor1,1s, será temporariamen.. 
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te suspenso, até tres mezes, P. se apl'P.henderáã 
os autos por dilig~ncia dos Otficiat:s de Justiça 
com ordem do J ui~~ por c:A:ripto. 

Em nenhum 'lestes casos haverá appellação.· 
Art. '117. No Juizo (ie Pa~ uão serão. as 

pnrt<'s oht·igat!:1s o ter Adv·og·udo; ma~ se O' qui-
Zt'rein te1· nas dem;indds. ((\IC se tratarem nes-
se .Jui1.o, 'se observará o t.lisposto nus Artigos 
antct•eclentes. 

Nullf•a serão aclmittidos os Advogados no 
processo cmwiliatorio. . 

.Art. I 18. lg1111lnwnte nuo Sf!'l"ÜO a~ partes 
oln·lg·adns a tet' Advogados nas causas., que se 
trutarem perante J uizt>s Al"bitros. 

Ai·t. ê19. Por.· motivos justos poderá o .Jni:?i 
em (ilHdq11cl' enusa pern.ittir ás pc:.rtes auvoga-
rcm-ua flOt' sí, suj~it ... Edo-se por termo ao «1ue 
fü~a dispo1>to a t•espdto elos ·A<lvog·~1los, e desi-
~;nan<lo huma pe:-.soa, a tp11·m se fa~'.~O as cita-
«;ÍJt·s, e int imac;ões , fJlie forem precisas no pro-
gre~so da c:ausa, quauJo não fotem n}ora<lo1·a$ 
no l ug•u· <lo J uizo. 

CAPITULO 8." 

Do .1frre.r;fo, e Fiunra ás custas • • 

~ l't. 120. O Autor depois de offerecido o: 
Lihello, ou ainda a11tPs, se as ch·cunstancias o 
exJ~u·eru, e na 1><·1·Hk1wi~~ da causa, cm qual-
qner e~tado della, pi·dPnÍ rerl'1ere1· o arresto, 
011 no 1uoH·!, ou ~L'tH}\'t'.nfe, fjffé tive1· deman-
dado, ou pi·rtn1dc1· dernaE•!ar; ou em bens do 
1-léo, que \)ustcm p~ra segm:.m~·a da quantia, 
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JlOr que lhe for obrigado; mostrando, ao menos 
p1•esu1npti'varuente, o direito que tem á cousa, 
ou quantia. 

A rt. J21. Esta <lf'mOQ,:!tração será feita, ou 
pela produção <le instrumentos publicos, ou par-
ticulares attendh•eis; ou pelo depoimento de tes-
témunhas fidedignas nos cases, em 'lue a prova 
testemunhal for udmi~side: e.para ella se fazer 
não ser<Í pt·eeisa a cita\•âo do Iléo. 

Art. 122. rrarnbem se poderá req1w1·er o ar-
1·esto nos bens ele raiz , que fizerem ohjecto do 
]ítigio, 01.1 nos s;eos rendimentos, provando-se, 
além dos mais requisitos , a· dilapidação , ou a 
hem fundada suspeita della. 

Art. 123.. Do despacho, por que o .Tuiz man-
dar proceder ao arresto , ou o negar, podl;}ráõ 
as pa1·tl•s appellar, sem suspensão. 

Art. 124. Para se pt oceder ao arresto se 
expedirá ordem assigna<la pelo .Juiz, a <1ualcon-
terá o nome, q11alid111de , profissno , mo1·aoia do 
Autor, e <lo ltéo; e a declaração bem Pspeeif1-
«?ada, ou da cousa , que ha de arresta·r-se , ou 
dia c1nantia, de que o Autor se diz cre<lor, in-
dicando-se a origem,, ou titulo da obriga~·ão. <lo 
Réo; o nome, e Termo. do ~Juiz. · 

Art,. 125. O arresto poderá comp~ehender os 
bens mo\'eis , semoventes , e de raiz , os direi .. 
tos, e ac~·ões do Héo , á exeepção daquelles , 
.em CJlle for prohihiclo taze1·~se penhora; ml:ls nun-
ea se urrestariíô mai!,s que os necessul'Íos para a 
segurança da íli\'ida. 

Art. 126. , Pratie.aclo o arrest.o, o Autor fará 
cit.ar o ltéo para opp(ll' o qne se llrn offerecer coo .. 
t~a elle; e es,ta citaçf~o será feita dentro em dous 
<has, se o ileo for rporarlor no tn<_lsmo lugar do 
J nizo, ou a distat:Jcia de duas lcgous; e ~e fol' mQ... 



railor a ma1o1• (listancia haverá mais hum d~a pa.. 
ra cada <luas leg·oas. , 

Na citaç~ão se lhe assign~tá. prazo para ·a op.. 
posição c•in pena de revelía. 

Art. 127. Vimlo o _Rén a Jnizo., por sí, 
ou ·por pr1!('1Jl'élílor , e tendo nomeado Advoga. 
do, o Esm·ivuo continuará vista dos autos com 
todos os documentos, e depo1mentos, que nelles 
houverem , p<n' ef'lW\'º de dnco dias. 

Art. 128. Hentrn r!os elo 0 0 dias, ou na pri~ 
meira auíliencia , que hou veJ• dc!pois de11es , ap-

, p , . ,..,. .C'Jlresen t ara. o ,-.eo a 1ç:ia ('O ;tt:~t-1;~ao, na ·1orma 
do Art. 88, e seguinte:-;; e inqr:ir das as teste-
munhas,_ se ai\ der, o .J ui,.; deeidírá finalmente, 
á vista dos. autos , e dai;; pro\'as, d<t proceden.. 
da, ou improeedench do ar1·esto; dando ap.p.el-
lação, na fórma do i\ rt. ] ~3. 

Se o Réo não conqiare<~er, ou não· fizer op-
Jl0sis-5o, julgar-se-ba á Iºtl\'elia, como for de Di-
1·eito. 

Art. 12!l. O prof'e!õ:so do arresto será sem-
pre fornrndo em separado do principal, ainda que 
se requeirii por motivo (la cvusa já pendente. 

Art. l~;o. O arresto fie;wá de nenhum effei• 
to, e será Jf~vantadt> immediatarnente; l.º se o 
Autor não fi7'et• citur o Réo em tempo para a 
oppotiição; 2. º se o Autor no prazo de oito dif.lS 
não citar o Réo para a concilia~~ão, se ainda a 
não tiver havido, ou para a acção. se já tive1· 
havido o processo conciiiatol'io; 3. º se o Réo 
prestar fiança i<loriea ;- 4. º se por sentença final 
for ju1gado improcedente. · · ' 

Art. I:H. A fiança ás custas s6 poderá ser 
])edida ao Autor no principio da cansa, e den-
ti·o do prazo assigriado, na fórma do Ar:.~. 84. 
Depois deste prazo a requisição da fiança não 
jjerá mais admittida. 
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Art. 132. O fiador de,'e ser Hnnro; ~ .. ·.l'l 

he, hafül para. eontraclar, nossui ' . · •.. !, :·~ 

suílicientes, cpe. sejão seni.; livrt'"', ,. 1lesernlH•:·~ 
gados; e qne sPja <lomiciiiado 11.; ".ern".1 d:1 .Jii; ·• 

l "' 1Al·t• <la. O fi"<I:: ... \,•1· u.:J".~,,, e '-'t''" ,... ··" i.H .. •: :· ,, '1..,''u·i> •••• 1

ainda qné se ni:o expr1'S"C. <"•i.:.1 a 1j•1alidade 
de pl'incipal. pa;.::<t<lor; 1• p<~ !er.. iHir tlLs s<~r 
exeeutri.tlo, sein o lwnefü·i., 1h t'X\'CU(';:n •. 

Art. 134. A fiau1·a u;-~:• V·r:1 : . · ·;~!': t .º nns 
causas, · f(Ue se ti"<il ,,;., ;n nu .J 1•1t.u de Paz: ::::?.º 
qnando os Auto~·t>s f"n~in :io?wiauwnte airnna-
d:is: .. ::Lo <JUirndo os rL1«.1~s l<~positarcm qtrnn-
tia, ou pl'nhorf's HÜ;~ ..1.·ut.'"': ~-·, 'i'rnndo o.s Au-
tores forem not.o:·i,;me.1tc 111~.;;t·r;1\·cis. 

Ar·t. l :if>.. ~ão 1wt\irÍamente abonlulos os 
qne tem bens 1le r«iz, 1•n 11wveis pre1·io!'11s , 
b,1stantf'" para ~<'g

1

urar o pugamenta das custas, 
'{l1 ntro do 'f-enno do .hd:;,, n;-;o mostrando o 
Héo, <pie elles ~,;e achíw de alg-mn"' muuei1·a 
obrigados, ou emhal';.pdo<.;. 

Art. 136. _ He th·posito sum •. '.t·n'.e o qne se 
faz ·de quantia fü'uid;~, ou de pl\'ª" 1le om·o, 
p1·ata, ou pedras \lrt:cwsas, !te '·al nr corresi10n-
dente á avaliar.ão,, <prn se fizet' <i<\'' f•m:tas. 

Art. 1a7. 'são' notoriamente mist>1·a,·eis: 1: 
os escravos: 2.0 as rnu'.k:res s11,ltfi1 ;:~, 01i Viu-
vas, tlUC vivem <fo SCU honesto tl';!halho.: 3.• 
os orfãos, que n~io tem l1ens s11ffü:i1"n! es para 

. . t . ,f ffi • ,_ •1 a sua ~nnsrn e~icia :,: ""J-. 0 os o .1~rnes n.H,lcmrn1cos, 
e trabalhadoi·es, 01ie vin'm a iornal. 

Art. i;s.~. ..'. dafl·::.i. ahrtP1g;~rá t.oda :l impor· 
tancja <ras <•1i~t<1"i da prim<':ra, ·e seµ,tHHti lns-
tancia, ;w!a uva!i:,t~·ão, <p;~ ile fizer, conforma 
a qualidiute dr\ ca·1va. 

A1·t.• 1:o. A r1.,·a1iaçiio s·:~rá feita p{·lo .T•1;z, 
a reqnerimenl.o dt~ h11ma <fos !Mrl'.Ps, 0in1nrlo 
dous Adrogndoi:. Jl,> A1HHturio, que não stjiio 01 

http:avaliar.�o
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da c:>ausa; on o seu Escrivão na (alta de .Advo-
gados , sem recunw. 

A rt.. HO. Se a re~pelto 1i a fianç.a ás custas 
SP, mover q:1estft0, que se não termine no prazo 
de <p1atl'o <ih1~; • pôr-s1.•-lm e.m sepai·a<lo , conen-
~o a cattsa pdueipal seus t··i·mos. 

Do que ~I rt<..;pdJ o ih nnn~·a se df>cidii·' po-
derá appellnr-~e ~\·01 prej•:iz~l do sPguimento da 

• . • 1 -,· \ .., C'causa prm<·111<:1 • ei~ o .;: nt:)l'. a nao prestar 1ora 
dcs casos du ..::'..rt. l:i i, será o Réo absolvido da 
J..tstip. 

A rt. 141. -4\.s exrep~<r~ srrão fleduzidas por 
e!icrito, o:Iere('~d.ts, e 'n'das na primeira audien-
eia, <pP se ~t~~:Lir aeç l·h;~·o dias ;:1ssignados, na 
fórma 1b Art F-i, i;rud'.it.indo-se logo todos . os 
clucumcntos, a que :;'.'! n-··?smas excep~·Ões se re-
ferirem , ou fo1·em ner·essarios para u proi-·a <leI-
Ias. · 

A i:t • 14'4.º 1u~s a.e; excepçoes na nu< ienria,L' 1 "' 1· . 
e na presen\~\ do :A..· utor, ou ~~u prQcm;arlor ! 
se este as uno confess<.n', o Jmz lhe ass1g~ara 
o prazo de cinco ()L\s pal'a a contet<.tução com 
a pro<lu\~Üo dos 1loC'1111wnto'i!, que tiver; e findo 
o prnzo imnwdiatumente decidirá por senít'n~a 
á vista <fo ollega.;lo, e pron1do documentalnien-
te pol' ambas us partes; poi~ que outra prova 
será inaclmissh·eJ. · , 

Art. 143. A excepção de incompetencia, ou 
rlcdinatoria será opposta ·antes de todas as m~
tras, exccpto a de .suspd~·ão; alias se cntent:L-

r.. ; ~ 
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tá r~nunciada; snho o caso de sPr a '. .; "9J:'lne• 
tencia em razão· da natureza da 1·;1!1sa; por~iue 
esta se pode1·á oppôr ·ern todo o t(~ll po. 

Fica p'rohibido o uso das A voi•.a!\ll'Í.l"i. 
Todas ·as outras excepçõcs dtiveriío :;er op-

postas conjunctamente. 
Art. 144. Das sPnten~ns proferidas sobre 

excepções se poder:í nppell:u·; mas a. appd!a~·ão 
só terá effei-to suspensi \'O da c:msa pl'incipal., 
quando se tratar da incompetencia. 

CAPITULO 10. 

Da Suspeição. 

Art. 145. O .Tui;z poderá ~er recusado, co~ 
ttlO suspeito por alguma destas causas. 

· Se o Juiz, ou spa mulher for Pare.nte, ou  
.Afüm ele alguma das partes, até o gráo fls  
I'rimo com irmão; ou se o .Juiz for parente,  
ou affim da mulher qe al~uma das partes, sen- 
do e:,sa nllllher viva, ou tendo deixado filhos.  

Quando tiver morrido a mulher, com. <Jnem 
liavia o parentesco, o.u affinidade, sem deixar 
filhos , só poderão recusar-se o sogro, genro, 
e cunhados; 

A dbtmsição relapva á mulher, c1ue morreo, 
se applica á mulher rivo1•ciada' existindo filhos 
do. matrimonio dissolvido. 

Se o Juiz' ou S_IHL mulher for compa1ire' 
ou comadre, Padrinho, ou Marlr!nha, afilhado, 
ou afilhada de ulgnma das. pt..t.rtes. 

Se o Juiz, ou sua mulher estPve algum 
tempo debaixo da tutella, ou curut~lla de al .. 
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ruma elas partes; ou <le qualquer dellas reccbeo 
notorio bt•neficio. , 

Se o .Juiz, sua mulher, seus ascendentes, 
descendentes, parentel'I, ou affins, até irmão.s, 
e cuuhados, tiverem dehi:Jnda sobre questão si-
miJhnnte, á de que se trat1-1r; ou tiverem cau-
sa eru iseu nome, em J·uizo, ou Tribunal, em. 
que huma das partes st-ija Juiz. 

Se o Juiz, Stll;'S ascendentt's ,.,ou descen<len-
"tes forem credores , ou devedores de lu.~ma das 
partes. 

Se entre o Juiz, seus ascendentes, oü dPs-
cendentes , e alguma d,,s pal'tes , houver actual 
demanda civel, ou criminal; Qu a tiver ha\o·ido 
a 1uenos de tn·z annos. 

Se o Juiz for tutor, curador, herdeiro pre-
sumptivo, donatario; se for amo, ou comensal 
de alguma das partes ; se for Presidente, on 
Administ1·ador de algum estabelecimento, socie-
dade, ou Administração, que seja parte na. 
causa. 

Se o Juiz tiver dado conselho, advogado , 1 

ou escrito sobre a questão do processo; se ti-
ver delle tomado precedentemente algum conhe-
cimento, ou como Juiz, ou corso Arbitro; se 
tiver solicitado , Oll reeomendado a -causa, Oll 
fornecido as .custas; se tiver nella deposto. . 

8e houver inimi:lade capital entre o Juiz 
e a parte. . 

·8e já alguma vez. o Juiz se tiver declarado 
1mspeito á parte, ou por tal tiver sidÓ julgado. · 

Art. J46. O Juiz? em quem se vei'ificar a] .. 
guma das cansas de suspei<:ão, ou que poi· ·qual-
quer motivo se sentir suspeito em sua conscien... 
eia ' o deverá deda"rar immedia.tamente' e por 
escrito llOii autos , sob pena de pagar as CUS.. 



tM, a que ;!cr rn:'"ª, e !ic<tl' Stij..:ito á ind~m
nisação de per1L"', e dai·)U{IS. .,. . ! ., ·1 ...QnmH1o o .1n,·/. &1~ .,,,~cwrar §11•;:-c1.:o, n«o pn-
derá mais contiirnal' h ;l;•sp'.\dlai' H<l causa, ah~
da que as paYti:êS o q1!f·irfi.(> co:~·;(lntir. 

Art. l·l/. :\:~ :d1!;1i11rn das p;;r\.('S <1n;;wr re-
cusar o Juiz pm· sns;11~ito, dev<.·1·á f;11.el-v o .\ :i-
tm· nnks <1~' prnpor pt.~rtrnte cH<i a dem;~:1d.1, 
fazemb por;~r•1 <:\lnshr a neccssi .iad~ de f':·o-
]rnl-a; e O lt~o «n:1·s de re:·pnnrler a eJla, Ocl 
Df'llfl reqnm"el', 011 np:i:n· outra aL!;'nma Ponsa; 
~aivo o caso de ocevner de novo tL> pr~1::.;resl1 > 
da. r~rn sa. 

Art. 118. Para C<1n!wcer das snspei\~'.it>s se-
l'<Í .Juiz com;wteate o de Uirc·itu, se 1·1 ~idir, 
ou se aelrnr, pnr cpalqncr nii1tiv:> de officio, 
dentro do Di"i!Tieto, ou Ter~iio do rPcusado; e 
fora deste caso c~onhecerú o .Jnh~ L{~trnrlo nrnis 
'Vizinho, ou nquelle, ern quem as partes se lou-
varem, qnanr!o não luju J uL~ l.eu·ado na distan-
ceia até seis le,!roas.  
. Art. 149. 'Esta louvação, cprnn<lo for pre- 
-cisa ,. sení impreterivelmente foita •'m lrnma ~ó  
-au<liencia, •para que furem 1rntifieadus as partes;·  
-Ou seus Advogados.  

Art. 150 .. ' A suspeidío será intimada l'e·r-
balmente no .Juiz c111 audieneia, pela parte, ou 
JHH' seu Prol'llt'ador, q•Je para esse fim tc•nha 
])Oder especial; e lfJ)go que· ella. f.)l'. iutimada, 
11essa mesma audiencia se. entrep;arifo ao Escri-
vão os a1·tigos, simples, e c,Jaros, em que se 
dednzà, assignados pela parte,. ou pelo 1\d''.º-
gado, ou pelo Prociu1·ador especial, aeeornpanha-
dos dos doeumentos, que hoil\'~rem, e do rol 
das testemunha•;,. com as precisas dedara~·Cíes. 

Art. 151. O Escriv~í.o no prazo de dnte e 
fjlHltro horas remetterá os artigos ao Juiz, quo 



<la ~nspp11:;'0 f~en•r 1·'lnhceer, e l"FtP sem (1e.. 
wora ! orú .nos au!11!'> o seu dc~j«H·lw, po1· que 
c.!cd<1re pnH~':d,e1·, (Jll nÍio a snspei1;ão. 

Do 1hspuchó, que de<'larar iwproce<lcnte a 
~m·p1-1~;w poder<\ appdlar-se_ !Sem hUSpenh,ÚO àa. 
ti.t1~a prín1·ipid. 

A n. lõ:2. Se o J niz (~('1·lar11r procedente a 
Sll!'.J'• :,, iio, 1:_<indará no li d-rnc c:t·spadio dar 
\'Í.,L1 <W re1·11s;•do para r<'f,l ;·~:der dentro de tres 

~dias, e Sll::ipender o st·µ.1:i;<11;11to da 1·uusa. 
Art. 15:~. ~e o reem-•·do 1-onfessar os factos, 

qoe u otivi1~ >;o a smpt·i1;í:o,. 011 ~e nfío ~·espon
<le1· aus art1~,;Js no prazo a~:-,1gnado, o J mz pro-
forfrá s<'ntcn~n , (]lW o j11lr.;;ue suspeito; e desta 
sentcn~a ufio haverá. r~e11r~o. 

Art. l 5J. H.cspondendo o recnsa<Jo a con--
testar os arí:igJ>s) dar-ne-ha vista á parte recu-, 
s;rnte por Yiuie e fJHatro hnras, para deliberar,' 
e <!eclantr, se ipwr, ou 1.íio sPg;uir a _1_·ecuHt1,,fio; 
o fp1e fonV pred!SUll!ente por huma ''destas fol" .. 
11'.!ilas - Confo!'mo-me - ou - Nrio me confor.. 
mo - s~m mui~ rPpii{·:<, uu ail1·g·ação alguma. 

Art. H5. Qunndo o recus~~nte se c,onformar 
com a l'(:'f,;posta (1., reeusauo' o Juiz ha,·erá o 
}H'O<'fü;sn por Cndo, d>édnrnrá o recusado po1• 
·urio i;;uspeíto, rnnndi1rá ~eµ:uir os termos ,Ja cau·-
8a prind1•;d, ·e cnn1;, rnnarü o l'c<:usunte nas <·ns-
tai- t'lll tn·zdoh, o; todo em huma só sentcn-
~·a., <le que t:;,[lo h.o\'t'.rá rt'«urso. -

i\ rt. 1;)6. N :;o se <"onf<>rmando o recHsante ,; 
o Jniz 1111rn1h;·á H;;;iurnl·o, ou a loiCU Advogado 
para up1·eH'nt .. r a~ tebte1iiunhas_ dentro em oiu--: 
co tHas.. ·• 

A r.t. ] 5i. Findos os ''inco dias, com os de-
po in1eni os t!i;s 11 :-,tcw1111hns, ou sem ell(•s, se () 
i·crni'i;lnh· ~is n:,u .n1~1·rese11tar, se farao os au~ 
tois coudusos, e e' Jui~ julgará provada, ou 
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não _pt·ova<la a suspeH;ao; e no caso de a julg=lr 
não provada, imporá ao reeusa11te a multa, que 
lhe parecer justa de 21.},)7) até 200'.~HOO réis. 

Desta seutm1ça poderá o recusante interpor 
a ~ppellação, que terá o effeito suspensivo. 

CAPrrULO IL 

Da Reconvenrão., . 

A.rt . .158. Em todas as causas, ordinarias, 
ou sumarias, tem lug,n• a 'reconvcnçfío, sendo 
a sua materia da mesma natureza da das acções 
pl'Opostas; excepto l .º nas causas de <foposito, 
ou guarda; .2.º nas fie força; 3.º nas executin1s. 

Não pôde reconvir o Réo cham~u]o á auto-
1·ia; e não póde ser reconvido em seu proprio 

1 • J.nome o Autor, q1u,~ veio a mzo, em. nome 
alheio, como tutor, curador &c. 

· Se a demanãá tiver sido proposta por pro-
cur~dor, poderá o ltéo demandado reconvir es~ 
t~ procurador !'Jlll nome do Autor seu consti-
tuinté, ainda que na procuração hajll a clausu-
la, que reserve a nova citação. _ 

.Art. 159. Appresentada a reconvenção em 
tempo competente ( Art. 84 ), se seguid, no mes-
mo processo' a respeito delia' o que se deter-
mina a respeito do Lihello, e mais termos i·e- · 
lati vos. 

Art. 160. Se o Auter requerer, será o Réo 
obrigarlo a prestar fiança Ú!; custas da recon-
\'enção, na fón·na dps Artigos 181, e seguintes. 

Art. Hil. O A9to1· recou"·ido he olwigarlo 
a i·esponder á 1·econyenção no mesmo J uizo, cm 
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admittindo , ou não a. autoria, e condemnanclo 
o Réo nas custas em dobro quando não a admit-
tir. 

Desta sentença se poderá appellar em qual~ 
quer dos, casos , sem suspensão da causa princi-
pal. .. 

Art. 167. Quando se aclmittir a autoria, 
se o chamado for morador até cem legoas em 
distancia do lugar, se suspenderá no feito; e 
quando exceder, as cem lego<is o feito continuarú 
nos seus termos reg·ulares, e o chamado á au-
toria. o tomará no estado, em quo estiver ao 
tempo' em que vier a J uizo. 

No primeiro caso o Réo, que nüo promo;.,, 
ver a Citação no prazo, que lhe for assignado, 
será condemnado nas perdas , e rlarnnos, qu0 
occa'lion.ar a suspensão elo feito. . 

Art. 168. Se ~ chamado ~i. autoria compa-
recer, e quizer tomar a cansa, transmndamloGse 
para elle a acção 'proposta, ássim o declarará 
por huma minut~, que apprcsentará ao Escri-
vão juntamente co1p a nomeação de Advogado, 
na fórma. dos Artigos 107 e seguintes ; e foití:l. 
a intimação . ao Aútor, com este ·chamado se 
proseguirá . na causa. 

Art. 169. · Neste caso não só ~º Réo origi-
nario · poderá ainda entrevir na causa como as-
sistente, e ajudador do chamado á autoria, su-
prindo as faltas, ou revelia, que este tiver; 
mas tambem o Autor poderá reque1·er (1ue o 
Réo .originario continúe a ser parte na causa. 

Ai·t. 170. Se ·o chamado á autoria nfio eom-
parecer, ou declan:u• que ·não quei· tomar a si 
a · defuza da causa, seguirá, o foi to com o Réo 
01~iginario. · · . 

Art. 171. O chamado á autoria não .poderá 
4eclinar o JL1izo do Réo, por quem foi chama-
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do ; execpto se for o Procurador da Coroa, e 
Soberania Nacional, ou da Fazenda, em quanto 
para as causas deltas houverem Juizos privati-
vos. 

Art. 172. O chamado á autoria· poderá éha· 
mar outros; e a respeito destes se procederá. na 
fórma dos A1·tigos J64 e seguintes. 

Art. 173. Quando o Réo nomear alguem 
j. autoria por possuir a cousa em nome delle , 
se o Autor não impugnar, ou impugnando, se 
decidir-se ter lugai· a nomeação , a causa se 
suspenderá, e· o Autor se a quber ~egnir fará 
9itar o nomeado. 

Art. 174. Se o nomeado vier defender a 
causa , poderá declinar para o J uizo do seu Fo-
ro, r4uando o em que se trafar ·não for o do 
8eu d.omicilio , nem da situação da cousa de• 
mandada. Se não vier no prazo , que lhe for 
assignado , correrá- a causa á revelia._ 

CAPITl.TJ..iO 13, 

Da Opposição, e .J.1.isiatencia~ 

Art. l'.75.. Qualquer p6de vir a Juizo assis-
ti•• ao Autor, ou ao Réo; ou a oppor-se a am-
bos , ou a algum deHes ; mas a nenhuma das· 
cousas será admittido sem que mostre primeiro, 
breve, e sumariaménte o interesse, que tem na 
causa 

Art. 176. Vindo alguem ·a querer· assistir, 
ou fazer. opposição , se dará vista ás pa~tes · li-
tigantes do requerimento que para isso fizer, 
com o prazo de dous dias a cada ·buma, em 

6 ii 
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1-eparado do procçsso principal, p'ara declararem 
o seu consentimento ou impugna.~ão. · · 

J•• ,.. ' •QA r t.. //. oe as partes· consentirem na as~ 
sistencia, será o as~istente admittido, e poderá. 
auxiliar à parte, a que der assisti!', suprir as 
faltas, ou- revelia, que th·er, assigirnnrlo--se ter-
mo do consentimento, e proferindo o Juiz o 
despacho da arlmissãa; e se houver impugnação, 
o Juiz decidirá á vista do qne se allegar, ei 
pro\•at•' dando ;,lppellaçã<> sem prejuízo da cau-
sa principal . . 

· Art. 178. .Só as part'tes consentirem na op-
posição, ou confessarem a materia <rella, dq 
CJUe se fará termo, o Juiz julgará procedente a .,.. d, "fi , .• 
oppozi~ao, e man a1·a por m a causa prrnc1-
pal' quando àquella se dirigir a excluir o A a-
tor., e Réo, ou o Aütor soiuente, condemnr..ndo 
uas custas os excluídos , com dohro , on tn~z
clobro , conforme a rrrnlici.a, cru que forem acha,. 
dos ; e se houver impugnação o Juiz procederá 
na fórma do Artigo antecedente. 

Quando a .oppozição se dirigit· a excluir o-
Réo somente, e hou 1ver a confissão, ou consen-
timento, o Juiz declarará a exclusão do Réo , 
ficando o oppoente · a fazer as vezes. deJI.~. 

Art. 179. O assistente tomará o feito no 
estado , em que o achar ao tempo, em que fot• 
admittido; e o oppoente se vier a Juízo, e for. 
admittido antes de se concluírem todos os arti-
cufodos . das partes, 1 relativos á acção, e sua 
contestação, será ouvido no mésmo feito, appre-
sentando a sna opposição por artigos,: a respei. 
to dos quaes se observar{( o determinado a re,s-
peito da. reconvenção nos ArtR. 159 e seguintes. 
Vi_nd·o d.epois dos art~culados se tratará a oppo-, 
sição·. em separado, na, confo1·midade dos Arts. 
~O, e seguintes. 
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CAPITULO 14 • 

.Dos que nfío pódem aer oin,i:dos· em Juixo ; e dos 
que nelle não pódem estar sem assistencia , e 

authm·idade de outrem. · 

Art. 180. Não poderão ser admitt.idos em 
J uizo, sobre materia civel, nem por si , nem 
por qualquer 'interposta pessoa, l. 0 os banidos: 
2.º os que tiverem sido condemnados em prizão 
-perpetuu. 

Art. 181. Os Escravos tambem não pode-
'1·ão vir a j uizo , nem por si , nem por procu-
radores, defensores , ou outros_ quaesquer agen-
tes em seu ·nome,. ou seja, ·como aut0res, ou 
como. réos ; podendo só demandar , e ser de-

. mandados pela pessoa de seus Senhores. 
Qurm<lo porém os Escravos houverem de li-

tigar com os Senhores a respeito da sua liber-
dade, ou de algum contl'acto , dos que as .Leis 
permittirem entre elles, e os Senhores, será a 
demanda intentada, ou defendida em nome do 
Curador, que o Juiz lhe. nomear: e somente 
para requerer a nomeação deste curador pode-
1·ão a11presentar o requel'imento em seu. nome, 
e sem -0.utorização alguma. . . 

Art. 182. Os. orfãos não poderão vir á Jui-
zo, nem estar nelle em seu nome, em quanto 
forem menores de quatorze aunos , JlO<lehdo só 
demandar, e ser demandados em nome de seus 
tutores. Quando foren'1 maiores· de quatorze aú-
nos' posto que possão demanda.r' e sei· deman-
dados em seu proprio nome, dev.endo ser pes-
soalmente citados , e noinear os Advogados; de-
:verão com tudo estar no J uizo com at;thoridade' 
e ussistencia de seus tutores, á pena de· uullidad·e. 
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No cMo de terem os oi·fifos necessidade de 

demandar os seus proprios tutores , por máo 
desempenho de seus deveres , então podei·ão n·e-
f!UCl'et' em· seu proprio nome, ainda que sejão 
menores de· qtiatorze annos , e sem autho'ridade 
alguma, a nomeação de outro tutor somente. 

. Art. 183. Os desazizados , e oa furiosos , 
ainda que tenhão lucidos intervallos, os .prodi-
gos, e quaest1uer outros , a quem esteja inter-" 
dieta a administraçfio de sua pMsoa, e bens , 
nrt>O poderão demandar' nem ser demandados 
1wssoalmente ; mas todas as· suas demandas, 
activa, e passivamente, serão tratadas pelos ti1..,· 
tores , qué tiverem. 

Art. 184. As mulheres ca"sadas, os filhos 
familios, e. os Religiosos, não serão admittidos 
enj J uizo, nem estarão nelle, ou como aucto-
res, ou como réos , sem expressa authoridacle 
de seus n•iaridos, · Pa,lis, e SupP-riores. Bx.cepto 
as mulheres: l. <> quando th,erem de demandar 
os proprios maridos sobre contractos entre elles 
celebrados relativos ao matrimonio: 2." quando 
JH'ecizarcrJ? defender os seus bens dotaes: 3. <> 

quando demandarem,, ou forem demandadas por 
ohjectos de algum negocio, qne pnhlica1,nenta 
trntem com authoridarle, ou consentimento do 
marido: e os flJbos 

1

farni1ios, qnatldo dernanda-
1·em , ou forem <lem~u1dudos em razão de algu;--. 
ma negociação, min'isterio,. ou industria,. 'lue 
~enhão em se}rnrado de seu Pai, com licença, 
ou eonsentimento delle. 

A1·t. 185. 'l'odas as causas, que se tratarem 
em Juizo, e todos eis acto_s, qu~ nelle se pra-
ticq.rem contra o di~:posto · nos Arts. antecedeu... 
tes ~ 'Serão. de nenl_wrp e:ffeito; e o Juiz serií res.. 
1>onsa\'el pela.s custi'!ts , e .mais indemnisações , 
i:ie tirer culpEJ., ou omrnissão. 
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CAPITULO 11>.  

D' aquelles, · a quem se deve clm• Cwrad(W. 

Art. 186. O Juiz de\,erá nomear CÚrador, 
ou ex-officio, ou a tcquerimento ele parte para 
as causas, que perante elle se tratareln: I.<> 
A Fazenda Nacional, se não houver no sêu Jui~ 
zo , nem tio seu 'I1ermo Procurador della ; oü 
c1uando _o ·que hournl', estivei• legitimamente 
impedido: 2. 0 Aos ot·füos, desazizados r e por 
f!trnlquer .niot.ivo interdictos, ainda que tenhão 
~dad-e para serem pessoalmente ·cita'dos, .e tenhão 
tutores encarregados da sua administra<,·ão: 3: 
Aos escravos: 4.0 Aos eacarcerados, se não tive~ 
rem .Advogados coustituidos: 5.0 ·Aos que forem 
citados por Edictos, .e não comparecerem. 
· Art. 187. A. nomeacão deverá se-1· feita no 
comêço da causa, ou êm qualrpier ten.ipo, qu 
estado della, em que se verifique algum elos 
casos do Art. aritecedente: Tudo o q·ue. se 13ro-
ces&ar sen1 curador, nos casos, em· que o deva 
haver, serú nullo, e de neuhum effcito; salvo 
o caso do Art. 189. 
" Art. 188. A nullidade proveniente ela· falta 
de Curador será ai·guida por hum a. simples me-
moria assignada pelo Advogado de qualquer rias 
partes~ _e. ticcompanhada dos documentos que 
provem os fundamentos della; não se admíttin-
do outra alguma qualidade de ifrova. · 

Art. 189. Se a arguição da nullidade for 
feita antes da seiltenca, e a càusa nãq tivet• 
corrido á revelia por' parte daquelle , a quem 
deveria dar-~e curador, poderá ser suprida pelo 
Curador, que então s.e nomear·,. se quizer por 
termo i·atificar o pt•ocesso. · 
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Art. l 90. Se a arO'uicão for feita depois. 

da sentença, então se 
~ 

deduzirá por meio de 
embargos, se a parte o rp1izer fazer no Juizo 
da Pri~Iieira Instancia , e não ter·á lugar a rati-
ficação. , 

Em qualquer dos casos pagarií o Juiz as 
custas , se a falta tiver sido por sua ommissão. 

Art. 191. Para Curador nomeará o Jui:t< 
hum dos Advogados do Auditorio, a quem de· 
ferirá juramento; podendo ser o mesmo, que' 
já tiver sido escolhido pela parte, a quem se 
deva dar. 

CAPI-TULO 16. 

Das Dilações P1·obatorias. 

Art. 192. Para :,:i. inquirição das testemu- · 
ubas, em caüsa ord,inaria, ou sumaria, assi-
gnará o Juiz huma sp dilação ·para a terra, se 
a causa for -das ']LW não hão de hir ·aos Jura-
dos, e outra para fürn, se se tiver requerido 
em ·tempo ( .f\rts. 80, e 89 ). Qualquer dellas se-
rá commum a ambas as partes. • 

Art. 1_93. A dilaç:ão para a terra será de 
trinta dias nas- causas or<linarias, e de dez nas 
sumarias; e principiará. a col'rer desde que fol' · 
assignada. 

Art. !9~. A dilaeão para fóra ~erá de ou-
tros tantos dias ( At·ti. 193 ) e mais quanto.s fo- 

. rem neeessnrios para: hida, e volta, á arbitrio  
do Juiz , que se re~ulará pelas marchas dos  
correios , onde ·os houver. 

Art. 195, Para ~;e inquirirem ·as testemu-
~1has fóra do rrenno do Juizo, se expedirá Carta 
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rição de fóra' se a pàrte a appresentar, t.ira<la 
de'ntro da dilação; antes da senten~a. final , tHl 
depois desta autes da execução, será ouvid() 
com ella, ou pelos meios ordinarios do Art. l '.)~), 
ou po1· via <~e embargos á sent•·ni:a. _ 

Art. 200. Não sendo a falta arguida pela 
parte contraria, se admittiní a inquirição em 
todo o tempo, antes da senteuea, e se lha da.0 , . 

·ra a attenção ,. que merecer. 

CAPITULO 17. 

Dei Inquirição. 

Art. 201. As testemunhas serão inquiridas 
pelo proprio,Juiz da causa quarrrlo for daquellas, 
de que ha de julgar a :final , ou por aquella á 
quem se dit-igir a Carta . ~e Jurisdição~.l;: sem 
poderem dar commii,,são á pessoa alguma; ou 
pelo Juiz de Direito, quando forem produzidas 
em sessão de J urado:s. 

Art. 202. As te:stemunhas, qne se houve· 
rem de inquirir, serão primeiram~nte citadas co~ 
hum dia de intervallo, pelo menos , sendQ m:o-
1·ador.as no mesma lugar, ou dent1·0 de duas 
legoas ; . dando-se-lhe mais hum dia para cada, 
duas legoas , f1uando morarem a maior distancia. 

f\rt. 203. A testemunha citada, ,que não 
podel' comparecer no dia assignado, por legitimo 
impedimento, o fará constar ao Juiz pelo certi-
ficado do Official , Hºe o citára, se tiver pre,;. 
sencià~o, ou por huma representação doeumen-

tada, ou jurada; e o Juiz lhe concederá hum 
prazo razoavel dentro do da dilação, ou da Ses-
são dos Jm·ados. · 
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Al't. 204. Se as' testemunhas, por velhice, 

ou enfermidade, não poderem comparecer no 
lu~ar, em que deverião de' pôr, e as partes 
não podPrem dispensar os seos depoimentos, 
M'rão inquidrlas nas casas de sua residencia, ou 
pt>lo .Juiz da causa, ou por aquelle, a quem for 
comettida a inquirição por Carta do mesmo Juiz 
da Causa, ou do .Juiz de Direito, ·em acto ria 
,E;pssão dos Jurados , citadas as partes , ou ·os 
Advoga,.}os•. 

Art. 205. A testemnnha, que não compa· 
:re~er no ili,,, para que for citada, ou no da 
~rnroga(;1, no <'aso do A rtlgo ant(•ce<lente, será 
nrnll;11la na (Jtrnntia, dt' sels .até vinte mil J"éis; 
e o .fo;z exp-edir) od;>Hl para que seja coerlu-

' -.z.1•1a.• J ''...e,iaJXo' i • 1\~ _JJr1z~o, ;· si.';vo' provando a con-
timrn1•·c•) .,fo leg-lt11n1; 11r;rH~rhff<'nl.o. 

Art. 206. As testermrnl;as serifo inquiririas 
sPparada.ment(:', huma depois de outra, e de1 

vin1. vnz, depondo especifü·a<lúrnente sobre cada 
hurn <los artig·os , qHando os houver, sem se 
lhes a<lmittir ·cousa alguma por escripto; na 
presença das partes, ou seos · procurarlores ; e 
tiem a menor coaccão. Os sens· ditos serão es-
c'Hptos por extens~ á excepção dós casos dos 
.Arts. • ti8 , e 294. 

Art. 207. Antes de priiwipfarem os depoi-
·rnentos rleclararã'> as testemunhns os seos nomes, 
qualidades, profissões, e moradhis; se são pa.. 
rentes, ou afins de al~uma das partes,, e .em 
que g-rtfo ; se s5.o ptttrono<; , ou libertos , amos, 
creados, ou domestieos cie alguma dellas ; e de~ 
pois promettnáõ diz<>r verilade, prestando jm•a-
menta, conformi~ a H<>ligião, que professarem. 

Art. 208. Concluidos os depoimentos, o Es;-
erivfio os- ler{t ás testemunhas ; e estas ou con-
irmaráõ, ou lhes farão as ad(li~~Ões , e mudan° 
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ças, <'jUe qui;r,erem; o que tu:Jo ~er<'l eo;;cr1pb im... 
mediatamente aos mesmos depoimentos. 

Art. 209. As partes, ou sPos prornra11ores 1 

quando assistirem aos depoim·~·ntos nãe nod~rão 
interrompe-los; mas se- lhes l·tmvier faz:•r algnd 
mas perg-untas, ou ex1g1r algumas ,1,~clara~·ões, 
recorrerão ao Juiz, depois que aste:<tcmunhas .ti-
verem concluido. Os qne p:·atie:1:rem de outra 
maneira, e não se abstiverem 1wla pri:neirn arl·. 
vertencia do .Jniz, pcderão. si>f' urnltados de 
10:};;000 até. 50~1.H>O ; e ~erão ex pulsos , se as-
sim for neces~ario. 

Art. 210. O Juiz tamhem poderá, e •l~ 
Vel'Ú fitzPr ex officio iís testemunhas as pergun-
tas, e exigir dellas as explicações, 41ne j11l:.~ar con· 
venientes para a clareza do depoimento·: e o 
mesmo farão O!ô Jurados. 

. Art. 211. Tanto os depoimentos, C'olttJ to-
das as declarações, explicações , respostas , e ai .. 
terações, que derem , e fizerem as testemunhas, 
serão assignadas por ellas, pelo ,Juiz, e pelo 
Escrivão; e quando a inquirição esti,•er con-
cluída, no termo ele encerramcn to , q úe ha de 
fazei• o Escrivão, assignarão tamhem as partes, 
on seos procurarlores, se esth·erem presentes~ 
Quanrlo as testemunhas não souberem, ou não 
quizerem assignar, se fará di~so expressa men~ão. 

Art. 212. As testemunhas poderão requerer~ 
imlario, depois que tiverem deposto, e o .Juiz 
lh' o arbitrará com attenc..ã.o.....ás circtrnstancias das 
pessoas:· officios, e mhdÔ de Yi<l~ , <pie tiverem; 
e ao numero de dias consumidos na vinda, es-
tada, e volta. 

Disto se fará rnenr·ão na Inquiricão, e se 
dará ás testemunhas hu'm manda.-lo requisitorio, 
~ de penhora para haver· da pat·te o pugamento. 
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CAPITULO IS. 

Das Testemúnlws , e Contraditas, 

Art. 213. Ninguem se poderi:\ escusar de 
rlepôt• como testemunha, em qualquer causa 
~para que for nomeado; nem de comparecer pfü'a 
esse fim no lugar competente, que lhe for de-
clarado na eitação, se não nos ca!5os, em que 
por Direito não dever admittir-se o seu depoi-
J;}'lento • 

. A rt. 214. Não pódem ser testemunhas , nem 
serão inquiridos : 

l .o Os mentecaptos, desa-zizados , e furio-
soi, que não tivc~rem lucidos interv<illos. 

2. 0 Os Parentes, ou Affins em linha recta, 
de qualqner gráo ; poderá porém admittir-se o 
depoimento do Pai, e Mãi, quando se tratar 
da idade , filia~~ão, e legitimação do filho, on 
filha, e se lhe dará o credito, que merecer. 
· ~:t." Os menores de quatorze annos. 

4.• Os cou,ln~es nas causas hum do. outro, 
ainda que P.stejfio dh,orciarlos. 

5.0 O Irmão na. cansa do Irmão, se estiver 
debaixo (la sua admi~1istração, ou patrncinio. 

6.o Os escravos. 
Art. 215. Poderão ser contradicta<los, além 

dos sohre<litos, quando occulta1·em as rel::~·ües, 
que tem com as partes, ou a •ua idade, e con-
dicão. 

• }.o Os Pnrentes, ou Affins em linha trans-
versa! até o !.rrúo de Prhno c·om Irmão. 

2.º Os P·arc>ntes, on Affin~ dos~ seus <!onju-
ges em linha r~cta, ou ti-ansversul até o mes-
mo gr<.to , se o conjuge foi· vivo; ou sendo mor-
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to, 11~ as partes, 'Oll as testemnnhas tivP.re'll fi-
lhos vivos ; ·no caso de ter niortido o eonjnire 
sem nescendente'l, poderão· ser e1nfr1di!•hdas 
somente os Parentes, e Affi11s em 1íalia 1'(W~a, 
os Irmãos, e Cunhados. 

3. 0 Os Comparlres, Pa(lrinhos·, ·'e Alllharlos. 
4.ª Os que ti verem interesse p~..;soa 1 n ::l <le-

cisão da causa.. ain"la. q1rn nella não ti~urern. ~· 
5.º Os que forem patronos, Jihertos, <fon:t-J: 

brio:.oi, ou presumidos he1·deiros de alguma das 
part,,·s. 

6.., Os "!ll'=' com a parte, ou á custa deHa. 
tivt>re110 cn ai ; ; • oa bebido depois que se ass~ 

•'!I ~ ' ~: gnuu n l l 11,ic;,to 
7,0 Os que tiverem recehirlo dinheiro da 

parte, a prf'texto 110 depoimento, ou tiverem 
sido para elle . induzidos por promessas , Oll 
ameacos. 

s:o Os que fore\rn amos, creado~ , domrsti-
cos , ou com mensaes da parte. 

9,o Ü~ <JUC tfreJ"Pm OaOO attestaçao sobre 
factos relativos á caqsa. · 

10. Os infames ~le Dii·eito , ou de facto. 
11": Os que j1i ,tir.erem siilo eondemnados 

por crime de pe1juri(~, ou falsida<le. 
Art. 216. As contradictas serão oppostas 

verbalmente, e no mt~srno acto <la in<1uiri~~ão Iü-
go que as testemun~ü\s tiverem feito as suas 
declarações no costume; mas por serem contra-
dictadas não dei xa.l'âo: <lo· depôr, nmn de esere· 
ver.se os seus depnifnP!ltos; except.o se forem 
a~gtimas das .,enumera 1,rlas no Art. 214, que con-
fessem as ('ifinfradicta!S. 

Art. 217. A parte, que oiJfioser contrarli-
etas produzirá no mt~uno acto os <loenmentos, 
ou nomeará as testerr;11rnhas, cón1. qne pertenrler 
pl'ovai-as; alias uã.:; lhe serão recebidas, nêm 
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dellas se fará menção alguma; salvo "Se forem 
coufossadas pelas lnesrnas teste~nunhas contradi-
ctadas. 

Art. 218. UWmadas as inquirições , se as 
contra.dietas não estiverem provadas pela coefüiJ... 
são, ou documentos, o J ui~ assignará cinco 
dias á parte para. dar as testemunhas , declaran•. 
do expressamente, quaes as contradietas, sobre. 

·~ue devem ser inquiriuas. O mesmo fará o Juiz, 
a quem for comettida a inquirição de fóra. · 

Art. 219. Sobre as contrndictas não se pro-
ferirá sentença alguma antes da definitiva;- mas 

'n,,esta, quando se der, se haverá attenção ao 
{uct a respeito dellas se ach1.u· provado. 

CAPITULO 19. 

Da Repergunta das Testemunhas . 

.Art .. 220. As testemunhas poderao ser reº 
perguntadas: 

Lo Quando for determinado pelo_ Juiz de 
Direito a. requerimento dos Jurados, · por ser 
precizo mais esclarecimento em hum,, ou mais 
depoimentos, ainda que as testemunhas tenhão 
sido. inquiridas em Sessão. 

2.o Quand«:> toda a inquiri~·i'ío, ou algum 
dos depoimentos <lella, tiver incorrido em nul· 
lida<le por ommh;sáo de alguma das solemnida.. 
des preseriptas nos Arts. 201, 206, 207. e 211. 
Nest.P. ea;m serão as testemunhas reperguntadas 
á. custa do Juiz , que· as tiver inquirido; fican-
d°' ,e:t!f.tn dissu oudgado á indemnização de per-
dalii, \} damnos. 
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Art. 21 I. Se algumas testemunhas não po-
derem ser reperguntadas em quail1uei' dos casos 
conthemlos ·no Art. antecedente, dar-se-ha aos 
depoimentos pre~tados arprnBa considt>ra~~ão, qne 
for razoavcl, at.tendldas . as circunstancias das-
pessoas , a ver[}siilrnn~' 1. do que depo~erão. e a 
conformidade com outros depoimentos validos t 

011 com o que constar fle docuinentos. 
Na reperg1rnta da1> testemunhas se observa~. 

i·á o determinado no!B Arts. 201 , e seguintes. 

CAPITULO 20. 

Art. 
'· 

222. 4 vistoria, ou tenha sido reque-
t·ida pelas partes em tempo eompetente ( Arts. 
80, e 89), .ou ex-officio se jnlgne necessaria 
para melhot• conhecimento, e decisão d.a causa, 
terá lugar depois t!e preparados os autos na 

1 

fórrmt elo Art. 10.t; s.endo determinada pelo •.luiz 
·de Direito em sessãq dos .J ura<los, ou iwl'l Juiz 
·<le Primeira Instnnci.,u, naquelles crLsos, em que 
houvel' <le <lar senteuwa final. · 

1 • 

Art. 2:!3. Tamli:en1 terá lugar em qnalf]uer 
estado da causa, ainda que as partes a não te-
·nhão rt~querirlo em tempo, qnnn<lo timbas, de 
commum accôrdo , por ,termo,, renunciarem a 
outra prora, 0 11 a1legação, e se sujPitarem á 
'leeisão da causa pelo fjllC se ave1·ignar na vis-
toria. 

Art. 224·; A vi:,Rtoria ~erá fdt.a pelo Juiz 
do processo, ou po:r aquelie, o qBem foi· eo-
mettida esta diligencia, quando <J. cousa, que 
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deve ficr inspeccionada se achar em diffet•ente 
J_urisdi~;;o. 

Art.. 225. O despacho , que mandnr proce-
der á vlMor1a, clt< l'.rmin;t1•á filie as partes denti·o 
em cin1•0 dias <lepos-1tt:m qnrmt.ia ~uffhiente para 
as despezas deli a , ., se "ec~ordPm na nomeação 
de trez, !11nvados, qw• ~Pjüo l'tlssoas pel'it~s do 
que fizer dijeet'J da vistc1·:a: este despaeho se-_ 

..l'á intimado ús nal'tes, ou seus -proc111·;ulo1·es. 
... Art. 't~G. Quando <l vistoria se fi r,f'r por 
ordem do ~Juiz de Dil«'ítn, _ na fórma do Art. 
222, ou q1wudo 1w tb;~r p~r corumissão, ~erá 
dado o <lospadrn indieudo no A rt. antecedente 
pelo JnL~, a qtH''ll tot·1t1· Íü!SO que Jhe for ap-
presentada a -Ol'i!lc'.l!l , IH.l c~,:·ta de diligencia, a. 
qne prn:•;ptnmenie f'.r, dt· ,f_, ,_. 1•11mpritllento-

A1·1. ::?'27. O !lt•posit.o ,.,,_ frito no Cartorio 
do }}.;;•riv:io dentt·o •lo pr:L·o assigna<lo, . por 
a<1uella. partt-=', que tin~r n·qw·rido a vistoria, 
ou por aqnella, <JUe mais interesse tiver no 
adia11tameoto qnani.!o a vistoria th'er sido orde-
nada ex.-oilieio, Oll rcquel'idas por amoas as par-
tes. 

Art. '228. A nonH~fH~ão dos Louvados tam-
bem •;e fará no Cartm·io ,10 Escrivão, dentro 
do referido prn1:0, conforenciandu as ·partes, ou 
seus procurado1·es, a r1•speit.o '!a escolha, e - ap-
provação rldles; e cleclara.ndo-se o seu accordo 
por termo. 

Art. 229. Pal'a louvados serã·o nomeados os 
provisionado~, onde os houve1· competentes pai·a. 
o caso, 'Jlle nfi.o sPjão suspeitús; e no caso de 
faltarem tudos , ou algnm dos tre;i; pt'ecisos, 1:iC 

nomeurão pessoas peritas, e intelligentes da ma-
teria. 

Art. 230. Se as partes convierem por tcl'-
tno podet·ú a vistori.a füzer-SCJ com hum s6 fou-

>i 1 
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varlo•; e quando amhas tiverem acro1·r•ado na 
nomeacão de dois, e discordarem a re~ ·· ·\to do-
terceir~, recorrerão ao .Juiz para nome>~>. 

Art. 231. Feito o d1'po~ito. e a ;·. ' ·•eação 
dos lo•ivarlos, o .Juiz ddcrmirwi <Í. P' · .c:·1 dt•s7 
pacho o dia,. hoi·a, e lugnr, tia vist •'la; o q•1ie 
se intirnará ás partes, ou a seus ~\dvll,~W~i;s, e 
aos Louvados nomeados' com o •ne~ :•io i iter-
vailo qae se d;t· its testemunhas n•• A rt. ~;/2. 

Art. 232. Qwrndo a vistorhi tiver sVo de: 
termintdla a requedrnento de lHtma (};,.;. µaf'.tes, 
e esta núo fizer o .deposito, 01\ n5o eonc.J>rrer 
pai·a a nomeação dos I ..ouva<los ro pr,tzo assi7 
gnado, proseguir•se·ha na f'''11sa tem a vistoria, 

Art.. 233. No <liú , e hera, e- fol!;ar apraza• 
do, estando presentes o J ni:t; com ·o seu Es(~ri~ 
vão, as partes, ou seus pt·ocnra<i~res, ou Advo-
gados, e os I..ouYadqs, o .Juiz ddei-iní jura-
me~to aos Louvados, quando não fo1·em provi.. 
sionados, debaixo do qual pronwttão fazerem 

·cxacta, e cumpridamente torla~ us averigua~ões, 
de que forem encarregados , c•nnforme as i·e· 
gras , e p1·int•ipios .dE,l sua profiss~o, arte, ou 
mh1ter, e declararem tudo, e só aquilo, que· 
entenderem em suas conseienc-iar.. 

Art. 234. Prestado o juramento o Juiz de-
clará ªº" J.1ouvt!rlos . o <)Üe. dever averiguar , 
admittindo, antes de come~~ada a U\'eriguaçiío, 
todos os requerimentos, fJUe fi:?;erem as partes, 
a re~peito della, huma "ez que bejão pertenen-
tes, e possã.o conduz.ir ao melhor conhecimento 
do qne se averi~úa.· 

Se o Juiz não fü,~mittir alguns destes re-
querimentos, poderão as pártes, que os tiverem 
feito, requerer que sei escrevifo no auto com a 
menção do sen indefetimento, para se haver at-
tenção a elles , ou n~ sessão dos J urudos , ou 

http:conduz.ir


na Iostnnda Snperioi-; e assim Jhe deferirá O· 
Juiz. 

Art. 235. Se o .1 uiz julgar necessario, se 
as partes , ou os Louvados o re•1 nerP.i-cm , po-
der fio no acto da d~tor!a cbamar-:-.c para infor-
mantes al!!unrns pessoa~, c1ue pur sPrem ,-i~i
nhus, e ;.antigos no L•ig;ir. ou 1wr onl.ro qfial-
q11~r nioti,·o, estcjão hahii:tadas para dar alg-u-
·mas noticias, ou instrue<;<ie'S, q.ue auxiliem, e 
'fudlitena . a averi!!;UH~·íio; e csi i-s infornw.ntes se 
rão ouvj,)os depois de jm·anH'11fit<lo~. · 

Art. 236. Em qt11tn!1) os Llluvanos fizerern 
as snns ave;·igua1:Í>t>s ~eni :i{'ií o {.-, 1rn1·f<'S, seus 
Ar!vog-::ldos, e Procora1'.on;s a1·1•ompttnhul-os, e 
fait>r· ihes nlgmna :uin•!'l«~i Ja tt>rl'll'llte no de.. 
sempenho do t1t:e foriío. ""''"l-regados. com tan-
to (1ue os r.üu ~per.torb~·t~}, <-H1 t•~t-orn'm; mas 
qnando Pl!es fizt•l'Pfll as S'i;;s .:ec!a1"<1~ões, em 
resultado do que lirPl'Hll <: 1'eriguadu, ei'itarão 
sós c11111 o .fidz, e E•f'J'ÍVÍ>•. 

A1·t.. i:~). De q\;,_nto se pa;-s:.,r na vistoria 
se far/i l:nm si) ;q1ío, ·incluindo as declanfrÕes 
d()s, Lou ;ado~, ü ip:,d iwní (•sci·ito pelo Escrlvi;o 
dG .Jnizo, e ar..·i~:nado Ht-;o ,Ji.;íz, !ielas partes, 
on S~\i8 Frot•P ·:ulo;·c~s, ou ..:\..d\'O~<.ulo", pelos Lou-

1 • ,. f' ' ....vac.os, e I" i•l'~ 1•'.w1·1;.;o.:1;.1·1'; ü:t:t'1H.o-se mençao 
dos CJtH~ üi"~; s 11h1·rem Cs{'rc•ver. 

.,.~ . < 1 ,.., l d •A_ rt. ,:«<- . .i~"i !'<dt<'S pü<<'l"l-10 na: e SUspe1-
tos os Loo> var.los provi.,innado~ antes da no111ea-

- • ,...., - h tçao, q11at1(:0 no 1t'.nno nno. ouve1·em antos, 
qut- posl<iftn CM'Pll ''r-se os pre(·izos con1 exdusfio 
dos si!··pt:ÍtM• 1: 1 ~r H«cordo das mesmas partes. 
E os mutivo!' !''':' f!J.!e sP pódem clar rle suspP.i-
tos são os IH<'~w"-;, pur 'llle se pódem oppôr 
contradlctns 'ás te~u!tnnnba.,. · . 

Art. 2afl. rl'amhein se póde intentar. suspei-
ção aos Lourados_,; tan-to provisionados, cGmo 
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. n'o pro,·isionados, depois de coni•Iuhfa a no-
·m!.ação; por motivos, q11e C\'Íflentemente OPeor"' 
rão de novo; mas nnni~a será a1Liiss1vel depois 
que . ti,·ei· começ-ado o ado da vbtnT~a. 

Ar~. ?.JO. A sns~·wi\·fio ~wrá. intentarla p<n• 
meiJ? de hO!ll 1·eq11erimento ao .JuL-:, em cine- se 
e.xponhi'io os motivos deHa, ajuntando-se-lhe os 
doeumentos, e o rol das testemunhas, c•om que 
!.le pertencler provur. O Juiz nrnntlará intimar o· 
requarimento á parte contraria, ou seu .Advo..~ 
gado, a quem se dará copia. 

Art. 241. Se a· parte no prazo rle" trez dias 
convier- na suspei1,~ão dos Louvados,. ou não se 
Ihe oppozer, co11testando o J'<'(jUl'rimento, o Juiz 
julgará proéedente a suspei\•íio. para qne ns da-
dos de suspeitos se não ine!ui'io na nomei:t~ão, 
ou s~jão excluidos <leila, se jii ~stivei' feita. 

Deste julgado não haverá recurso; mas fi~ 
cará aos Lonvudos o direito ele mostrarem por 
acção competente a ca1lumnia da su~peição, se . . -'" r • • •.1 a hou.ver, e. vmuwarenl ..A rnJnrrn. · . · 

Art. 242. Se a parte contral'ia contestar na 
prazo dos trez dias , fazendo a sua contestaeão 
por escrito, e en1re;.raq1do-a ao Escrivão, o ·J'uiz 
assignará ao recus~rnte ·c1nco dias para produzir 
as testemunhas, que o me~mo .luiz inquirirá; 
e findos elies, ú vista d(ls doeurnentos, e <las 
te~temunhas., ou daque1les somente, j1;igará se 
procede ' ou não 3 susneh;ão; t!ando appellação; 
que não impedirá os termos ela vi1'toria. 

Art. :!43. Da mesma mauf•i;<a (•xposta nos 
Arts. 222, e seguintes, se pro1~edtr(i no exame, 

P- • "' - 1 l 1que se irner para a venfH•a~·tw e.e a ,1~·mn auto, 
ou te1·mo Judicial, para. rer~oi1hecitm'n!.o de al-
guma e&cdtura; ou -sig:nal publico, nn particu.. 
lar; e o Juiz, ou ex-olticio, ou a r«'r!u"er·imento 
das partes, ou dos Louvados , detenninará , 
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q11ando for pre'Cizit, a produrç~o dos doctm1en .. 
tos, Es<•ritnras, e autos. que se exigi'reni para 
it~onfro n ta~·ri e•. 

Ar.t. 2,),:!.. Os J,~uvndos, tanto rlas vibtorias, 
como dos. e}rnrnes vencerão e~ fiüh1rins, qnt~ JJ.í'r· 
I~ei lhes forem taxados , sen<lo elles ofüeiae~rn.,; 
blicos ; e quando forem peswas particuliires, o 
Juiz lhos taxtwá, , ,Ja mesma fórma , que se ta"' 
-~ão os das testemunhas. 

CAPITULO 21 • 

.Da .F'é que se ha de dar aos lnst,1·unientos pu..  
blicos , e particularí1s ; e de como se hão  

de redm·gtúi· de fttlsos.  

Art. 245. Não se riará fé n instrumento 
publico produzido :em .l nizo se füio for solernne :J 

:authcntico , orig·imd, e inteil'o. 
Poderá porém adniittfr-se o trasla<Jo: I.'" 

r1uando . for pnss:Hln pdo mesmo Tabelião, que 
cscreveo a N<itti: 2. 0 (,wrndo foi· extrahido por 
lban<lado do .Juiz ecm cita(,'.ão du p11rte; ·ou 
CO!H.~ertado eom nnti'ü nfij_d;il : 3.o quando for 
passado por eertií~it~• de 1.rntos ,_ em que esteja 
junto _O OJ'ig·inal: 4 ° qnundo for extrahirJo COffi 
consentiwento de amhas as partes : 5.01 quando 
a sua grande' anth~ui•,°iJ.de remover toí!a a sn&-
peita: f3.~· tprnndw- ooriA: '.nal , · clt~ que se extrá-
hio o tra~Jn<lo' SI". apPl'ê'Sentnr no Cartorio do 
Esciridio p•n·a St°' foztT a confrontação. 

E tamhen• ~\· prn:hwil dnr ncdito ao instru-
mento n-u;g';;;!<), i;u eaiH'.·:~findo quando r-e provai· 
que a rasguüu;-[~, ou canceilação proveio de ul-
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Ar\, ~250•. Se a p1.u·te, contr;a q'-!em se prc... 

duz~r ém Juizo algum lnstrumento puhlico, ou 
p11r_tieular, o quizer redurguir de falso, o fará 
por hum requerimento qu<>l as~-ig·nará, ou seu 
Advogado., d~elur·amlo, em que consiste a .w~ 
sidade, e o nw·~lo., por <1ue a pertende pt;~r. 
· Art. 251. (Juerendo a parte, que redargue 
a falsidade, sujeitar-se·· á dech,fío pelo que se 
averiguar , e conhecer por via de exume, o <1ue 
será expressado no n;esmo requerimento'· o .Juiz,. 
s·e a nrnteria lhe pat·e~er atten<livd, manrlará 
proceder ao exame, e logo depeis delle p1·ofe· 
.-irá a. sentença' que julgt-le. provada:,· ou não a 
fü:sidade. 

Art. 252. Dedarando a parte, que quet• 
provar por clocume~tos, · ou por testemunhas a 
falsidade 1~edargui<la , em ·todo , ou em parte, o 
Juiz, se lhe parecer a materia attendivel, man-
dará que ~e reduza a aríigos , e que estes es 
offereção á l!ThPeira audiencia, mandando tam-
hem &uspender na eausa principal ; tudo em hum 
só despacho, que se intimará á parte contra-
ria, ou seu Advogado. 

Art. 253. Se ·o Juiz. tlÍto julgar a materia 
rligna de· attt>ncão t>m algum dos casos dos Arts. 
2õLI , e 252, it~i mediata, .._ e ex press\(tnen te a re-
geitará, dando appeUaçifo sem prejuizo da cau-
sa principal, 

Art. 254. Offer1•c•idos os artigos de falf'idade 
na audiencia o .J 1tiz ussigrrnrá logo cinco dias. á 
parte contntl'ia pant. os «ontestat•; e na primei-
1·a audieneia.• q1w sP.- !'i'/~nir ao prazo assig-oaclo, 
appresentada a cot1i:'Rtavfío, ou lançada rlella â 
parte, a~·•i;&:na'H rh~~ .rlia.., para se appn'!senta1·eni 
as testemnohd, t•f) c18 tn·tl~::os, ou contestação 
se hoav(·nm1 d1· """"ª" c'.om. f-'J!us·. 

Art. ~õ:.>. Lu0o 11tH:J i:it: üff"'rccer a contesta-
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cão, no caso de não haverem test<~mtl'nirns; ouJ 

Íof~o que se findar a .dí1a~~5o, ti•nh~L.1, 1 ou·;,não 
sido inquiridas, se fiu-~o os autos _cünelu~os, 
sem mai~ aHe;,!·;u:()i-·~ rh-i partes, e o Juiz, se 
Jhe parecer rn·pe;50, mact1arú pr·oe~der. a exame, 
·tlt1:'"ej;·~ e:..:-o(·fi:~io, on a t'<~f'.ll•lrlrne11to de pt~rl;e,

~Jp; ,•. , .. . 'l e son1·e 1 tnd-•) jH'rJ.:ui·n·a a -'•~llt-en:;a, por que JU -
gue p:-ov,1.da, on n;-:.,· a ~·,~ 'silladl~. · 
· Art. 25(). Da d~~finit1 ·.-it sulfre materia (le 

falsithale se 1wdt>1•;t appdLn·; e a appell<H,~íio te.:' 
rá ambos os eíl\~itos 'rrnn :o do in5trum1~nto re-
darguido da falso d1~pnwh::r a decisfi.o final da 
causa prineipd; alias tt:r<i só o d~~voluti vo. 

Art. 257. A s'enteHi'a., que julgar falso o 
instrumento, dedar.wá se el:tl dev~ s~r lacel'ado' 
.suprimido, ou Í'Íseado, ein ·todo, ou em parte, 
e~ a (jlle o julgar sem a falsi<lacle redarguida, 
condemnai·<í a parte vencida na multa de 208 
até 2003000 ; fiet\n90 além ·disso sujei.ta á indem-
uisaçüo de perdas,, e- damnos, e repara~ão da 
injuria.. 

CAPlTULO 22. 

Da Revelia. 

Art. 258. A r1e:velia póde verificaJ'-Se tnnto1
a respeito do Autor, c()mo do Réo. 

O Autor he re 1vel: l .0 quando não appresen-
ta a cifação do Réo na audieneia trnrn que o 
foz <!itar; e neste l'aso, · comp;wec'endo o Réo 
com a copia da citaeão será ab,olvído <la Ins-
tancia, e eond~rnrn 1ad~ o ·Autor nas custas. Se 
bei(t11Hla, e ten•eirn n~z for o Iléo citado, e. o 

,_Autor não apprcseuttu· as citU\~Ües, fieaní, pc-
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nptaJ à acção para mais não pocler ser inten..· \r. 

2~o Quando appresentada a citação não offe-
reee1· logo o Libello, ou o offerecer em termos 
de não ser recehhlo 1 e neste caso se procedet•á 
como no antecedente. , 

3.o Quando offerecido, e recebido o ~lo, 
desamparar o feito, .deixando de nomear Advo-
gado quanrlo faltar; e neste caso ficará á elei-
ção do Réo, ou i}edir a absolviç'.ão da Instancia, 
-sendo prime\ra, ou segunda vez demandado, e 
da mesma acção ' send~ a terceira' ou proseguir 
:na causa á revel.ia do Autor até final sentencu. 

/ . 
Da sentença, que absolvei• o Réo da lns-

tancia poderá o Autor appellar. 
:4~· 259. O Réo he revel quando deixa de 

compa_i~ecer na audiencia, para que foi .citado; 
ou quando depois de ter comparecido desampara 
a causa. Em -qualquer dos casos prosegue a 
causa â revelia; podendo porém tomal-a o Héo 
no e~tado, em que ei!-tiver., quando vo1ta1.· a 
J uizo. 

Art. 260. Quando a causa prosegnir á re• 
veUa por alguma das partes , apezar disso se 
lhe assignarão os termos ' como se estivesse 
presente; ,e ro todo o tempo, quo o revel appa-
1.·ecer. em .J uizo , tomará a causa no estado , em 
que a achar antes da definitiva. 

Se ambas HS partes desampara1·em a causa 
por mais de seis 1nezes ficará circumclucta., e 
uão se queira s.em nova citacão. 

Art. 2GL Quando duas: ou mais partes fo-
:re.m citadas pelo mesmo obje.cto com differentes 
pr~zos , nenhuma dellas se julgará revel sem 
passar o ultimo prazo. 

http:revel.ia
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CAPl'fUI-'O 23. 

Da Ilabilitação. 

Art. 26~?. Se alguma das partes se finar na 
p~e_ncin da causa, em quanto se t.l'atar da ins~ 
trnÇTlloc <lella, firará suspensa a instancia, e sem 
effeito a nomeaçiio ele A(~vogado ; e será nullo 
quanto se processar depois que constar em J ni-
zo o falecimento, em quanto se nfio habilitarem' 
os herdeiros , ou repre.sentantes do finado. 

Ai·t. 263. A parte, .que soh1·evier, on qnal-
quer dos herdeiros , ou representantes do fina.: 
do, que tiver interesse no adiantarnento ela causa, 
fará constar áo Juiz por huma nota,· aceompa-
nhada de Certidão autbentfoa, o falecimento, e 
requererá nella a ordem , Preeatorin, ou os Edi-
tos para a citação dos que deverem habilitar'-seº 

Art. 264. F\~ita a citação, e offerecidos os 
artigos em audiencia, nos citrnes se declarem 
quaes , e quanta~• as p~ss·oas habilitandas, e o 
titulo, por que devem representar o finado, o 
Juiz os receberá estando em termos de rece-
ber , ou conceder·á hum prazo breve para que 
se emf'n<lem. 

Art. 265. Recebidos os· artigos, se os cita.. 
dos , por sí , ou por seos procuradores, confes-
sarem por termo , em que se. assignem , o J uix. 
os haverá por provados , e mandnrá seguir os 

1termos da causa com os habilitados, sem mais 
recurso; e· quando se não confessarem assignarl~ 
cinco dias para a contesta~ão. 

Art. 266. Ofrerecida a' contestação, se hou-
verem testemunhas a dar, o Juiz na mesma au-
diencia assignará 1 dez dias para a inquirição; e 
logo que findem .• e os autos se lhe fação con-
clusos, sem. ma\s allegações das partes, jülgará, 
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t}U r!i'fdfbahilitados todos , ou alguns dos que se 
inc uirtem nos artigos, conforme o que achar 
i)rovado. 

Da Sentença em qualquer dos cas-os se po• 
derá appellar. · 

A1·t. 267. Da mesma maneira se hal?ilit/l-.'>áõ 
aquelles, em quem o Autor, ou Réo ctrcl.tt· o 
dir~ito, que tiver na causa pendente. 

Art. 268. Quando forem dous, ou mais, os 
que devi:ío habilitar-se, não se proseguirá nos ter-
mos da hahiiitaç~ão sem se vtirificar a citação 
de todos , ainda que algum se ache ausente em 
parte remota; salvo se a parte habilit~ante assi-
gnar termo de litigur só com os presentes, e so-
bre o· que lhes for relativo, sem que jamais a 
senténça prejudique os ausentes. 

Art. 269. ··Os que se julgarem habilitados 
poderáõ reqnerer tempo para se deliberarem so-
bre a continuação do litigio , e o Juiz lho con-
cederá não passando de dez dias; mas a nem.; 
hum pretexto poderáõ declinar o J uizo. 

CAPITULO 24. 

Dos Juízes A.rüitros • 

.Art. 270. Em todas as causas civeis, e pe~ 
naes civilmente intentadas , poderáõ as partes 
nomear J uizes Arbitros por meio de comprornis-
iso, ou simples, ou com a cláusula de exclusão 
de recurso. · 

Art. 271. O Compromisso poderá ser cele-
brado tanto no Juizo conciliatorio , corno no 
contencioso, ou seja perante os J uizes de Paz, 
ou perante os J uizes da Primeil·a Instancia; an-
tes porém', de se fazerem os autos conclusos pa-
ra a· definitiva. 

g ii 
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Art. 272. Poder<1 o eompromisso se.t· ~91e

brndo , · ou f«Jlas pi·oprinsi partes , ou pot' seos 
procurado1•es , se tiverem para isso faculdade 
especial , ou forem coü:itituidos com pode1·es gep 
~, e livre admiui~trnçHo. · 

irt.) 273. O Compromi.;;so será ct>lebr·ado por 
huin ft~huo , m;:sip;nado tamlwm pelos arbitros ~ 
t•omprchen<lendo, essencial, e cxprt•ssanit•nte, o 
ohjecto •:o Htigio , o nome dos arbitros , e a 
declaracão da sua aceitaeão. 

Art. 274. Os Arhit1·o', serão de hnm até tres ,. 
escolhidos d'entre os Chlndãos Brasileiros , que 
estejão no gozo de seos direitos, <'Om os rer1ui-
sitos necessarios para terem voto nas eleições-
prima1·ias', quando a pendencia for <le Brasileiros. 

Art. 275. Se a questão foi· de Estrangeiros,. 
llOderáõ ser nomeados .arhitros Estrangeiros, sc-
jão, on não da Nação dos Litigantes; mas se 
a questão foi• entre Nacional, e Estrangeiro, ha-
vení sempre hum a1·bitro Naci-onul. 

Art. 276. Os termos <la insh'ncção <lo pro:-
cesso, e os mais aetos do ministcrio dos arhi-
tl'os, serão feitos, e assignados por todos aqLrnl-
les , em quem as pi1rtes se compromette1·ão; 
salvo se o compromisso os authorisar a dar Coin-
missão a hum só. 

· lfo1 quanto ás formalidades, se regularáõ pc· 
lo determinado nestp. Lei , dando os recursos 
nos casos , em que são admitti<los, tanto das 
sentenças interlocutorias, como das definith-as ; 
e quando as partes tenhão renur~ciado. o recurso 
se entenderá sómente a respeito da definitiva; 
salvo se as vartes no compromisso estabelece-
rem diffel'ente fórma de processo, e renunciarem 
todos os recursos. 

Art. 277. Os arhitros na sentença, que pro-
ferirem,. a qual será dada, e assignada por to... 
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<los ;~. eonformnráõ com as regras do Direito 
estaliel~eido ; salvo se o compromisso lhes <ler 
authoridade para decidirem segundo a equidade , 
e por amigavel ·composição; no caso porém de 
Sf.JJ'em OS arbitrOS mais de dois, se hum não CCTJ'l-:, 
cordat• no julgado,- e não quizei· assignar --s~,· fu-

, l' ,., t , 1·---1ra c11sso m.en<,>ao , e a sen en<'a sera va H a.. . ' 
Art~ 278. ,Quando os arbitros forem dons , 

~ houver empate, cada hum delles escreverá 
nos autos .o seo parecer· motivado; e por despa-
cho por ambos· assignado, ou remetteráõ' os au-
tos áo terceiro , que as partes tiverem nomeado 
para o desempate, ou o nomearáõ elles, se pari1 
isso estiverem m!lthorisados. 

Se as partes não tiverem nomeado, e se os 
arhitros não tiverem authoridade para a iunnei:-
ção, ou não pode1·em concordar:se a respeito 
della ,, serão intima.das as partes para se lou,·a· 
rem em terceiro arbitro; e assim ~e continuará 
a procedei· até que hujão dons-· do mesmo pn-
l'ecer. _ 

Art. 279. O Compromisso expira, e se dis-. 
solve: 1.0 pela morte de hum dos litigantes: 2.º 
pela morte, superveniente suspeição, ou Impedi-
mento, de algum dos. arbitros; salvo havendo 
no compro1nis~o clausula de se proseguir ãpezat• 
da falta, ou de se suprir pela escôlha das par-
tes, ou do a1·hit1"0, ou arbitros., que restarem: 
3.0 pela extinç5o da cousa, que fazia objecto do 
compromisso: 4. 0 pela finalizai;ão do prazo, se 
no compromisso se tiver marcado algum para 
·a decisão, · 

Art. 280. Os arhitros não po<leráõ elles mes-
mos declal·m·.se suspeitos depois de prineipiarern 
o seo ministerio; e as partes sóme.nte os pode-
ráõ averbar <le suspeitos por motivos superve-
nientes, em que se comprehende a mudança de 
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estado, se o at•bitro depois de nomendo .M..&Ol\~-: 
tituir nas circunstancias ue llÚO tet• \'Oto d.'ls eh~i;.  
ções primarias.  
· Art. 281. Das- suspeiç~ões. oppostas áos ar- 
bitros, quando forem <lous, conhecerá o não sus- 
pei~;.!,itHrndo forem tres, conhecerá hum dos dous  
tira~o il. sorte; e quando for hum só, conhecerti  
o Juiz ria Primeira Jnstancia, e poderá conhe-
cer o Juiz de Paz do Distrieto, se. as partes con-
vierem. Qualquer destes .Juizes se regulará pe-
lo- disposto no Capitulo, se no compromisso não 
for determinada outra maneira de conhecer. 

Art. 282. Os arbitros venceráõ os mesmos 
emolumentos, e assignaturas, que vencem os 
Juizes de Primeira fo~tancia, e além disso a 
esportula, que lhes foi' arbitrada, depois de pro-
ferida a sentença, pelo Juiz, 1rnrante quem se foz 
o compromisso. 

CAPITULO 25. 
1 

Da Sessão dos Jurados. 

At•t. 283. Em cada huma das Cidades, ou 
Villas, que for ca 1peça de Termo , haveráõ to-
dos ris annos duas Sess~es dos Jurados, e cada 
huma de1las deixará de vinte; até trinta dias , 
se tanto for preciso. · 

Art.. 284. O Hresidente da Relação respe-
ctiva fará todos as annos, no principio do mez 
de Outubro , hnm roteiro , em que declare os 
dias elo anno fottiro, em que hão de começar 
as Sessões d.os .J ura<los em cada. hum a das so-
breditas Cidades, ou Villas. 

Art. 285. Este
1 

roteh'o será remettido aos 
..J uizes de Direito, os quâes ·o cor'nmunicaráõ, por 
.copias authenticas a áos J uizes de Primeira fos. 
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tancia daf' sua Comarca , para o fazerem publi· 
car; ~p.arte relativa áos seos ·Termos, no prin-
cipio do· mez de Dezembro, notificando pelos 
l~ditaes as partes , e os Jurados par11 compare-
c~erem nos dias ma"rcados, com a Cominacão das 
penas Legaes. • 

Art. 286. O Juiz de Direito se apresentiará 
impreterivelmente em cada huma das Cabt!ças 
dos Termos da sua Comarca , pelo menos, tres 
dias antes do in<licado no roteiro para o comêço 
da Sessão, accompanhado do seo Escrivão, que 
será o <las Sessões.. 

Art. 'fJ.87. Logo ciue chegar ·o Juiz de Direi-
to á Caheca de hum rrermo, o Juiz de Primeira 
Instancia, 'por via de seo respectivo Escfrrão, lhe 
mandará fazer conclusos todos os proresrns ci-
veis , que estiverem promptos para a SesR5.o; fa-
zendo huma relação delles, em duplicado, e ha-
vendo huma o mesmo Juiz de Primeira lnstan-
cia, assigna<lo pelo Juiz de Direito parn prova 
do l'ecebimento. 

Art. 288. O Juiz de Direito depois de exa-
minai· os processos, que Jhe forem conclnsos, 
hirá distribuindo para cada hum dos dias da 
Sessão, os c1ue nelles se hão de despachar; prin-
cipiando sempre pelos de menor importancia, e 
menos complicados ; e fazendo publico por Edi-
taes , affixados na casa da Sessão no dia ante-
cedente, os que hão de entrar no despacho do 
seguinte. 

Aa·t. 289. Nos dias da Sessão, sendo pre· 
sentes, na casa para isso destinada, o Juiz de 

. Direito, o Juiz de Primeira Instancia, que de-
verá assistir para dai· esclarecimentos, Eie fo1·em 
necessariós , e o Escrivão , Commissario da Jus-
tiça, e Porteiro, se fará a abertura pelas nove 
ho1·as da manhã. 
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Art. 290. A sessão será celebradit em hu.. 

ma Salla. da Casa: .Municipal, (ltle tenliity~~l" pre-
cisa capacidade, e nella fora do lugar reserva-
do para os .Juizes, Escrivão, Ofüchws: e aquel .. 
las partes, Advl•gados, e tc~temunhas, que se 
chamarem, ou adniittirem, haverão as~entos pac

J • • 
ra. ..\to<las as .m~1s pessoas, que precisarem , ou 
qo1zerem ass1st1r. 

Art. 291. (~nando tudo estiver ordenado, o 
Juiz de Direito annunciará qual o processo, de 
que se für tratar, e mandará pelo Porteiro fa-
zer a chamada das partes, as qnaes, sendo prc. 
sentes por si, ou pm• seos procuradores, chc· 
garão á barra com os .Advogados. 

Art. 292.' Então se proeededt á cscôlha dos 
J orados pnl'a o exame , e decisão da causa ; e 
apm·;.vlos doze, nílo rcensados, o Juiz de Di-
reito lhes deí:h-irá o .Juramento, que será pres-
tado , sohre . os l~vangelhos, po1• aquelle , que 
primeirn tin.'l' sir!o nomeado, lendo em voz alta 
a seguinte formula: 

Juro examinar exacta, e fielmente, a ques-
tão, qne faz objecto do presente litigio, com 
1·ecta· ('onsciencia, sem oclio, affoif'5o , ou ou-
tro algum respeito , e proferir s~brc o faeto 
o meo · imparcial voto, conforme a verdade, 
e o qne se achar pt·ovado. - .Assim Deo:J me 
ajnde. 

Todos os ou tiros repetirão - Assim o Jura. 
.Art. 293. Pr~l!i!tado o juramento, tomarão 

os .Tnrados os seos respectivos assentos, e o 
,Juiz <le Direito dará a palavra ao Advogado do 
Autor, oqnal exHorá o fundamento, e motivos 
da acção intentada; oi; passos, qne tem seguido 
o processo até ao pontu, em que se âcha; e o 
mais, que julgar conveniente; concluindo po1· 
estabelecer o ponto do facto conte~tado, que. vai 
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ser submetti<lo á deliberação dos Jurados ·, e re-
fel'ir·--'f.s provas , que ja tiver produzido; e as 
que aiúaj tiver a pl'oduzir, ou por documen~ 
tos, que neste acto appresentará (Art. 81), ott 
por testemºunhas ,. que ainda se hão de inquirir. 

Art. 294. Feita esta exposição, seguir-se-ha 
a inquirição elas .testemunhas por· parte do Au-
tor ; e se procederá da maneira determinada no 
Capitulo 17; tendo o Juiz O.ti} Direito hu.m par-
ticular cuidado em que nem os interrogatorios, 
nem os depoimflntos divaguem , e aberrem do 
ponto da questão ; e fazendo que se escreva só 
sumaria, e resumidamente o que as testemuQhas 
affirmarem: e logo que a inquirição for conclui~ 
da, admittir~í o Advogado· do Réo .a expôr o 
que convier á defeza delle, e dará lugar á in~ 
quirição das te&tem~nhas , que produzir. 

Art. ,295. Os discursos dos Ad,:ogados tam.;. 
bem serão admittidos por escrito, que elles mes-
mos leão; mas nunca se ajuntm:ão aos autos; 
e sejão os discursos <le improviso·, por pali;t.vra, 
ou por escrit.o, o Juiz rle Direito a(lvertirá os 
Advogados, a que se contenhão nós limites da 
l..iei , e da decencia, quando de a1guma manei-
1·a se excedão , podendo punil-os na fórma do 
Art. ll5. 

Art. 296. Quando tudo se tiver ccmcluido, 
o J.uiz de Direito perante as partes, os Advoga-
dos , e mais assistentes, depois de ter lembrado 
áos Jurados, breve, mas energicamente, a im-
portancia dos deveres , que tem a desempenhar, 
e os principios da Justiça, e integridade, por 
que hão de dirigit·-se, lhes fará hum· .sunünario 
relatorio de todo. o processo , indicando-lhes com 
cla1·eza a questão principal , c1ual o ponto de 
facto, que he preciso deeidir-se para a dissol-
ve.r, e quaes as provas , que por huma, e ou-

10 
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tra parte se produzirão, e devem ter em· vist , 
e fazendo-lhes as mais a<lvel'tencias, qufJ}!hlgt\l 
necessarias para direcção deUes, sem·féo1n~ tudo 
anticipar a sua opinião. 

As partes , oü seos Advogados poderiiõ ad-
vertir, com a devida modern~~ão, nlgum engano, 
óu falta <le exact.idão, que haja no rclatorio do. 
Juiz'. 

Al:t. 297. Retirando·~e os .Jurados para ou-
tra salla, nella sós, e a porta!!> feehadas, e sob 
a presidencia do primeiro nomeado, ou cl' aquel-
]e, que escolherem, examinaráõ os autos, con-
ferenciaráõ a respeito das provas, á vista del-
les , e das notas , que -th·erem tomado na oc-
casião do debate, e inquirição; e quando i't plu-
ralidade absoluta se tiverem accor<lado em hum 
parecer, o redu~iráõ a ~scripto por alguma <les-
tas formulas - Os Jurados' pronnnciãp a favor 
dá ac~ão do Autor que julg-ão provad~ - ou -

·Os .Jurados pronuncião a favor da defeza do 
Réo, que ju1gão prova.da- no cas<l, em qué o 
objecto da a_cção, ou pedido, se tenha reduzido, 
ou· possa reduzir a huma só proposição. 

Qualquer das formulas será assignüda por 
todos. 

Art. 298. Qua,mdo o ohjecto se não poder 
rerluzir a huma só proposição, e ou o Juiz de 
Direito o tenhà proposto (los .Jurados em <lh'P-i"-
sos pontos, ou os mesmos Jurados julguem in-
clispensavel dar a sua decisão sobre pontos dis-
tinctos, em tal caso , apresentando-se os pontos, 
em que se tiver figura<lo a questão, por escri-
ptc), e nu1nerados, annünciaráõ sobre cada hum 
delles a decisão cqnform~ o nccôrdo da maioria 
absoluta, vg. -Sobre o. primeiro ponto. os Jura· 
dos pronnncião favor do Autor, por que jul-
gão a sua materia provada - Sobre o segundo 





lhor conhecimento, e decisão da. causa se. preci.. 
sa fazer alguma vistoria, exame, ou O.J>.~~ qual-
quer diligencia, poráõ o seo parecer ~01~ escri-
pto, e assignado para. ser appresentado pelo Pre· 
atidente ao Juiz de Direito. ' · 

Art. 304. O Juiz de Direito. mandará pro-
ceder á diligencia requerida pelos Jurados; não 
podendo ja mais negar o deferimento, ainda c1ue 
ambas a& partes o impugnem: e se a deligencia 
for de l'epergunta de testemunhas , ou outra 
qualquer, que possa .fazer-se na mesmo dia, es-
tando presentes as partes , dar-se-hão todaff as 
providencias, procedel':..se-ha pela maneira detei·· 
minada nesta Lei, e logo que esteja cuncluida,, 
os Jurados continúaráõ no conhecimento da causu. 

Art. 305. Se. a diligencia for demorada de 
maneira, que precise mais de tres dias para se 
ultimar, em tal caso, quando voltarem os autos, 
se fará huma novp. nomeação de .T uraclos para a 
decisão com ohseryancia do que fica determinado. 

Art. 306. O Julgamento de hum a causa 
trazida aos Juradqs poderá ser deferido de huma 
para outra Sessão,. ou a aprazimento de ambas 
as partes; ou a requerimento de huma dellas 
por motiv~ urgente, e provado; ou por se não 
te1· concluido em tempo a di1igencia , que se 
mandára fazer. 

Ar~ 307 Em ~oda a Sessão dos .Jurados se 
etbser.vará o que. 'e· dispoer11:, no ?apltulo ~· ~ a -
respeito das audier1crns; e ao Jmz de D1ra1to · 
compete observar:, e fazer observar tudo cum-' 
pridamenté; tendo ser:npre presentes a Constitui-
ção, e huma Collecção das ·Leis para tirai· qual-
quer duvida, que occorra.. 
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rá , on desattenderá as reclam acões á vista do 
c1trn allegarem, e mostrarem os 'recia~tW.~tes poi• 
documentos, ou testenmnhas, <1ue incí1:1irirá su· 
ma1·ia, ·e verbalmente , dando recurso da sua 
decisão para a Ciunara do 'I'lfrmo , <]tte poderá 
reforma-la, se para o fazer achai· fundamento. 

· A rt. fü l... . H.emettirlas todas as Listas á Ca· 
rnara do 'fenno, ahi se fará. huma l.Jista geral, e 
escriptos os nomes, de. que ella s.e compozer 
em outras tantas cedulas, serão estas lancadas 
cm huma urna, de que se tiraráõ a so1·te qua-
renta, e oito, de <]lle ha de formar-se o Con-
selho de .Jurados do anuo futuro, cuja Li,;-
ta será enviada áo Juiz ela Primeira lnstancia. 
a tempo, (]tte lhe a.Jeja entreg·ue até o dia 20 do 
mez de Novembro para fa;,;er constar aos no~ 
meados. 

Art, 312. Logo que chegar o .Juiz ele Di-
reito á Cahe<:>a do Termo <• Juiz de P1·imeira 
Instancia lhe 'entr'·egará a. lista elos· Jurados, e 
eHe mandando e&prever os seos nomes em cedu-
las, as recolhe1·i:í. eii1 huma urna, <le que guar-
dará a chave. 

Art. 313. Nqs dias da Sessão, ·e para os 
exames, e decisões das causas, que nf'llcs tire-
rern lugar, fürá p. Juiz de Direito extrahir da 
urna tantas cedul:,:i.s quantas forem precisas atú 
que se complete c1 nume1·0 de .doze J ul'ados pre-
sentes , e não rec,msados. 

Art. 3l4. A' (H'o1w1·~~ão, que forem sahindo 
as ceduJas da urna, o Juiz de Direito chamará. 

1 • 

os escriptos nellas, os quaes, estando presentes, 
se dil'igiráõ para o lugar, que lhes for destina-
do.; e. quando elles não respondão a esta primei-
meira ·chamada, o Juiz a mandará repetir pelo 
Porteiro ; e sem se praticar esta formalidade, 
não se havel·ão p(,[)r faltos para serem multados. 



[ 79 J 
Art. 315. Quando os doze estiverem juntos, 

o Juiz k!_e Direito perguntará_ ás p::\rtes, primei-
ro ao ~or, e· depois ao Réo, se alguns dos 
Jurados lhe sfio suspeitos, ordenando-lhes no ca.. 
so de o serem., f(ue declarem os motivos, por-
que os pertendem recns<Ú', os quaes poderáõ ser 
aqueHes, porqne se avet·bfio os Juizes de sus-
peitos. (Art. l 45.) 

Art. 316. Se as pa1·tes, ou alguma delJas, 
recusarem alguns dos J nrados por motivos legi-
timos , o Juiz de Dil'eito encarregará o .conhe-
cimento das recusações a dous dos que não tive-
rem sido recusados, que a sorte designar: e no 
caso de se haverem r~cusado todos os doze, se 
tiraráõ da ui·.na os dous, que hão de conheeer. 

Art. 317. Os que houverem de conhecer das 
.,. d .d. ,,., 'l ,.., -recusaçot>s ec1 1rao~ se m as sao , ou nno pi·o-

cedentes pelo exame dos· ·documentos, que se 
apresentarem , e pelos interroga torios, que po-
deráõ fazer assim ás partes, como aos Jurados; 
proce.dendo em tudu verbàl, e snmarissimamente. 

A simples confissão dos .Jurados não será 
bastante p.arn se julgarem provadas as recusa-
ções; salvo em caso de publica notoriedade. 

Art. 318. Quando as recusações se julgarem 
procedentes a respeito tle todos, . ou alguns dos 
Jurados, se tiradtõ ()a urna ontras tantas cedtF 
las, quantos forem os reC'nsados, e s.e procede-
rá .da maneira exposta até se apurar o numero. 

Art. 319. Se em conseqnencia das recusa-
ções, e da falta de algüns dos .Jurados, se não 
poderem apurar os doze, o Juiz de Direito, 
com informacão dos Juizes de Paz, e da Pri-
roeira Instan~ia, que se acharem neste act-0, for_-
mará huma lista dos Cidadãos pre~entes, e dos 
que commodamente se possão chamar, que con-



tenha pelo menos o dohi:o dos precisos; ·e foi· 
tas as ceduias , se tiraráõ por sorte. J 
. Art. 320. Os que faltarem á Sefs~ , sem 

legi_timo impedimento, perfeitamente provado, e 
os que della se ausentarem sem motivo justo, e 
permissão do ,Juiz de Direito, serão multados 
na quantia de 201.~000 rs. até 200~"1>000 rs. 

O .Jniz de Direito ouvirá os Jurados, que 
estivere1p na Sessão, tanto a respeito tios <]tHit 
faltarem, como dos que se au~entn1·em, pai'~ Jhea 
_arbitrai·, ,e. ·impor a multa. 

CAPITULO '27. 

Da Appellação. 

À.rt. 321. A appeHação será interposta das 
~entenças interlocutorias no prazo de cinco dias, 
e das definitivas n'o prazo de dez ' contados 
huns, e outros do dia da intimadio. 

.Art. 322. A 'fotr,rposiçUo da' appellação se 
fará por hum requerimento. asgignado pela pm·· 
te, c;>u seo Ac~vogado, declarando resumidamen-
te a sentença!/ de que se ~ppella, e os fonda. 
mentos do recurso; e o Juiz por seo despacho 
admitti~á, ou não a appella~~ão, em hum, ou 
em ambos os effeltos, conforme a sentença for, 
á ,. ista do qme se determina nesta .Lei. 

Art. 323. 1 Admittida. a appellação, o Escri-
,·ão da. causa, den t rn de oito dias, fará remes-
sa .dos nutos ·para a Helaçfio respectiva , aver~ 
bando-a em hu 1m IJhTo com a <leclal'acão dos no~ 
rnes dos Litiga,,ntes, designa<lo qual o' appelante; 
da quttfüh~de fla ac~~ão; <lo objecto ela demanda; 
e da quahdad~ das provas; e lançilndo po1· eK--
tenso o theor. da sentença appellada. 
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Art. 324. ·Se o J niz não admittir a appel-

lação , i~oderá. a parte , dentro de tres dias , re-
querer· aó Escrivão hum traslado dos autos, que 
Jhe deverá dar, dentro de vinte dias, sob" pe· 
na de suspensão :. para ser nppresentado na Re-
lação; sem que a isso possa obstar o Juiz, nem 
directa, nem indirectamente. 

Art. 325. Quando appresentado o tt·aslado se 
conhecer na Relação que houve injustiça em se 
não admittir a appellação, se expe<firá ordem ao 
Escrhão para reruetter os propri~~ e se 
depois á vista ,Jelles se der provime ao ap-
pellante, será condemnado o Juiz nas custas, e 
na inrlemnisação das perdas, e damnos, que ti-
vet• occasionado o não recebimento da appellação. 

Art. 326. Para a remessa dos autos dos 
.Juízes da P1·imeira Instancia para as Relacões , 
iCrão citadas as partes ou seos Advogados.• 

CAPITULO 28. 

Disposições Gerae.r. 

Art. 327. A maneira de fazer as citacões 
para o comêço. J.as causas, estalwlecida no 'ca-
11itulo 2.(), será obse1·nula. em todas as cita\~Ões ! 
e intirm\çÕes, que se precisarem fazer no segui-
mento dellas. 

Art. 328. O que no Capitulo 6. 0 Arts. 80, 
81, 82, 88, 89, 90, e 91 se determina a respei-
.to do Lihello, e Contrariedade, se observará a 
respeito de quaesquer artig·os, e contestações del-
les, que tiverem lugar, e se offerêcerem no se-
guimento da causa. 

Art. 329. Bm todos os casos , em que a 
lJei exige a presta\~ão de fiança, se ohservm·á a. 
respeito della, e <las questões , (1ue se suscita· 

11 
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rcm, o que fic:i disposto no Capitulo 8. 0 Art~ 
132, 133, 134, 135 e seguintes. 

Art. 339. rrodos os termDS de confissão J de-
sisteneia , approvação , consen~im~nto , e outros 
similhantes, que fizerf'm as purtes no seguimen-
to da causa, se1·ão etscriotos, e ass;ig·nudos pe-
rante o Juiz, que terá todo o cuidatfo na sua 
exactidão, e fideli<lade. 

Art. 331. Todos os prazos, que se assigna-
rem ás ·~ai·~tfs, na conftmnidade desta Lei, para 
qnalqltll· _;i1{t't7l' judicial, serão sempre perempto-
rios, .in'r1~torogaveis, e corrcráõ de momento a 
momento; snlvo se o dia, em que acabar o pra-
zo , for feriado, em qJrn tal acto se não possa 
fazer, porque então não sení contado esse dia , 
e o acto se fal'á no seguinte não feriado. 

Art. 332. Em todos os casos, em que se 
houvernm de produzir, e inquirir testemunhas, se 
ohservaráõ as disposições doi Capitülos Hi, 17, 
e 18, salvo aqu1,elles, em que a Lei outra cousa.. 
determinar. 

Art. 333. 7'odos os autos , e termos judi:. 
ciaes relativos 1,110 processo, formado em J uizo· 
contencioso~ serão foitos, e escriptos depois do 
nascimento , e antes do _occaso., d.o Sol , sob pe.. 
na de nullidade.. 

Art. 334. 'I'orlas · as Sentenças interlocuto-
1·ias, e definitivas serão intimadas, e. da inti• 
mação se passará a certidão· imrnediatumente se-
guida ás sentenças , ainda que á publicação es-
tivessern presente~s as partes , ou seos Procurado-
res ou Advogadciis. . 

Art. 335. . A intimação elas Sentenças defini-
tivas será feita ás proprias partes fJUando mo-
rarem dentro do Ter,nó do Juizo , em que se 
proferirem; e a das interlocutol"ias, em todo o 
easo, assim ,como a das definitivas, quando a1S 
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partes morarem fóra do 'I'ermo , será feita aos 
Advogados. 

Art. 336. As multas, que se impozerem em 
virtude desta J4;'i, .serão applicarlus para as· despe~ 
zas da Administração da Justiça; e a sua impor~ 
tuncia será entregue, na Corte, e ·nas Capitaes 
das Provindas , aos The:toureiros , do Tbesouro, 
e das Juntas de Fazenda , e nas outras Cidades, 
e Villas aos Thesoureiros das Camuras. 

~rt. 337. Ficão revogadas to<Ja.s' a1r,'orrlena-
ções, lJeis, AI varás, e Resoluções"éil.." Jtrado. 

José .4.ntonio da Silva Maia. 
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