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EXPOSIÇÃO 
DOS 

:MOTIVOS DESTA ·oBRA 

Que quem não sabe a arte não a estima. 
cA111. Lusiad. 

Ü Autor desta Obra, principiando a sua profis
são pelo O.fficio de Juiz dos Orphãos, e Tombos, te· 
ve muita occasião de commetter erros no processo 

_ judicial divisorio de partilhas, tombos, e conlas; 
não achando, como principian.te, uma guia, que 
o conduzisse : os processos antigos, e modernos 
tinhão uma grande variedade, não achava A utor 
a]gurn , que de protissão ensinasse o formulario 
prático daquelles processos: os enredos., chicanas, 
e Jabyrinlho dos Auditorios fazem immortaes UBS 

processos de sua natureza verbaes, summarios, e 
simplicíssimos, em que nada se decide sobre a 
propriedade, nem do meu, e teu para condemnar, 
ou absolver Autor, ou . Réo: s6menle é partivel 
o que é liquido, sómente se mede, e marca o 
que é visivet, e sómente se conta o que tem quaH
tidade certa; descrevem-se propriedades, de que 
não se disputa a posse, nem titulo : porque, logo 
que nã~ appareção esles caracteres no processo 
dos Juizos divisorios, elle se converte, e transfor
ma em Causa ordinaria, e perdeu a natureza de 

. verbal, e summario. Conheci a necessidade, que 
havia <le um formularia prático para os princi-
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piantes naquelle Officio, e em os tres J uizos <li vi
sorios, para que sendo guiados por uma prática 
deduzida das Leis, e uso mais constante do foro 
judicia], podessem desviar-se dos erros, em que 
eu cahi, e tem cahido outros principiantes, incom
modando as familias com longas demandas de vin-
1.e, trinta, e quarenta annos sobre uma operação 
de partilhas, que nunca po'derá exceder a um an
no na Casa mais rica de cabedal, e a mais embru
lhada; estando por este modo incerta a proprieda
de, ignorando cada um o que lhe pertence para 
cultivar, e administrar, perdem-se as fazendas, 
morrem os primeiros he.rdeiros, acontece passnr a 
segundos, e a terceiros, envolvidos em questões, 
que são proprias de um processo ordinario, e ou
tros, que logo se pódem verbalmente decidir, es
cusadas as acções ordinarias. Ha Auditorios, em 
que o Juiz entrega tudo ao Escrivão; este não 
1.endo outra guia mais que os processos do seu 
Cartorio, nelles se confia como oraculos, e nada 
acha melhor, nem mais bem ordenado, <] ue o seu. 
processo; alegra-se com a sua diuturnidade, tem 
prazer na embrulhada, gue elle acaba quando lhe 
faz conta, e algumas vezes formou o enredo de 
tal fórma, que delle ·não póde sahir, mas nem por 
isso lbe vale menos o Officio: um Juiz, e Advo
gado principiante, não achando aonde aprenda, ca
)le em erros gravissimos, que sómente póde co
nhecer, passados anaos, e quando se acha visinho 
da sepultura. O Escrivão <le boa fé, bem enten
dido, e com Religião, coRhece as malversações, a 
dilapidação de uma heran~a, a inquietação dos 
herdeiros não acha no seu Cartorio Monumento, 
em que forme um systema para o seu processo 
divisorio: elle encontra variedades, contradicto
rios, erros sobre erros; se consulta Paiva e Pona; 
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na<la lhe decide; se procura os mais Praxistas Por
tuguezes, em todos acha vazios, nenhum apresen
ta um formulario do processo divisorio claro, · sim
ples, verbal, e bem ordenado conforme a natu
reza <lo mesmo processo: em cada Auditorio des
te Heino ha um modo particular, e uma fórma 
toda c>norme, irregular, inventada para demoras, 
delongas, augrnentando o numero dos herdeiros 
em cada Inventario com tal excesso, que para ca
da ohjecto, e peça de movei da casa se nornêâ'.o 
dous Louvados; tão grande despeza para um In
ventario de um rico; como de um pobre; acon
tece que a Justiça, leva tanto como os herdeiros, 
e algumas vezes não chega o patrimonio dos pobres 
orphãos para lhe pagar. 

As Contas nos 1 nventarios de orphãos, em Tes
tamentos, e de -encargos perpetuas, são de um 
processo verbal surnmario, umas operações arilh
rnelicas com quantidades sabid&s, e sem disputa; 

· porém ha Juizos., aonde el]as se fazem de um pro
cesso ordinario com Audiencias assignadas, Em
bargos, Vistas a Advogados, e -por fim uma Sen
tença, a qual se extrahe do processo, corno se fos-

, se umn acção ordinaria; estes erros procedem da 
ignorancia da prática judicial divisoria, elles con
tinunrão a praticar-se, em quanto se acharem es
tes Exemplares nos Carlorios, e em quanto os Mi
nislros principiantes não forem advertidos, achan
do um formularia prático conforme a Lei, e na-

. t ureza da operação divisaria: eu apresento um 
formulario livre de chicanas, simples, e claro, con
forme a ·natureza do negocio; porém pouco :1gra
<lavel a certos Escrivães, e Advogados, nem por 
isso perderá a sua estima. 

Os processos de marcação, e medição agraria 
tambcm são de .sua natureza verbaes; e summ arios; 
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elles são uns processos arbitrarios, em que as Par
tes se compromettem em Louvados perítos, e co
nhecedores do terreno, para assignarem, perante 
uma Autoridade ju,dicial, os limites, as estremas, 
os confins, e aquella linha, que divide o meu do 
teu: uma vez que esta Louvação, ou Compromis
so seja feito, ludo é simples, não ha ordem al
guma, nem ceremonial forense, como se usa nos 
processos; em que se trata de absolver, ou con
demnar: toda a fórma judicial deve ser clara, bre
ve, simples, e que nada mais contenha, que a 
louvação, e a medição, e marcação: não ha quem 
trate destes processos práticos; e por isso os J ui
zes principiantes mudão a natureza do peditorio 
<las Partes, convertendo em um processo ord ina
rio o que em poucos <lias, e com pouca despeza 
sem disputas se podia decidir; porque uma vez 
que as Partes confessem, e não neguem a quali
dade de confinantes, estão logo obrig·adas a fazer 
medir, e marcar a linha dos confins, como um 
attributo da propriedade, que a ninguem se póde 
negar sem offensa do meu, e teit; uma vez que 
sejão confinantes devem ter limites de proprieda
de em commum nas suas estremas, pois ninguem 
é obrigado a viver em commum, e sociedade. 

Os Tombos da Corôa, Comrnendas, Morga
dos, Hospitaes Corporações Regulares, Confra
rias, e de grandes Proprietarios, e Donalarios da 
Corôa, são necessarios, porque ha obrigação de 
conservar a integridade dos bens daquelles Admi-

. nistradores, que os <levem transmittir de uns a 
outros successores, para se conseguirem os fins 
politicos, e economicos das suas Constituições: 
não ha que{Il tenha tratado o formulario para en
sinar a escripturar os Livros daquelles Tombos, e 
a processar as suas provas, e documento~; confun-

;, t 
, 3' , 
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<lem o processo .finium regm1clorum sobre a marca
ção com o Catalogo das propriedades reconhecidas -
judicialmente na sua quantidade, qunlidade, na
tureza, adquisição, confins, confrontação, local, 
descri pção physica, e topographica, e outros caracte
res estadisticos acompanhados com a historia, ori
gem, e applicação daquell~s bens, que para bene
ficio público são inalienaveis, para não se desvia
rem <laquellas applicações, que o Soberano pela 
Causa Publica, e Religiosa ordena a sua conser
vação, e administração. 

-O uso dos Tombos, e a sua Legislação Por
tugueza acha-se na Legislação da Fazenda no Re
gimento dos Védores, Cap. 4. Cap 14. e Cap. 18.: 
acha-se na Lei de ~o ,de Abril 177 5, §. 60.; na 
Lei do 1.0 de Julho de 1787; acha-se no Regimen
to de El-Rei D. Manoel em t7 de Setembro de 
1á14•; nos Est.atu tos da Ordem de Christo, pag. 
101. Part. 2. Tit.~!2.; na Lei de 26 de Outubro de 
174~; L. de 14deJunhode 177á, §. 3. e ó.; na 
Ord. Liv. l. Tit. i>O. e Tit. 61. §. ~. Tit. 6!. §. ál 
e 64.; L. de \23 de Ju lho de 1766; L. de ~3 de Maio _ 
de 177 á; L. de U de Março 1746; no Foral de 
Besteiros em 14 de Julho de 151 ó; no Livro dos Fo
raes novos da Beira, pag. 13!2. Coll. 1.ª; Resol. 
Rcg. de 8 <le Agosto de 17 86 no Desembargo do 
Paço; acha-se nos Autores estrangeiros, Stryk. us. 
mod. L. lf>O. Tit. lõ. §. I.; Mui. ad Struv. Exei:c. 
50. thes. 99. 

Nas constituições dos Bispados é recommen
dado o uso dos Tombos, mandando fazer o Catá
logo dos bens de toda a natureza. No Elucidaria 
de Fr. Joaquim na palavra Censo; em Bluteau, 
Diccionario da Lingua Porlugueza, na palavra 
Tombo se póde vêr corno se entende na phrase 
Porlugueza a operação de tombar. Os Tombos an-
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tigos são os mais expressivos, indicando bvm a 
sua natureza: de todos estes monumentos extrahi 
o formulario dos Tombos, juntando o Diploma, 
por onde se ordenão, adtlicionado com a paraphrase 
a cada artigo; porém nada mais me ensinou, que 
a prática, que tive naquelles Tombos, que pro· 
cessei; taes fôrão os erros, que achei naquelles, 
que examinei; taes fürão os erros, que pratiquei, 
por falta de guia, que me obrigárão a escrever o 
formulario judicial, para tirar os principiantes dos 
erros, em que me precipitei, não me servindo 
Leitãofinittm regw1dorum,· nem Vanguerve na sua 
Prática Judicial. 

Os Tombos mal ordenados, illegaes, e mal 
.documentados, sem classificação, e caracteres de 
propriedade, e posse, em logar de conservar o 
meu, e teu, e a integridade dos patrimonios, elles 
lhes tirão a legali.daue, infundem desconfiança nos 
confinantes, nos contribuintes, e naquelles mes
mos, que os devem respeitar: Lenho encontrado 
alguns tão volumosos, que sómente para se lerem 
as cousas superfluas se consome o tempo, que 
seria necessario para fazer outro; são mais um 
Tom.bo de folhàs de papel,' que Tombo· de Fazen
da: consome-se tempo, e grande çlespeza, ficando 
enganado o Senhor do Tombo; este, tratando mais 
do que ha de adquirir de novo, cahe no erro de 
perder o que já tem; _não se lembra que o Tom
bo serve mais para não perder, e conservar, que 

·para mal adquirir a troco de demandas, e chica
nas, que poderão fazer perder o que está seguro, 
e legal: quando ha alienações, e usurpações de 
fazenda, estas, sendo disputadas, não pódem en
trar no Tombo, senão depois de julgadas com co
nhecimento de Causa ordinaria: o Tombo se faz 
por um balanço, e exame estadistico da proprie-
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tiade, e fazenda, indagando, o direito da propric· 
dade, a posse, e o que se acha alienado, usurpa
do, e perdido para o procurar, e pedir judicial .. 
mente, quando por convenção amigavel não pos
sa obter-se: no mesmo Tombo se especifica o que 
se achou extraviado, e alienado, como e quem 
possue, e qual seja o seu titulo da posse: nós so
mos senhores, sómente quando possuimos natural, 
e civilmente; aquelle, que nunca teve posse pe1: 
si, ou por outrem, nunca teve a propriedade, e 
domínio; e por esta razão o Juiz elo Tombo deve 
fazer bem legal a posse da Fazenda, declarando 
como se adquiriu, como se conserva, ou como se 
perdeu: um titulo de propriedade nada serve, 
quando não se póde mostrar a posse actual, ou 
aquella, que s~ perdeu, e usurpou. 

Não se deve confundir o processo do Tombo 
de recon.hecimento das propriedades 'perante urna 
Autoridade judicial, com o processo, e acção fi
nium regundorum para marcar, medir, e assignar 
limites; este processo lambem se pràtíca nos Tom
bos , 5endo necessario ; mas póde-se fazer um 
Tombo sem marcar, nem medir, ou porque já es
tão marcadas as propriedades, ou porque nada ha 
para marcar, e medir; ha comtudo uma opera
ção essencial do Tombo, quando são necessarios 
os limites assigpados, mas é uma parte sómen
te do Tombo. 

O Juiz, e Procurador devem saber a J uris
prudencia do mm, e teu, e .da propriedade; po
rém de ordinario a escolha não é a mais feliz pes
tes Officiaes: tudo se entrega ao Escrivão, elle co
piando o antigo Tombo, muda sómente os tempos, 
e os . nomes dos possuidores, quando não é mais 
facil tratá-los como herdeiros dos antigos possuido
res, ignorados, e incógnitos os seus nomes pro-

~'* 

-. 
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prio.s: no processo apparece um labyrintho de pa• · 
Javras, termos judiciaes, requerimentos, protestos, 
a~diencias, chicanas, e pouco de fazenda, para a 
qiial se pediu um Tombo: annos, e annos, escor
regão, e o Tombo está sempre no principio, o seu 
fim não se acha, ou porque não sabem, ou porque 
não pódem sahir do Jabyrintho. 

Falta o Tomb@ da Fazenda Real, e proprio 
da Corôa em cada Comarca, como tinha ordena
do o Senhor Rei D. Manoel se fizesse; são os Pro
vedores os Juizes privativos·, aonde não ha outro 
nomeado, como em Sanlarem, e Coimbra, Pinhaes 
<.ie Leiria, e do Pinheiro: estes Tombos fazendo
se pelo formuJario, que apresento, serão de pou
co trabalho, pouco tempo, e despeza; o Tombo 
deve ser de fazenda, e não de palavras, e enre
dos; alguns ha, que em um anno se podem fin
dar, .fazendo bo~ escolha do Procurador, afim de 
que Sua Magestade possa: ser conhecedor do que é 
seu proprio, e da Corôa, para Jhe dai· as applica
ções de utilidade pública. 

O~ Morgados constituídos em bens vinculados 
para sustentar os Nobres empregados . no Serviço 
Real da Nação, que perpetuamente se devem con
servar, em quanto estes Nobres forem necessarios, 
serão de pequena existencia, se não forem tomba
dos; os successores substiluidos administradores 
destes bens tem obrigação de tombar~ para os en
tregarem integralmente aos immedi~tos: faltando 
estes successores, tem a Corôa a sua tenção fun
dada para os adquirir como vagos, e por isso de
vem ser tombados para evitar os descaminhos, e a 
liberdade de os alienar por um Administrador, 
que não encontra a sua responsabilidade por .falta 
do Tombo, aonde esteja o seu Inventario legal : os 
Provedores devem ter _grande cuidado em fazer 
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registrar todos os Morgados, tombá-los, e dar par-
te da sua vac-atura, tomando logo posse ; não con-· 
sentindo que haja Morgados, e Cap.ellas insignifi
cantes sem o rendimento da Lei de 3 de Agosto de 
1770: 'os significantes devem tombar-se de trinta 
em trinta annos, não só para conservar a Nobre
za, mas para constar a todo o tempo as suas lns-

1 tituições, Successores, Administração, e Esta
distica destes bens, quando a Corôa os adquirir 
por falta de successão para os dar a quem sirva a 
Patri.a, motivo, e causa dos Morgados: além dis
to estes mesmos Tombos servem para d.ecidfr so
bre questees da genealogia, e successãD dos Mor·
gades, que muitas vezes se ignora por falta destes 
Tombos. Em algumas. Provedorias costumão os mes
mos Promotores requerer estes Tombos; porém são 
pom~os os que se achão feitos, e que sejão bem or
denados. 

Os Donatarios, Commenda~ores, e tedos nq·uef
Jes, que administrarem Bens da Corôa, e Ordens 
Militares, devem mandar fazer estes Tombos para 
sua conservação, responsabilidade, e restituição 
aos Successores, evitando-se o descaminho, e ~l:ie
nação; assim é mandado nos estatutos da Ordem 
de Malta, e nos das Ordens Militares. Veja-se o 
Decr. de 31 de Agosto de 1719. 

Quando os Provedores tornarem Contas aos 
Hospitaes, Confrarias, e Concelhos devem pedir 
que lhes apresentem os Livros do Tombo, para 
conferir a receita com os bens, e examinar se es
tão alienados, ou perdidos, e incultos; quando não 
appare<tão deve proceder a estes Tombos, que se 
fazem mufto breves, e resumidos ; .de nada servi
l'ião ·as Contas, se o Provedor consente que os bens 
se alienem, extraviem, e estraguem; mas é la-
1nentavel este descuido em todas as Provedorias : .. 
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tantos tem sido os pemfeitores <la humanidade pa~ 
ra soccorrer miseraveis, mas em algumas parles os 
bens estão evaporados, em outr::is incultos, ou alie
nados; este é um dos officios mais importantes 
dos Provedores, ou daquelles Ministros, que toma
rem Contas destes bens; d~vem advertir que Con
tas sem Tombo são Contas imaginarias. 

As Corporações Ecclesiasticas, que não podein 
alienar, e por isso não podem adquirir bens de raiz, 
tem obrigação de tombar, para. conservar 0

1 
que 

tem, e para constar o que adquirírão com licença 
Regia, necessaria para as suas adquisições; estas 
Corporações não podendo adquiril· sem licença., 
muito menos devem sem ella conservar o que tem; 
]Jorém os seus Tombos devem ser claros, singelos, 
reformando os antigos, sem necessidade de fazer 
um novo, quando existe o antigo: os Estatutos, 
e Cõnstituit.tões destas Corporações assim o .recom
mendão. 

Esta prática judicial contém a fórma do pro
cesso dos Inventarios, Partilhas, Marcações, Tom
bos da Corôa, Corporações, Morgados, e Commen
das: posses dentro do anno; Reducções de Testa .. · 
menlos a ptíblica -fórma; Contas de Tutores em Or
phãos, e Provedorias; Contas de Fazencla Real, e 
de Concelhos, Confrarias, Hosnitaes, Misêricor
dias; Contas de Testamentos, e encargos perpe
tuas, Execuções por alcances de Contas, e liqui
dações. de rações, e quotas de frutos, conforme a 
Lei, e uso mais antigo dos Auditorios, tomando 
por base a simplicidade, clareza, e brevidade do 
processo, que exigem as ·acções verbaes, extraor
<linarias, ott ~urnmarias sem ordem de juizo, ca
racter proprio, que não deve confundir-se com o 
caracter, e natureza dó processo ordinario nas ac ... 
çõe~ ordinarias, estabelecido na Ord. Liv .. 3. Tit. 
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~o., a qual não comprebendeu aquellas acções ver
baes, extraordinarias, arbítrae!:;, por isso mesmo 
que ni'io soffrem ordem alguma judicial com certa 
fórmula, e- solemnidade: todo o prncesso deslas 
acções é arbitraria, e ordenado por quaesquer pa
lavras, petição, e representação das Partes,-' e Juiz, 
perante quem são tratadas, tendo elle o arbítrio 
para lhes dar toda a simplicidade, brevidade, e ac
celeração possi vel para conseguir o que a Parte 
pertende, e demanda. . -

Apresento no principio desta Obra uma Ta
bella classificada de Acções judiciaes, conforme a 
Legislação Portugueza, que não conhece outras 
além das que apparecem naquella Tabella, confor
me a 011d. Liv. 3. Tit. 6 3. pr. e§. final: esta Lei 
é digna de estar sempre na memoria do Juiz Pª' 
ra observar, o que ella recommenda em, beneficio 
público na brevidade das demandas, seja qual fôr 
~ ordem do processo. · ' 

Não é necessario saber a nomenclatura das 
Acções Romanas; todas ellas se reduzem ás clas
ses da Tabella: conhecido o direito para pedir, sa
bida a justiça da Causa, e demanda para pedir
mos o que pertence ao nosso patrimonio, está co
nh,ecidà a Acção, que se deve intentar, pedindo 
o que é nosso por um processo, ou acção ordina
ria, summaria, ou extraordinaria, com ordem de 
juizo, ou sem orde_m judicial: o processo usado nos 
Tribunaes tambem é verbal~ summario, e ex
traordinario para todos os negocios, que dependem 
de Consulta Regia, ou decisão dos Tribunaes Su
premos, ']Uando ha Legislação incerta, e duvido
sa, e nos casos, que os Regimentos dos Tribunaes 
estabelecem. _ 

Ainda que as acções summarias extraordina
rias não tem figura de juízo, nem processo em or-
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dem judicial, comtudo é necessario saber quaes. 
são estes negocios summarios, e cqmo se devem 
escrever os verbaes., requerimentos, e seus despa
chos; esta prática sómente pelo uso, e lição de 
processos antigos, estudo de direito costumeiro, e· 
combina"ão de Leis e natureza das demandas, se 
póde aprender; os priflcipiantes ignorão tudo. -

Em duas Parles apresento a prática dos J ui
zos divisorios; a.saber: nesta parte I.ª se trata dos 
Inventarias, Partilhas, e Contas; e na ~.ªem Vó
luine separado, se trata dos Tombos, Marcações,. 
e Reconhecimentos de Títulos; Direitos da Corôa, 
e Fazenda Real. 

Na 4.ª Edição se fizerão varias addições aos. 
Capítulos. por notas, que enriquecerão esta Obra,. 
prática, e theol'icamen.te: tambem foi accrescen
tada com uma Tabell'a Criminal para o uso do. 
processo inquisitorie, e accusatorio nos Ju.izos da 
primeira Jnstancia. 

N. B. Â mesma 4. 111 Ed.ição se ajuntou um 
additamenlo, em que se a pontão as differenças entre 
a Legislação anterior a UJ33, e a que actualmente 
regula esta materia, por Joaquim Raphael do V alie. 

· Este additamento vai ·agora novamente impresso 
na presente Edição .. 



INDEX DOS UA.PITIJLOS 

CAr. 1. Juizns cUvisorios . .. . ..•.. Pag. 

CAP. II. lm•entarios, e par•till1as ..•.... 

CAP. III. Determinaçdo da partilha . •... 

CAP. 1 V. Conclusáo da partilha. • • . . • . 

1 

11 

7õ 

113 

CAP-. V. Recursos das partilhas. . . . . . . • 1 ~o 

CAP. VI. Formulario dos lnventarios, e par-

tilhas. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 157 

CAP. V 11. Inventario requerido pelos lterdei- · 

ros . . . . . . • . . . . • . . , . . . . . . • • . 20! 

CAP. VIII. Inventario por Provisáo Regia . !H!l? 

CAP. _IX. Pratica judicial de contas . ..••• U9 

CAP. x; Contas a requerimento de Parle .. • U6 

CAP. XI. Contas tomadas ex officio. . . . . il44 

CAP. XII. Notas geraes . •.... 9.'-96 





PRATICA DIVISORIA 

PARTE 1 

---~-

JUIZOS DIVISORIOS 

li/ateria divisoria 

§. 1. Ás parlilhas de heranças; as marcações 
de prédios rusticos; as contas entre socios, e ad
ministradores de fazenda alheia, são a rnateria dos 
Juizos divisorios, que na Jurisprudencia Romana 
formão os ti tu los farnilíce erciswndce ;finium 1regun
dorum; communi di'videndo. Um dos attributos 
do domínio, e propriedade é a posse, e gozo de 
toda a sua quantidade arithmetica, e geometrica, 
sabendo cada um quanto tem em especie, núme
ro, e extensão; conhecendo os limites até onde 
chega o meu, e teu, objecto de todas as nossas de
mandªs, e contendas em todas as Nações civilisa
das, aende a propriedade deve ser mantida, defen
dida, e conservada, um dos officios das socieda
des políticas: é portanto o processo divisorio um 
dos meios judiciaes para pedirmos o que é nos
ro, separando, e di \'idindo o meu do teu, para ·se . 
dar a cada um o que é seu sem lesão de tercei-

! 
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ro, um dos officios da Justiça, nemitiem lmdere; 
Jus suum cttique tribuere L. 10 .• ff. de Just .. etj'.twe. 
Or<l. Liv. 1. Tit. 68. §. :~7: nestes processos não 
ha Sentença condemnato1·ia, tudo se pratí.ca em 
um processo verbal debaixo da confissão das par
tes, tacita, ou expressa, julgada por Sentença.ju
dicial para mais firmeza; Ord. Liv. 1. Til. 78. §. l~. 

Processo divisorio é surnmario. 

§. II. As acções j_ucliciaes tem um processo or
<linario estabelecido na-Or<l. Liv. 3. Tit. ~o. eTit. 
!õ; Liv. ó. Tit. 1 ~41. com certa ordem, e figura 
de Juízo; e porque ha outras acções, que não tem 
ordem, figura, nem estrepito de J uizo, póde o J ul
gador decidir pela verdade sabida por qualquer 
modo, ou seja verbalmente, ou .seja por documeÍ1-
1os, e confissões verbaes das partes; temos pois 
que o processo é ordinario, ou summario sem or
dem judicial; o ordinario é em todas as acções, 
excepto as que são summarias por Lei, ou conven· 
ção das partes expressa, ou tacita: o processo di
visorio é summario, não tem ordem alguma de J ui
zo, começa sómente por ci lação das partes, e lo
go que o Juiz saiba a verdade pelo modo mais sim
ples, mais natural, e mais ·breve passive], faz a 
partilha, marca a propriedade, e faz as contas, que 
se lhe pedírão, executando o seu julgado sem ad
mittir appellação, nem aggravo. Ord. Liv. 1. Tit. 
88. §§. 4. 6. e s; Liv. a. Tit. 17. Tit. 66. §. õ: 
L. 4. Tit. 96. §§. 11. u. 18. H. !õ; Liv. l. Tit. 68. 
§. 37. -

Acçóes competentes. 

§. III. Quando aquelle, que deve partir, divi
dir, ou prestar contas, se recusa ao pl'Ocesso sum-
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mario divisorio, negando descrever os bens do ca
sal, os dolaes, emphyteuticos, e quaesquer outros 
partiveis, póde o Autor usar da acção or<linaria pa
ra convencer por Jibello aquelles, que são respon
saveis ao Juízo divisorio; alcança.da a Sentença, el
la se executa em processo surnmario divisorio: te
mos acções ordinarias, e acções summarias confor
me a Tabella seguinte: 

T ABELLA .D A~ ACÇÕES 

Co1iforme a Ord. Liv. 3. Tit. 15. pr., Tit. 4·0.pr., 
Tit. 63., Tit. 59. pr., Tit. 1. §. L; Liv. 4. 

Tit. 76. §. 5.; Liv. 1. Tt't. 65. §. s. 
Acçóes ordinarias. 

Sobre liberdade 11essoal'. ID 
= Sobre Estado de Cidadão. ·o; 

:-a Sobre Estad·o de Familia. = [ Sobre .direitos Pessoaes (Ord. Liv. 3. Tit. 11. 
§. 4.; Liv. 1. Tit. s. §. t.). 

Domínio. (Reivindicação.) 
Quasi domínio ou força velha. Usucapião. 
Direito Real (jus in re) hypothéca; herança, 

servidão, penhor. · 
(Ord. Liv. 3. Tit. 40. pr., e §. 3., Tit. 41. §. 

3., Tit. 11. §. õ. 6.; Liv. 4. Tit. 10. pr. Tit. 
:1. §. J .) 

rPor cont_rac~o (Obrigações de varias especies.). 
... prescr1 pçao. 
~<Por quasi contracto. (Convenções tacitas.): 
m .lPor maleficio. (Perdas, e damnos por dólo.). 

l=l-t Por quasi maleficio. (Ditas por calpa..) 
(Ord. Liv. 4. Tit. 76. §§. 4. e ó., Tit. 79.) 

1 * 
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Àcçóes mmma'rias com ordem de Jzdz.o. 

:'.! Por Escriptura pública. :.a ~ Por Arrendamentos, e convenções fiscaes. 
~ Por Escriptos de pessoas de autoridade. 

- ~ Por Escr:iptos particulares reconhecjdos em Jui-
1"' 
~ zo • 
. ~ Por confissão da parte. 
,:J L Por Sentença em julgado. 

Por Sentenq~ em execução. 
Por Mandado de solvendo. 
Por Contribuições fiscaes. 
Por Cobrança de Rendas de Hospi !aes, Con-

frarias, e Concelhos. 
Rendas de casas, e Fóros. 
Contas liquidas, e legalisaJae. 
Salarios de Officiaes de Justiça. 
Por Privilegio, 

Tabella das Acçóe1 summarias sem ordem. judicial, 
conforme as Ordd. Liv. 1. Tit. 6.J. §§. 7. 23. ~:'>. 
~7. 73., Tit. b\2. §. u., Tit; 66. §. 11. e ~7.; Liv. 
3. Tit. 30., Tit. 96. §. t t>. !27.; Liv. 4. Tit. 96. 
§§. 11. 1!2. !'l~. 

Àcçôes verbaes, summan"as, ou extraordinarias. 

Causas agrarias . 
.; Causas commerciaes. 
~ Causas rnaritirnas. 
'ã. Causas pias. 

Causas de aposentadoria. 
Causas fiscaes. 
Tombos da Corôa. 



JUIZOS DIVISORIOS 

Acçó1s t1erbaes, summari"as, ou extraordinarias. 

Tombos de Concelhos. 
Tombos de Hospitaes. 

-~ Tombos de Commendas. . 
Í , Tombos de Corporações Ecclesíasticas,_ e Re-
~ guiares. · . 
;;: Tombos de Confrarias. 
u Causas arbitraes a louvamento de partes .. 

Requerimentos por Tribunae.s. · 

.Acções sumn'!iarias sem ordtJm de Juízo. 

Manutenção de posse. 
Causas de força nova. 
Causas possessorias dentro no .anno. 
Comminações, ou penas postas. 
Partilhas. 
Marcações. 

~ Contas. '81 Testamentos reduzidos a pública fórma. 
e Alimentos presentes e futuros. 
~~Tombos particulares. · 
lil · Embargo, ou sequestro. 

1~ 1 Embargo de nova obra. 
~ Soldadas, e jornaes. 

ai Depósito. 
Roubo. 
Guarda. 
Causas de A lmotaçaria. 

1 

Despejo de casas, e .Predios rusticos fundado 
no espolio. 

Todas em que g,a_;.P~l't,B'O ;~ móra 
/ .. 

~ ,.., . , 
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Acções summarias sem ordem de Juizo. 

íCausas de móveis, até 6000 nos J uizes trien
naes. 

Causas até 3000 nós Juizes ordinarios . 
.d Causas até noo nos Juízes das Aldêas. 
CJ 

~ Coimas. · 
e Multas. 
i Penas dentro da Alçada. 
:"S! Causas em que não é necessario LibeHo, con-
~ forme a Üi"d. Liv. 3. Tit. 30. 

• ~ lDividas de Tabernas, e comestiveis nas ditas 
quantias de 3000, ou 1!200. 

Dividas por acção de juramento de alma nas 
ditas i::iuantias de 3000, ou de 1 \200. 

Negocz'os, que tem processo s1tmmario conforme a 
Legislaçáo Portugueza, e uso do foro. (Veja-se 
Almeida de Lobão, e Pereira e Sousa no Pro
cesso Civil.) 

1 Causas, ou negoc10s, que não soífrem de
mora. 

~ Questão de incompetencia de Juizo. 
3 Incidente em causa. e processo ordinario. 
4 Reducção de testamento a pública fórma. 
ó Posse momentanea. 
6 Força ·nova, manutenção, e espolio. 
7 Alimentós presentes, .e futuros. 
8 Demanda confessada. 
9 Execução de Sentença. . 

JO ' Cobrança de fóros, quando não se impugna 
o aforamento. 

11 Cobrança de dizimos. 
U Tributos fiscaes. · 



I 3 Salarios. 
14 Jornaes. 

JUI ZOS DIVISORIOS 

ló Causas de pobres inválidos. 
16 Dilações para provas de causas . 
J 7 Cousas naufragadas. 
18 Causas de módica quanlidade. 
19 Inquirições ad perpetuam. rei memoriam. 
!O Damno infecto. 
!21 ,Embargos · de nova obra. 
H Liquidações. 
!3 Depósito. 
!l4 Guarda. 
gó Roubo. 
~6 Despejo de casas. 
11.7 Aposentadoria de prédios urbanos. 
!28 Causas pias. 
!.'-9 Coimas, e multas dentro da Alçada. 
30 Postulações e Eleições Ecclesiasticas. 
31 Causas Beneficiaes. 
312 Causas Matrimoniaes. 
33 Contas. 
34 Marcações, e medições agrarias. 
3ó lnventarios, e partilhas. 
36 Tombos. 
37 Injúrias verbaes. 
38 Crimes leves dentro da Alçada . . 
39 Inspecção de ventre. 

7 

40 Causas mercantís, ou cornmerciaes nos J uizos 
privativos. 

41 Encravações de terrenos. 
4!! Abolição de atravessadouros. 
43 Abertura de valias. 
44 Despejo de paúes. 
46 Encanamento de aguas. 
46 Arbitramento por Louvados. 
47 Causa's fiscaes. 
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Assignação de dez <lias por Escripluras 1 
Escriptos, Confissões, e Contas fiscaes. 

Causas agrarias. 
Causas de Alrnotaçaria, e Inspecção '<las 

Obras dos bairros de Lisboa. 
Causas de habilitação de herdeiros, não sen

do questão prejudicial, que deva findar a 
causa princi pai. 

Ml Causas ad exhibendum. 
b3 Nómeações de tutores. 
61 Emancipações. ' 

• 

ôô Liquidações de fru los, ren<las, e j 11ro~. 

(Lesa Mageslade. 
Homicídio ·voluntario. 
Resislencia. 
Moeda falsa. 
Usura. 
Roubo. 
Travessia de pão. 
Crimes de vi si ta. 
Crimes de foro militar. 
Contrabandos. 
Causas de fallidos. 
Crimes especiaes. 

Ojficio do Jui~ nos processos divisorios. 

§. IV. Começa o processo divisorio, ou a reque
rimenfo das parles, ou por officio do Juiz entre 
menores, e péssoas, que estão debaixo da Admi
nistração no J uizo dos orphãos; ciladas as partes, 
tomado jurame11to, e se louvão em Louvados, 
com os quaes o Juiz decide tudo verbalmente, 
mandando escrever quanlo lhe disserem as partes, 
Louvados, ou Partidores, ou Contadores juramen-

"* 



Jorzos mvrsotuos 

lttdos; o Juiz despacha em casa, ou ei!J audien
c1a, sem guardar fórrna alguma dos processos ot
dinarios; não tem férias, todos os dias , póde ou
vir as partes, e deferir; os despachos não tem pu
blicação em audiencias, porque o mes1'l10 Escri ... 
vão os publf ca com um termo, que lavJla nos Au
tus: o Juiz não condemna, nem absolve;, ê do 
seu officio sómente partir, marcar1 e contar·, com 
assistencia de Louvados, Partidores·, ou Contado
res; as suas Sentenças são as mesmas partilhas, 
marcações, e contas reduzidas a um Auto judi
cial, que todos assig'não; pertence pois sómente 

. ao J uíz fazer aquellas operações, sem conhecer de 
questão alguma, que tenha conhecimento ordina
rio; porque nos J uizos di visorios trata-se sómen
te do que é liquido na qualidade, e quantidade, 
urna vez que estas sejão incognilas, indecisas, e 
illiquidas não póde haver operação de divisão con
tra a natureza do mesmo negocio; portanto ne
gando a parte demandada debaixo de juramento, 
que nada tem parn partir, nem para marcar, nem 
contas a fazer, porque nada possue em commum, 
ou confinante, negando sociedade, e administra
ção : já não póde o Juiz proceder; deve-se primei
ro tratar da acção ordinaria para decidir uma 
questão prejudicial : porém se o Juiz conhecer dó
Io, e malicia notoriamente sabida, procederá á re
velia, como se dirá no seu lugar neste Tratado: 
consen lindo as partes, tam bem o Juiz neste pro
cesso póde decidir, e conhecer de todas as que!i
tões, e o ~nesrno fará quando o caso fôr simples, 
e claro, que não carece de alta indaga"ão, nem 
de provas, além das que app'arecem no processo, 
e as parles confessão : deve o Juiz acautelar toda 
a demora, e trapassa, . não dando lugar a recursos 
de embargos, ou de aggravos de interlocutorios, 

\2 
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e para o conseguir nunca deve proferir despacho, 
em que defira; reservará tudo para attender nas 
operações da partilha, marcação, e contas: ·o seu 
despach~ será por este formulario=Junta aos Au
tos, attenderei como fôr de justiça= : a igualda
de é a base destes Juizos divisorios, e ·portanto 
deve o Juiz procurar tudo quanto ·fôr necessarjo 
para decidir tudo ex bono, et c.equo, lnst. Civil. Lib. 
4'. Tit. 6. §. ~o.: todos são sujeitos a estes juizost 
e como não hlà condemnação, não ha declinatoria 
fori nos Ecclesiasticos. Barb. ad Ord. Lib. 1. Tit. 
88. §. 4. n. 6. 

/ 
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JNVENTARIOS, E PARTILHAS 

Duas especies de partilhas. 

§. 1. Üs herdeiros testamentarias, ou Iegiti
mos; o conjuge pela sua meação, ou partilha de 
adquiridos; aqueJla, que casou com dote, ·e arrhas 
da decima parte dos rendimentps do casal, tem di
reito para pedir partilhas dos bens do casal: eslas 
são amigaveis, ou judiciaes; as amigaveis tambem 
se reduzem a judiciaes, quando são ' julgadas por 
Sentença. Ord. Liv. a: Tit. 9.6. §. 18.. 

Nota. 1. As viuvas de Familias Nobres 
tem a decima parte dos rendimentos annuaes 
dos bens livres, e vinculados, patrimoniaes, 
e da Corôa, e Ordens; e conservão a posse 
civilíssima de. todos os bens do casal do de
funto marido, em quanto niio se faz nos ln
Yentarios separar a decima dos seus apanagios, 
como alimentos no estado de viuvez, na fór
ma da Lei de 17 de Agosto de 1761. 

~. o Inventario, e partilhas é- requerido 
por aquelles, que t'em interesse para a parti
lha, e arrecadação de bens, como successor 
abintestato, ouextestamento,Ord. Liv. 4. Tit. 
96. pr.; lambem se faz ex efficio;"udicis, quan
do ha Menores interessados; a Fazenda Real 
nos bens confiscados; os Ausentes, Dementes, 
Prodigos, Desasisados, Or<l. Li v. 1. Tit. 88; 

~ * 
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Liv. 4. Tit. J03. Vide§. 17. Cap. 3. destll 
Obra: os herdeiros testamenteiros, e os legi.' 
timos ab intestato; os conjuges por rnorle de 
um delles, quando casárão por Carla de ame
tade na fórma da Ord. Liv. LJ,. Tit. ~-6.; os 
credores do defunto, todos estes pódem reque
rer Inventario, e partilhas no J uizo compe-

. tente; pela Junta do Commercio nos bens do~ 
fallidos se manda fazer o J nventario. L. de 
13 de No':embro ele J7b6. §. lõ. 

Partilhas amigave1's. 

&. II. Entre os maiores de vinte cinco annos, 
e livres de administração, podem fazer-se parti
lhas amiga~s por Escripto particular, sendo pa
rentes, e assignando todos a partilha; D parentes
co vem a ser entre pai, e filho; entre sogros, gen
ros, e noras; entre irmãos; eFltre primos, filhos 
de frmãos; entre sobrinhos, e tios: além <leste pa
rentesco é necessario Escriptura pública por Ta
bellião com duas testemunhas, ou tres, quando o 
Tabellião não conhecer todos os herdeiros; tam
bem os herdeiros podem comprometler-se, e lou
var-se em um terceiro para lhes fazer a partilha 
amigavel; dando-lhe poder para. av~liar bens) vêr 
os titulos, e papeis, e parn partir com a igualda
de possivel: estes modos de fazer a partilha são 
mais faceis, menos dispendiosos, e se eviLão chi
canas, e grandes espaços de tempo: igualmente 
as parles podem comprometter-se em um dos 
mesmos herdeiros para formar a partilha, e tira
rem os quinhões por sortes: feitas as partilhas, se 
podem julgar por Sentença, apresentando-se ao 
Juiz do ter ri lorio para evi Lar a reclamação, res
tando sómente o recurso de appeUação, ou aggra-
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vo or<lioario: quando forem apresentadas ao Juiz, 
mandará este lavrar um termo, assignado por to
qos os herdeiros, e suas mulheres, em que re~uei
rão a confirmação judicial por Sentença: o Juiz 
mandará autuar a part:ilha, numerar, e rubric~r 
as folhas, para julgar por Sentença, achando sem 
vicio a escripta: esta prática é conforme a Orcl. 
Liv: 3. Tit. á9. §. 11. Tit. 17.; Liv.- 4. Tit. 96. §§. 
JS. e H.; Liv. 1. Tit. 78 . §. 1\2. Mello Fr. Inst. 
Liv. 3. Tit HL §. 14.·. Not. V<;ilasc. Part. Cap. 1. 
n . . J .• 

Modelo, ouformulario da Sentença. 

Julgo esta partilha por Sentença, e mando se 
cumpra, e guarde na fórma, que nella se contém 
salvo o recurso ás partes lesadas. Lisboa 8 de Ja
neiro <le 1818. 

F .... (nome int1it·o.) 

Partilltas judiciaes. 

§. III. As par ti lhas no Juizo dos orphãos, ou en
tre maiores, que não querem amigavelmente par
tir, começão por ci lação ea; officio no Juiz dos or
phãos, e nas entre maiores, é a citação feita a re
querimento dos herdeiros perante o Juiz do domi
cilio do defunto, aonde se achão os bens, e o ca
sal, ou perante o Juiz, em que as partes se com
promettem, ou perante o Juiz fie Commissão pe
lo Desembargo do Pa~o, ou qualquer outro, que 
Sua Magestade nomear: é o Cabeça de casal ci
tado para. descrever os bens debaixo de juramen
to, são citados os coherdeiros todos para assistir á 
parlilha, e para declararem debaixo de juraqrnnto 
as doações, e do.tes, que cada um tem, sendo fi
lhos, e descendentes entre quem deva haver colla-
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ção para igualdade de legitimas: a cifação ê têt
ia para a louvação de 1,ouvados, Partidores, e to~ 
dos os mais ~elos ~té final decisão de partilhas. • 

Nota. r. Quando o· Cabeça de casal é pri
vilegiado com foro privativo, como o Desem
bargador; o Estudante da Universidade de 
Coimbra; a Viuva honesta; os Estrangeiros das 
Nações, que tem Conservador; o Fisco, e ou
tros com Juiz privativo com inhibição de ou
tro qualquer; deve-se fazer o Inventario, e 
partilha no J uizo privilegiado, . tendo prefe
rencia o Fisco nos bens confiscados por Sen· 
tença, ou por ausencia ; os Estrangeiros da,s 
Nações Alliadas, que tem Conservador, pre
ferem depois do Fiscq. Ass. de 15 de Feve
reiro de 17iH. e 17 de Março de 11792. Vide 
Ord. Liv. ó, Tit. 1. §. 1. e seg. Tit. 6. §. 9. 
Regim. de 10 de Julho de 16!l0. e de lf> de 
Dezembro de 1774. Ord. Liv. 3. Tit. U. §. 1. 
Tit. f>. §. 3. • 

~. Partilhas judiciaes quem as pede; as. 
cousas partiveis; o modo de pedir a partilha; 
como se procede, e a quem se pedem; e o 
tempo para serem demandadas; o Juiz das par
tilhas; e o modo, com que se ordenão, tu
do faz o objecto desta Obra da prática dos 
J nventarios; podendo consultar-se Gueireii'. 
Trat. de Inventario, e Trat. ~. de divisioni
b~s; Valasc. Cons. M?, e Part. nos 40 Cap. 
Ayora de Part. Paiva e Pona, tendo em vis
ta a nossa Legislação no Liv. 1. Tit. 88. §. 4. 
e seg. Liv. 4. Tit. 96. e Tit. 97. que o Juiz 
deve ter de memoria. 
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Nao ha partilhas negando as partes. 

~· IV. Quando a citação é feita, e apparece, 
'no termo assignado a parte ci tacla, ou seu bas-

. lante procurador para tomar o juramento, o qual 
lhe ha de ser deferido pelo Juiz, e não pelo Es
crivão, a quem se não deve dar commissão para 
o aclo mais importante do Inventario, e descrip
.ção dos bens: se a parte, debaixo de juramento, 
'declarar, negando que seja Cabeça de casal, ne
gando que deva dar pa'ttilhas, negando que pos-
sua bens, de que se lhe pede a partilha, ella se · 
sujeita á pena da Lei pelo perjurio, e negação, que 
faz; neste caso não se procede mais, não ha se-: 
q·uestro, nem ha processo algum, mandará o Juiz 
por seu despacho, que usem as partes da acção 
ordinaria, em que peção os bens para a partilha 
com .a pena dos so,negados: o mesmo acontece, 
quando algum dos herdeiros negar com-juramento'-. 
que tem bens doados, que deva conferir; porque \ . 
toma-se o termo de negação, e fica direito salvo ·:' 
para demandar por acção ordinaria com a pena de 
sonegados: porém quando houver suspeita que ha 
maHcia na negação, será boa cautéla, justificada a 
suspeita, fazer logo sequestro nos móveis para evi-
tar o descaminho; mas isto sómente se praticará, 
quando publicamentE? fôr notoria a malicia da ne
gação, e que não haja por onde se possa satisfazer 
o descaminho, e _quando se pedir partilha ,dentro 
do mez depois da morte do defunto, em quanto 
não sâ'.o distrahidos os móveis. Veja-se a Ord. Li v. 
1. Tit. as. §. 4. §. 9.; Liv. 4 . Tit. 96. §. u. e 13.; 
Liv. 3. Tit. 31. §. ~ . 

Nota. 1. O Juiz dos orphãos é privativo 
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para fazer o Inventario, e partilha <los bens 
dos menores, dementes, ausent_es, e prodigos, 
Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 4á. Vide Guerl'. Tr, 
i. Lib. 8. Cap. 3. n. 16., salvo havendo f>ri"' 
vilegiados, que tenhão interesse na partilha 1 
como são o Fisco, e os credores do falli<lu 
commerciante; porque nest~s casos se proce
de a Inventario no Juízo do Füico, e dos Fal
lidos. 

~. Quando ha herdeiros Ecclesiasticos não 
se faz o Inventario no J uizo Ecclesiastico, ain
da que seja Ecclesiastico o Cabeça de casal; 
o qual ha de ser demandado no Juizo, secular; 
onde sómente se trata de um objecto profa
no·, e cousas temporaes, não condemnando 
pessoa alguma, mas fazendo sómente a parti
lha. Vide Peg. ad Ord. Liv. 1. Tit. 87. in pr. 
Gloss. 1. n. 4. e seg. 

3. Citado o Cabeça de casal para fazer o 
Inventario, pedindo elle vista para embargos, 
concede-se_, mandando o Juiz prestar juramen
to com negação da posse dos bens, e quando 
fôr necessario asar de Libello para pedir as 
partilhas, póde o Autor requerer, offerecido 
que seja o Libe11o, a fiança aos frutos, e mó
veis do casal pedidos no Libello,_ com pena de 
sequestro, não dando o Réo fiadores sufficien
tes. Ord. Liv. 3. Tit. 31. Os embargos, com 
que vier o Cabeça de casa] depois de citado, 
tomando juramento para negar a posse elos bens, 
correm em processo ordinario, e são l<Jgo rece
bidos. 

Cabeça de casal, quem s1:ja. 

§. V'. É Cabeça de casal aquelle,, que se acha 
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no casal, em qt,Je o defunto morreu, sendQ mari"'.' 
do, ou mulher do mesmo defunto: é tambem n1

a 
falta dos conj uges aq uelle filho, ou herdeiro mais 
velho, que se achar na casa do defunto, sendo 
maior de ~f> annos, e capaz de administrar fazen
da: é cabeça de casal aquelle, que se metteu de 
posse do casal , e se· acha dispondo dos bens da 
herança: é cabeça de casal em falta dos referidos 
aquelle herdeiro, que os outros coherdeiros esco
lherem: é cabeça de casal o Tutor, que logo se 
nomêa, quando os herdei.ros são todos menores : é 
cabeça ue casétl um deposifario, que se nomêa para 
tomar entrega <los bens, quando não apparecem h~r
deiros, que se achão ausentes, ou se ignorão: ha
vendo dúvidas sobre escolha do cabeça de casal, 
nomeará o Juiz o mais habil, e que mais fôr do con
tentamento dos herdeiros: porém quando ninguem 
quizer ser cabeça de casal, assignarão termo todos 
os herdeiros; ou á sua revelia depois de citados no
meará o Juiz um delles mais habil, a quem en
tregará o casal, e este assignará o Inventario, fa
zendo a descripção ; se este não quizer assignar, 
e descrever os bens , quando seja ex-efficio, ou 
quando fõr requerida a partilha, póde o Juiz man
dar fazer Auto de resistencia, e desobediencia com 
testemunhas assignadas, e -remeiter o Auto para o 
Juízo criminal; mas irá continuando o Inventario, 
fazendo descópção <le tudo; estando a de_scripção 
feita mandará pôr tudo em sequestro pelo mesmo 
Inventario feito, que assignará um depositarin 
escolhido pelo Juiz: esta <lescripção, Inventario, 
e sequestro não será suspenso por algum recurso 
de embargos, agg.ravo, ou appelJaçâ'.o, e sómen
te será suspenso, quando por ordem superior fôr 
mandado ao Juiz que susp,enda o Inventario, des
cripção, ou sequestro: a Ord. LíY. 4. Tit. 96. §. 

3 
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· I!. e 13., e a natureza do processo suinmarissitno, 
que não admitte demoras, e que interessa a todos 
os herdeiros a sua brevidade, e não offende, nem 
]ésa, persuade a observancia do que exponho nes
te artigo : o oflicio do cabeça de casal é satisfa
zer ao que promettéu no seu juramento, como se 
achará no modêlo prático. Vid. Valasc. Part. Cap. 4. 

Nota. 1. Cabeça de casal não é a mulhel' 
por morte de seu marido, quando casou por 
contracto de dote, em que os bens do casal 
não se communicão, salvo se no contracto nu
pcial foi convencionado que ella ficasse cabeça 
de casal. Valasc. Part. Cap. 6. n. 34. 

S?. É cabeça de casal aquelle herdeiro de 
maior idade, em cujo poder ficarem os bens 
por morte do defunto, estando em sua casa, 
e cornpanhià até a hora da morte. Or<l. Liv. 
I. Tit. 88. §. 41.; Liv. 4. Tit. 9f>. pr. Tit. 96. §§. 
9. lá. e ~3. Valasc. Part. Cap. 4. n. ll. li!. 
13. e U. 

3. Quando ninguem se acha no casal ao 
tempo da morte do Inventariado, ou são me
nores os herdeiros, deve o Juiz nomear o Fei
tor, ou pessoa, a quem entregue o casal, e 
faça a descripção como lingua do ~nventar~o. 

4. Deve o Juiz evitar as questões sobre 
a pessoa, que deve ser cabeça de casal, não· 
dando lugar a recµrso·s, que demorão a parti
lha, e o Inventario. Nomeado que seja o ca
beça de casal, defira logo o juramento, ê co
mece o Inventario, correndo em Autos sepa
rados todos os requerimentos, que impugnem, 
e obstem ao officio do cabe(p de casal, que 
·o Juiz não ha de nomear fóra <lo Autc;> d9 Ju-
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ramentó, para que se livre de aggravos, e em
bargos nos mesmos Autos do Inventario; pois 
a ninguem prejudica fazer-se ·o Inventario com 
o cabeça nomeado, ou acceito pelo Juiz: so
bre as questões de cabeça de casal vide Bar- · 
bosa ad Ord. Liv. 4. Tit. 9õ. ad pr. Guerr. 
Trat. ~. Liv. 6. Cap. U. n. 3~. Valasc. Part. 
Cap .. :i,. n. 9. Repert. á Ord. V. Partilha dará, 
.Nota (a); Pereira e Sousa, n. 10~ 1.: o estilo 
deste Reino é preferir a mulher do defunto 
para cabeça de casal, vide Valasc.' Part. Cap. 
8. n. ô7.: havendo questões deve o Juiz fa
zer sequestro, e o depositario será cabeça de 
casal. 

§. VI. Havendo certeza de cabeça de casal pa
ra inventariar, e dar os bens á escripta, nomeão
se os Louvados para avaliar os bens:. esta nomea
ção pôde ser feita no mesmo Auto de Juramento_ 
ao cabeça de casal, o qual nornêa um Louvado 
pela sua parte, e os herdeiros maiores nomeão ou
tro, ou é nomeado pelo Juiz á revelia dos herdei
ros, quando estes não comparecem no dia, que lhes 
foi assignado: havendo menores, ou pessoas, que 
este:jão debaixo da administração. do Juiz dos or
phãos, é o Louvado nomeado pelo Juiz. por parte 
dos menores: nas terras, villas, e povoa~ões pe
quenas, e nos Inventarios de pequenas heranças, 
bastão dous Louvados, um pelo cabeça de casal, 
e herdeiros maiores, e outro pelos menores; estes 
dous Louvados podem avaliar tudo, informando-se 
com pessoas práticas para aquelles bens móvéis, . 
gados, e bens de raiz, em que e1Jes por seu offi
eio não tiverem maior pericia: em Lisboa, Porto·, 
e Coimbra, e uaqu~llas cida<les, ou villas, em que 

3 * ' 
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se ttata de avaliar grandes 'casas, cübcdaes, tras
tes ricos, livrarias, preciosidades da primeira or
dem, qu'e careç~fo de uma avaliação mais p~rfei
ta, deve o Juiz nomear Louvados práticos, e of
ficiaes peritos no officio, a que pertencem os edi
ficios, metaes, louças, roupas, e mais mobilia: 
evitará o Jt~iz, quanto podér, a multiplicidade de 
Louvadós, para não cahir no erro de fazer consu ... 
mirem salarios de Louvados o cabedal dos meno
res, e herdeiros pobres, como acontece em algu ... 
mas terras: advertindo que nas patlilhas de maio
r_es podem estes nomear um só Louvado para tu
do, quando elles assim o req~eterem, e convierem; 
porém entre menores não devem ser menos de dous ; 
havendo dúvid~ sobre o número de L@uvados, e 
sua qualidade, deve o·Juiz acceitar a nomeação da
quelles, em que a maior parte dos herdeiros con
vier, e não convindo elles, o·Juiz os nonieará, e 
procederá logo na avaliação, sem suspensão, ain
da que as partes .usem de embárgos, âggr~vos, ou 
appellação; deve conceder todos os-recursos; mas 
proseguindo sempre na avaliação dos bens com os 
Louvados, que tiver nomeado, e acceilado pela fór
ma sobrcdita, com maior aprazimenlo das partes, 
ou á sua revelia, quando estes não quizerem con
vir, e reduzir-se a uniformidade; procurando o 
Juiz evitar toda suspeita, e suborno dos Louvados: 
veja-se sobre os Louvados a Ord. Liv. 3. Tit. 17. 
~· .1. e~.; L. de !H de Junho de 1 H9. Ord. Liv. 
l. Tit. 88. §. õ. Aresto de Phrebo 74. 

Officio de Louvado. 

§. VII. Os Louvados devem prestár juramenfó 
quando não são já nomeados pelas Canútrns com 

' • 
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jttrameato; este lhes deve ser <lefêrido pelo J tíiz, 
que nãô dará commissão pará este acto mo san
cto, e de que se espera o bom serviço da diligen
cia; a elles se lhes commette o arbítrio sobre ô Vá
lor dos bens com a maior igualdade possível; jutt-' 
tamente com . o Juiz, e Escrivão; e na presefiçà 
destes dous devem os Louvados declarar as suas 
avaliações, dizendo verbalmente a:s razões; e mo.L. 
tivos, parà se escrever no Inventario os valotés; 
que verbalmente fürem etfaminados1 dê·cidindo ó 
Juiz as dúvidas, e empates, tudo verbãl, e surn
marissimamente: em liénmças màiores, e désoti .. 
pção ele moveis preciosos, deve o Juiz. assistir cotii 
os !~ouva.dos para se descrever, e avaliat logo ão 
mesmo tempo: o vltlor das fazendas se deve fazer 
pelo rendimento de 20 nnnos 1 ou; que é o més
nló, pelô capitàl <le õ pàr 1 oo; 5 de rendin18nto 
annual produz um cápital de IOQ; exatliinado o 
rendiménto livre, e liquido, extrahindo da totál 
producção a terceira parte pará a culturâ; é des-" 
peíá dos concerto~ em casas1 extrahindo fóros; é 
pensões, é o testo o que sé déve reputat tendi<! 
mento liquido para se calcular o valor do capital 
a ó pot' 100: esta é a ínedidà para todos os behs 
de raiz: algumas fazendas ha, que não tem prd
ducção certa~ como tllàtos, morHados1 charnecas; 
pousios, baldios, p:irdieiros; casas _inhabitaveis; 
porém estima-se a utilidade, que õ casal póde tj. .. 
tllr, e se reduz a um capital de b pot 100, arbi .. 
ti"'ando por aproximação, o que podia qúalquet ti
rar de utilidade, afim de se lhe dar um valor 
para a pártilha; inas quàndo nada im possa fichar, 
assim mesmo se declara, para se lançar à Lodos os 
herdeiros, tendo cada um sua quota parte: a pra
ta, ouro, e peças preciosas de pedraria, são ava-

• liadas pelo professor, dando uma certidão do seu 
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peso, e- valor: os livros são avaliados por peritos, 
ou homens Letrados, quando é li·vraria notavel, 
e que assim o merece; porque sendo poucos, de 
pouca monta, bastão os dous Louvados, os quaes. 
podem informar-se ele quem saiba dar-Jhes o va
lor: o gado é avaliado por cabeça, e se lhe faz. 
a som ma para lançar em uma só ' addição: os mó~ 
\'eis, roupa, e trastes são estimados, declarando 
o uso, em que estilo, e conforme o valor, que me
recerem, segundo a terra, e estado, em que se
achão, e não pelo que cuslárão: imagens de San
ctos não se avalião, descrevem-se e são dadas aos 
herdeiros pelo consentimento de todos,. ou ficão. 
na casa do defunto: finalrnenle· o Juiz deve d·eci
dir todas as dúvidas sobre a avaliação,. breve, e· 
verbalmente, sem fazer escripto, nem processo; 
basta que chame os Louvados á sua presença pa
ra emendar a ava1iação, dedará-la, diminuindo, 
ou augmentando, ouvindo as suas razões, para. se 
lavrar um termo nos Autos com as suas declara-. 
ções sem proferir despacho algum, reservando a 
sua decisão para quando fizer a pürtilba; porém 
advertirá aos Louvados da pena, e castigo, que a _ 
Lei lhes impõe pelo erro, e dól'o das suas avalia
ções, além da sua responsabilidade na satisfação 
da perda, que causarem. Veja-se a Ord. Liv. 1. 
Tit. 88. §. ó.; L. de l!t-2. de Fevereiro de 1779. §. 
3.; L. de I4 de Outubro de 1773. §. J.; L. de ~o 
de Junho de 1774. §§. 10. II. e l~.; L. de ~5 de 
Agosto de 1770. §. :rn.; Decreto de 17 de Julho 
de 1778. ; L. de U. de Maio de 1751. Cap. 5. §. 3.; 
L. de !l?H de Fevereiro de 1771.; Decreto de 7 de 
Dezembro de 177~. 
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Inventario. 

§. VIII. Havendo o cabeça de casal tomado ju
tamenlo para descreV'er os bens, e declarar quem 
são os herdeiros, são esles citados, estando em lu
gar certo, nomeando-se Curador aos ausentes, e 
menores -; e feila a louvação de Louvados, pro
cede-se a formar o Inventario na fórma seguinte. 
Apresentará o cabeça de casal ao Juiz uma re
lação ele lodos os móveis, gados, fazendas, divi
das activas, e passivas, e os títulos da casa, clas
sificando tudo com signaes, ou medida, para -que 
se co11heção a todo o tempo: o ga,<lo por número 
de- cabeças, e as suas criaçfüis, notando a idade, 
figura, e signaes: os bens de' raiz elevem ter as 
suas confrontações, e localidades; descrevendo as 
parles, e porções, de que se compõe, qual é a 
natureza da propl"iedade, livre, Morgado, Prazo 
phateosim, ou de nomeação, e familia; quaes são 
as pensões, que paga: as dividas aclivas se des
crevem, declarando o ti lufo, e orig·em da obriga
ção; as dividas passivas se descrevem, havendo 
provas da sua existencia para se demandarem : os 
titulos descrevem-se breve, e resumidos, decla
r:rndo o Tabellião, Escrivão, dia, mez, e anno, . 
e as folhas, que tem, que todos ficão em _ poder 
do cabe~a de casal para _enlregar pelo Inventario, 
a quem pertencerem. Feila esla relação será. co
piada, e reduzida. a Auto de Invenlario, assigna
do pelo cabeça de casal, e Louvados, que já de
vem ter avaliado os. bens pela mesma relação, que 

· lhes terá dado o cabeça de casal : porém quando 
o casal fôr grande, ou fôr requerido pelos herdei
ros, deverá o Juiz com o Escrivão, e Louvados 
assistir á factura do Inventario; as avaliações de-
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vem ser lançadas por extenso; e quando haja pra .. 
ta, e peças, ou joias, estas se avalião pelos Ou
rives, e passão ·uma Certidão da sua avaliação; 
que se junta ao Inventario. O Juiz deve ter gran
de cuidado para se fazer um Inventario com boa' 
ordem, simplicidade, e clareza, classificçi.ndo os 
bens com toda a distincção; o seu processo nada 
mais deve ter que, I.0 Juramento do cabeça de 
casal; !2.° Citação dos herdeiros; 3.° Collações; 4. 0 

Nomeação de Louvados; õ. 0 Nomeação de Cµra
dor com termo de juramento; 6.0 Descripção de 
bens com suas avaliações; 7 •0 Auto de conta, e 
repartição com a partilha feita; 8.0 Sentença dg 
Juiz, que confirma a partilha: nada mais deve ap
parecer no processo do Inventario, e partilhas. To ... 
dos os papeis, requerimentos, cartas citatorias, e 
avaliações por cartas precatorias, devem andar por 
appenso, reduzindo o seu conteúdo a termos lança
dos nos Autos do Inventario: em todos os requeri
mentos feitos ao Juiz haverá o despacho seguinte 
=Junto ao Inventario, attenderei como fôr de jus
ti~. =O Escrivão appensará tudo aos Autos, pa
ra o Juiz deferir a seu tempo. Quando fôr neces
sario ou vir os herdeiros , despaehará =Junto ao 
Inventario com resposta dos herdeiros, e Curador 
dos menores, aUenderei como fôr de justiça=· 
Estes despachos não dão occasião a embargos, nem 
a aggravos, com que as partilhas se fazem eter
nas. Veja.se a Ord. Liv. l. Tit. 88. §§. 4. e õ.; 
Liv. •.L. Tit. !17. Guerreiro Trat. de Invent. Valasc. 
Cons. §. Ml. e Part. Cap. 8. 

Nota. 1. Inventario é a descripção judi
cial rlos bens, que ffirão .achados no casal, e 
posse do inventariado á hora da sua morte, 
(Ord. l,iv. 1. Tit. 88. §. 4. e §. 8.) natural, ou 
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civil: os fallidos repulão-se mortos civilmen
te, e os réos condemnados na perda da sua li
berdade pessoal, e estado civil com degredo 
perpetuo. Ord. Liv. ó. Tit. H7. Guerr. Tr. 
~. Lib. t. Cap. i. e Cap. a. 

!. O Inventario é o fundamento de toda 
a arrecadação, e partilha jµdicial, é essencial 
em toda a administração de fazenda alheia; 
elle ha de ser feito no J uizo do domicilio do 
Inventariado, em que elle tivesse a maior par
te do,s seus bens; porém havendo dependen
cia do primeiro já feito por morte de algum 
dos conjuges, ou qualquer dependencia, de
ve-se fuzer o segundo Inventario, onde se fez 
o primeiro do pai, ou da mãi, mari.do, pu 
mulher, sendo no mesmo territorio. V. Ass. 
de 17 de Junho de 16i>l.; e Ord. Liv. 1. Tit. 
88. §. 4. e §. !4. 

3. Quando houver Invent~rio feito em ,di
verso territorio dependente do primeiro, não 
tem lugar esta dependencia para <Se fazer o 
Inventario fóra do territorio, em que vjvia,, 
ou falleceu o Inventariado: seria absurdo o 
deslocar a eompetencia do Juizo para inven
tariar os bens do casal no J uizo dos orphãos d~ 
Beja, quando elles são situados em Faro, e 
ahi são moradores os herdeiros, e cabeça de 
casal em o meimo domicilio, em q~e falleceu 
o Jnventariado, só porque em outro tempo fez 
o Inventario de sua mulher, ou de .seus pais 
em Beja. 

4. A regra geral de fazer o Inventario, 
onde o d€funto, e Inventariado tem a .maior 
parle dos bens, e no territorio do seu domi
cilio permanente, tem :;\ sua excepção para a 
dependencia ~o primeiro Inventario, quaudQ 

4 
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este foi feito no mesmo local, e territorio, em 
que vivia o Inventariado com _domicilio, e fa..: 
milia. Vide Guerr. Tr. S?. Lib. 3. Cap. 4.: as-
sim se julgou na Casa da Supplicação em Fe· 
vereiro de 1830, em recurso de aggravo de 
Instrumento da Villa de Garvão. Vide a ma
teria dos Inventarias em J>eg. For. Tom. l">. 
Cajl. 80. Tom. t. e Tom. 7. 

Citação. 

§. IX. Quando a partilha é requerida pelos 
herdeiros devem elles fazer a sua petição para ser 
citado o cabeça de casal, e todos os herdeiros , e 

_ Curador dos menores, dementes, e ausentes, ci
tados em pessoa os menores, que passarem de 1 ~ 
annos, sendo femeas ; e de 14, annos, sendo ho
mens: o cabeça de casal é q,itado para dentro de 
tantos dias, tres até oito dias (ao ar bitrio do Juiz), 
vir tomar juramento para descrever os bens para. 
a partilha; com pena de ser demandado por sone
gados, e sequestro: os herdeiros são cüados para 
conferirem os bens, que tiverem do casal , debai
xo de juramento, dentro de certo termo de dias, 
pena de serem demandados pelos sonegados, se os 
herdeiros forem descendentes, e tiverem bens pa
ra conferir: a citaçiio é feita a todos para se lou
varem em Louvados, e Partidores (quando não 
houverem estes Officiaes juramentados)~ e para re
quererem quanto fôr a bem da partilha. Havendo 
a1:1sentes em h,1gar sal;>ido, são estes citados por 
cartas dirigidas ás Justiças do terri torio ; e se os 
ausentes não te_rn habitação sabida, lugar, fregue
zia, e rua para serem citados, nomêa·se Curador, 
que é citado para todos os actos judiciaes, e se 
faz a partilha, separando o quinhiio do ausente, 
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que se entrega a um Curador, ou fica em poder do 
cabeça de casal, para o entregar com os seus rendi
mentos quando apparecer o ausente: veja-se a Ord. 
Liv. 4. Tit. 96. §. 1. e ~. 

Nota 1. A ei lação dos ausentes declara
dos pelo cabeça de casal, ou o official da cita
ção na certidão de diligencia, ou no juramen
to dado ao cabeça de casal, não é necessa
ria ; mas sómente serão citados, quando con
star pelas mesmas informações que elles estão 
em lugar cerlo, e sabido, on<le possão ser ci
. tados, e achados sem dúvida alguma; afüís 
procede-se na partilha na fórma da Ord. Liv. 
4. Tit. 96. §. ~- Vid.e Valasc. Part. Cap. 7. n. 
to. MeHo Fr. lnst. Lib. 3. Tit. B?. §. 4. L. 17. 
C. Fa1Jl. ercisc. Phreb. 1. p. Ar. 4~. Corntudo, 
o ausente nunca póde ser prejudicado na par
tilha. L. 4. C. quib. res jud. non nocet. Vide 
Guerr. Tr. l'Z. Lib. 8. Cap. 3. n. 67. 

Collaçáo dos lter.lleiros.~ 

§. X. ·Acabada a descri pção dos bens, são os 
herdeiros admittidos com as suas collações ,- que 
se lançãD em um Termo com a data do tempo, 
em que comparecem; neste Termo declara o filho 
dotado os bens, que recebeu de seus Pais, a qua
lidade, natureza, quantidade, local, confronta
ções, mfo1eis, raiz, dinheiro: estes bens, se forem 
doados para casamento, serão avaliados ou pelo 
que valião quando forão dados, ou pelo que vafüío 
quando morreu o Pai, ou Miii doador; porém não 
sendo pm:a casamento, serão avaliado.s· pelo que 
valião quando morreu o doador; neste mesmo 'Ter
mo são avaliados os bens., havendo. primeiro sidô 

4 * 
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aptesentado um rol aos Louvados, para tJ.Ue cl
lc::s assignem o mesmo Termo d~ collação com os 
Donatarios: todas ns dúvidas sobre a descripção, 
e avaliação são tratadas verbalmente, e sómente 
se escreve no Termo o que fôr decidido, e decla
rado, para se attender na partilha: em todos os 
Jhventarios de filhos se devem fazer estes Termos, 
quando elles tenhão que conferir: confere-se ame
tade sómente quando Pais, e Mãis doárão, fican
do a outra ametade para se descrever por morte 
do ultiinó doador; se _os filhos negão haver bens 
J>ara co.llação não ha disputa no Inventario, toma
se o Termô com juramento com a pena da Lei ; 
este juramento ha de ser d~fetido pelo Juiz, e não 
deve dàr commissão para um ado de tahta im
portancia; qualquer aggravo, ou recurso~ que ha
já sobre as colla~ões, nãe suspendem o processo 
do lnv~ntario, continuãõ~se os seus Termos, e se 
àutuão em separado todos ns requerimentós, que 
se fizerem, qúe ·não devem ser encorporad-os no 
Inventario, o qual nunca sahe da mão do Escri
vão, pu do Juiz; excepto havendo uma ordem 
superior, que assim o mande: a brevidade, e na
tureza das -partilhas, e Inventario não solfr~ de
mora alguma, nem se faz l~são, nem damno algum 
irreparavel, descrevendb béns, avaliando, e partin
dó, pois t\ldo se póde reformar apparecendo ell'
ro: àlém disto, um Inventario, e · processo assim 
formado não póde fazer prejuizo, nem lesão a 
pessoa alguma; mas o_s produzirá sim, havendo de>
lnoras, e chicana, que nunca se ·podem reparar: ve .. 
ja'-·se Ord. Liv. 4. Tit. 97. 

Nota 1. A collação dos bens para se eles'" 
creverem no lnventari0 pelos herdeiros ddta~ 
dos tem lugàr sómente entre ·os descendentes, 
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e filhos do defunto Inventariado, p<\ra evitar 
a lesão das legitimas; que os pais não podem 
prejudicar, quando fazem doação. a algum dos 
seus filhos; todos devem ter igual quinhão nos 
dous terços dos bens paternos, tendo os pais 
liberdade sómente na sua terça. Ord. Liv. 4. 
Tit. 97. Tit. 8~. Vide Valasc. Part. Cap. u. e 
Cap. 13. Mell. Fr. Lih. 3. Tit. U, § !!. eseg. 

~. Collação é a descripção judicial de to
dos aquelles bens, que os pais <lerão em sua 
vida aos filhos, que estes devem trnzer ao rnon
te commum da herança paterna, e . ma.terna, 
para se guardar igualdade na partilha entre 
os éoherdeiros descendentes legítimos ; vide 
Heih. Pand. Lib. 37. Tit. 13. §. H>. = Col
latió est ácfos, quo descendentes, hrereditatem 
adituri aclscendtmlittm, .bona omriia ab lii!f pro-
jectà i11 communem hrereditátem inferunt, .et 
cum reliquis communicant. = 

3. Os descendentes são os tmicos herdei
ros, que conferem os bens profecticios, que 
recebêrão de seus pais: os bens, que se con
ferem, são todos aquelles) que se charnão pro
fecticios, qu·e forão do patrimonio paterno, e 
materno, que estã'.o obrigados ás legitimas dos 
filhos. Ord. Liv. 4. Tit. 97. 

4. Destes bens são exceptuados o jantar, 
ou cêa nos dias da voda dos filhos ; o que os 
pais derão para os filhos aprenderem,, ou pa
ra sua cavallaria; o que <lerão para livrar de 
captiv·eiro, ou liomizio, ou que gastárão cena 
os filhos no Paço; finalmente, exceptuao.se tudo 
o mais, que se declara na Ord. Liv. 4. Tit. 
~n ., que deve servir de norma para as colla
ções; sobre o que se deve consultar Valasc. 
iPa.rt. no Cap. citado; Colfdeiro Dub. 3~. pwb. 
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· 33. e Peg. For. Tom. õ.; Guerr. T. !. Lib. ~. 
Cap. 11. Cap. rn. Cap. ta. 

6. Tambem se devem conferir as hemfei
torias feitas nos Morgados, e Prazos de li:v re 
nomeação, e bens dotaes, que devem "Vir á 
collação, nos Inventarias na fórma da Onl. Liv: 
·1'. Tit. 97. §. 1:1. §. ~t. §. ~3. Bemfeitorias são 
as despezas, e augmenlos feitos em um pre
dio; ellas são nccessarias, uteis, e volupta
rias; sobre esta materia. ampla vide no Direito 
Romano o Tit. 25. j. D. de impens. in :res dot.: 
Repert. á Ord. V. Bemfeitorias; Peg. ad Ord. 
Proem.; Valasc. Part. Cap. 10. n. H!. Cap. !t&. 
n. 17. seg. Cap. 13. n. 114. Cons. 111. n. 3. 
Cons. 11 B.; Guerr. Trat. ~. Lih. s.. Cap. s.; 
Pinheir. Jur. Emph.; Cald. de Nomiaat.; Ga
ma decis.- 310. 33;1.; Mello Fr. Inst Lib. 3. 
Tit. 11. §. 19.; Valaec·. Jur. Emph .. Vide Ore!. 
Liv. 4. Tit. 48. §. 7. Tit. b4. §. 1. Llv. a. 
Tit. 86. §. 6. 

Licitaç~es.. 

§. XI. E uso em t9dos os Aud1itorios admit
tir os herdeiros a lançar sobre as avalia~ões dos 
bens, para se lhes adjudicarem no seu quinhão; 
este uso está approvado em todas as Relações, e 
Tribunaes de Justiça, é de um longo costume, 
que fórma um direito consuetudiMrio; não se pó
de negar esta licença para lidtar: a prática das 
.Jicit9-ções -é vária, cada Auditorio tem sua fórma: 
cada Escrivão procurou o modo de lucrar com ella,. 
haja, ou não haja justiça, equidade, ou igualda
de: uma vez que este uso está admi ttido, elle se 
déve pratica·r em termos babeis, que não offendão 
a igualdade da partilha, que fór'ma a sua_ essen
cia, para se tratar tudo nestes J uizos divfaorios., 
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de bono el mquo: as licitações emendão o erro das 
.avaliações: equilibrão o valor das propriedades do 
casal: favorecem a igu_aldade dos quinhões here
ditarios: applicão o valor da _affeiçào ao valor real: 
a'ugmentão ·o monte hereditario com proveito dos 
coherdei'ros: finalmente, são um remedio da des
igualdade das partilhas, que o Juiz deve evitar, 
por quanto estes Juizos divisorios, especialmente 
de partilhas, tem a sua base na igualdade ; e, se
gundo esta, deve o Juiz faze.r todas as operações, 
admiltindo as licitações em termos habeis, com
tanto que não offendão a igualdade entre os coher-

. deiros: ellas offendem a igualdade, J .º quando se 
admitte um valor sem limites, que exceda o va
lor real, e o valor da alfeição do herdeiro, que li
cíta: ~.º quando um _ herdeiro licíta q herança to
da, ou maior porção que aquella, que lhe perten
ce para se l.ançar no seu quinhão; porque levaria 
um as fazendas, e outro levaria o seu quinhão 
em moeda, que tem menos valor que a fazenda, -
e que nãe póde produzir o mesmo que os bens de 
-raiz: 3.0 quando se admitte uma licitação de lan
ços sobre lanços ao infi nito com tal escandescencia, 
que apparece uma lesão enorme, e enormíssima, 
que faz a licitação nulla, ou revogavel, origem 
de demandas entre os coherdeiros, -para se redu
zir á igualdade a partilha: 4. 0 quando a licitação 
é feita para alterar a igualdade da partilha, a
fim de levar um herdeiro as propriedades melho
res na qualidade, lecal, e rendimento, ligando o 
Juiz, e Partidores para não fazerem o seu officio, 
bono et mquo: ó.0 quando a licitação se encami
nha em odio, vingança, emulação, inveja entre 
os coherdeiros do~ados, que tem obrigação de tra
zer á partilha os bens doados : geralmente quan
do se oppõe á natureza, e essencia do J uizo das 
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partilhas, que é a igualdade a mais perfeita, que 
podér haver, e de que fôr suseeptivel a operação 
humana; os herdeiros todos são senhores, e pro
priét.arios da parte a mais mínima de cada proprie
dade; nenhum tem direito a fazer alterar esta igual
dade. Portanto, sirva de prática para o Juiz a nor• . 
ma seguinte .. 

Nota. l. Os Autores, que tratárão das 
Lici lações em o nosso Foro Por,tugue2, são 
Valasc. Part. Cap. J l. n. 11. e Cap . . H. n. 9.; 
Guerr. Tr. I. Lib. ~. Cap. 3.; na Hespanha 
Ayora de Part. Cap. 3. n. 3.: na Legislação 
Romana, L. 3. C. comm. divid. L. ~~. § . . 1. 
f. Fam. Ercisc.; <:> CocUgo Civil de França ap
prova a Licjtação art. 839. do Cod. Civil, · e 
no art. 953. 9f>.1,. e 966. Tit. 6. e Tit. 1. do 
Processo Civil, onde se 1,rata das part:ilh.as, e 
lici lações. 

§!. Um direito consuetudinario s.em Lei 
.escripta em contrario admitte as Licitações, 
contra as quaes tem havido alguns declama
dores, .accusando-as de injustas, porque igno,. 
rão a sua justiça, a sua prática antiga do F9-
ro Portuguez; a sua utilidade, e necessidade 
no processo das partilhas, quando o Juiz não 
abusa da igualdade dos quinhões heredi

1

tarios, 
attendendo a qualidade, e especie de bens, 
o seu local, affeição, e commodidade dos her
deiros, para equilibrar as avaliações.== ln -re
liquis licitationem esse permissam suo loco, et 
tempore, secttndum arbitrium Jitdicii, a quo t.'sta 
materia pendet. = Valasc. Part. Cap. 11. n. 11. 
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A tlieoria <}a licitaçáo. _. 

·9. XII. No grande Codigo da Legislação, de
pósito da razão humana, donde tem sahido a scien~ 
eia do meu, e teu, se deve estudar esta materia, 
e combiná-la com a Legislação do Codigo Portu
guez, e costumes da Nação, e seus vizinhos: Vide 
o Direito Romano. - -

" I-Ieres in orrtne jus -morlui, non tantum 
singitlarum rerum dominiurn, succedi·t; cum et 
ea, qw:.e i"n nominz'bus sint, ad /teredem trans
emit. L. 37. D~ de adq. vel omitt. !ter. Veteres 
enim heredes pro dominis appellabant; §. 7.; 
Inst. Lib. Ç2. Tit. 19.; L. !!4.; L. 59; L. 6!. 
de Reg. Jur. (Alv. de 9 •. de Novembro de 1754·; 
Ass. de 16 de Fevereiro de 1786). '' 

1 

Aqji;,dicaçáo da. partillta. 

§. XIII. Os herdeiros sendo Senhores, e pro .. 
prietarios do cabedal, e Patrimonio hereditario pelo 
Titulo Universal, um dos modos como se ~dqui
re a propriedade segundo a razão natural, e 1 ris
ti tuições Civis. (Inst. Lib. %!. Tit. 1. §. 40.) ;· quan
do se trata de partir a herança, em que cada um 
delles tem o domínio em cada uma das cousas 
hereditarias, é o officio do Juiz no processo Fam. 
et:,ciscu.ndm adjudicar a cada herdeiro sua cousa, 
fazendil, e propriedade, equilibrando com cert~ 
porção de moeda aquelle, _ que não podér igualar 
ao que mais foi carregado em fazenda. (Sifamilfre 
erci'scundce fudicio actum s·it, singulas rcs singulis !te· 
redibtts aqjudicart; debet; et si in alterius per sona pro
giravare videatur ad;}itd·icatio, debet hunc úwicemco
heredi cer:ta pecimia, sicitt/am di'ctmn est, condemna-

ú 

[ Clm#~ dos Deputados - Biblioteca 1 
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re ~- 4. lnst. Libr. 4. Tit. 17. §. 4. ; L : ~!. ·; !L. 
b5. D. Fam. Erds.) 

A mesma materia . 

. §. XIV. Quando o Juiz determinar a partilha. 
para igualar to<los os coherd·eiros póde adjudicar a 
fazenda a um, admittindo-lhe o offerecimer'lto, ou 
Janço de uma quantia maior sobre a avaliação; lan
ço, em que os outros herdeiros fossem vencidos, 
ficando a fazenda, e propriedade naqueHe herdei
ro, que venceu aos outros no oflerecimento do pre
ço, e valor da cousa. (S"éd potest, etiam Licitatio
ne (Lanço) admissa, unico lteredi rem adjudicare., 
L. item Labeo §. 1. D. Fam. ercisc. Et tunc eam 
ai!J"udicare ei penes quem Licitatio remansi"t. L. 19. 
§. a. D. Comm. divid.) A linguagem da nossa Le
gislação em os Leilões, e Almoedas é a palavra 
Lançar, Lanço; estas palavras correspondem ás 
palavras Latinas-Lici"tare, Liceri, Licitatz'o; Vi .. 
de Ord. Liv. I. Tit. 6'2. §. 45 . . Liv. 3. Tit. 86. e 
muitas outras Leis do nosso Codigo, e Legislação 
Portugueza. 

Prazos perpetttos licitados. 

§.XV. i>eJaOrd.Liv.4.Tit.~6.§.~3.osPrazos 
perpetuos se adjudicão a um dos herdeiros, em 
que a maior parte concordão, para se repartir o 
preço pelos coherdeiros, prohibida a divisão, e 
partilha destes prazos ; este preço ha de ser offe. .. 
recido pelos coherdeiros, encabeçando-se o Prazo 
naquelle, que mais lançar, e venéer os outros na 
quantidade; pois é o unico modo como podem 
concordar, para se adjudicar a um só: aqui te
mes, uma Licitação mandada (azer pela Lei Pa- . 

.,. ......... ,,~l~ ......... .,.,,.-, ........ .,., .. ~,,i. l".olM--" 

' ' ... t>) •• ·' Í 
", ·'~· ·- (·~!~.~\' J 
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tr1a, qtte assim se usa, e p,r.atíca, como· se attes
ta no Reportor1o da Ord .. Nota·:= Foro., que o de-

. funto não nomeou== Quod si lu:eredes velint potius 
rem vendere per Llcitationem, in priori loco admit
tendi sunt lueredes·._. . et plws offerenti tradetur Em
pliyteusi1. Y. Yal_asc. de Part. Cáp. !H.; Cancer. 
Lib. 3. uar. Cap. ~3.; .A.ltim. de uull. contract. 

,Tom. IJ7. 
Cousas individuas licitadas. 

§. XVI. Na Ord. Liv. 4.;. Tít. 96. §. 5. quando · 
trata do modo como se ha de fazer a partilha entre · 
herdeiros, e socios, havendo cousas individuas pa
ra partir, é· manda do q,iJe vendifo, os seus quinhões 
uns aos outros; es-ta. venda não pôde fazel'-se sem 
que haja· preço,- para se entregai· a quem lançar 
mais, e vencer aos outros na quantidade;. aqui te,. 
mos uma ~Licitação approvada, e mandada pela 
Lei, pai:a adjudicar a cousa individu·a. 

Licitar nas ~endas judiciaes.= .. 

§. XVII. Nas execuções, e -vendas judicia.esse _ 
admitte o lanço· maior para se arrematar, e adju ... 
dicar a quem venceu os. outros no Lanço, e offe
recimenlo do preço; aqui temos uma Licitação 
admittida pela Lei-Licitare., s1ive Liceri, est pu
gnare, et contendere pretium 1tn mercando. -Fes
tus in Licitar--i: Alciato =.Licita.tio, id est, qui vi
cit, vel clarius dic, id est penes qttem res licitata 
oblato maiori pretio reniansit. Accurs. Gloss. i11 Leg.. 
19. D. Comm. dividundo. 

O que ê Licitaçâo.? 

§. XVIII. É portanto a Licitação o offereci
mento, ou La,nço judicial do preço para ficar a cou· 

b * . 
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sa adjudicada áquelle que, lançando, venceu os ou
tros; não é palavra Portugueza, é Latina; vide 
Vai. Cons. 113. n. B.: porém na Língua Portugue
za temos palavra propria; vem a ser: Lançar, Lan
ço em Almoeda, ou Leilão perante o J úiz. Vide 
os Diccionarios Portugtiezes: portanto Jiciiar não 
é comprar, é sómente ofi'erecer f°reço. 

Licitaçâo nas partilhas. 

§. XJX. A Licitação nas partilhas nfo é com
pra, e venda; porque sendo os herdeiros senhores 
do cabedal hereditario, não podem comprar o que 
lhes pertence como seu, o que lhes ha de aconte
cer no quinhão da partilha, como senhores da he
rança, e não como compradores; ninguern compra 
o que é seu: não póde ser acceita a lici(ação, e 
lanço, para comprar o quinhãq dos outros; porque 
.ninguem póde ser obrrgado a vender o' que é seü 
conlra sua vontade; sería offerecer o direito da 
propriedade; para que são consti tüidas as Leis; 
esta compra forçada sómente se póde admittir por 
Lei em utilidade pública; porém Legislação algu
ma, e menos á nossa, ordena que se licite nas par
tilhas o quinhão dos outros contra sua vontade,. 
além dos casos acima referidos em propriedades in
dividuas; o direito de propriedade . é bem expres
sivo em o nosso Codigo; a saber: cada um ê 
senhor do que é seu; póde vender a quem qui· 
zer, e pelo preço que quizel', nem será obrigado 
a vender o que é seu; Ord. Liv. ó. Tit. 87. pr., 
Liv. 4. Tit. 11.: finalmente, são estes attribulos, 
taes da pr~pried~de, que nelles está constituida a 
sua essencia. 
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O herdeiro como licítará .? 

§. XX. E sabida a razão, porque o hérdeiro 
não deve levar no seu quinhão-mais do que lhe per~ 
tence, ainda que elle licitasse porção maior; pois 
que não póde exceder a licitação aJém do ·seu qui
nhão conlr.a vo~tade dos coherdeiros, que não sã0 
obrigados a vender o qué é séu, nem à receber 
em moeda o que elles tem em fazenda, e de que 
são senhores~ pódem licitar em termos babeis, com 
tanto que não offendãó a igualdade da partilha, que 
faz a essencia do J uizo Famil. ercis~undm, dando 
- sÚi(JU'la res ·singulis hmredibus. -= I nst. Lib. ·4 ·. 
Tit. 17., § . .t.; sed potest, etiam LicitaUone ad·_.-· 
mú.sa, unico hreredí rem ai{judicare ; L. ite.m La~ 
beo §. 1. D, Fam. ercisc. 

O próprié.t-ario póde Ucitar. 

§. XXL Ê cada um senhor do que é seu pêt· 
ra dispôr como quizer, -e :por isso ~uamI:o q:Jão hou:.. 
ver Leí, que .pgnha balisas ao pro-prietari'O, es~e 
póde avaliar o que é seu, dar-Ih.e um vail0r ~e 
affeição, valor real, e um valor relativo, .e de 
imaginação; ninguem sabe melhor a quantidade 
da utilidade, e raridade de urna cousa, que seu 
dono propr·ietario; é um dircHb attribuido á pro-. 
púedac:le: quando digo que -o herdei.ro póC!le fici
tar ·o ·seu qtünhão pàra remediar ·os erros da ·ava-. 
.Jiação dos L<>llvados, e m·anifestar a affeição, ·que 
tem à uma prop'rieda~le s·ua., 1.enho en~inaclo uma 
p~áticà cornforme ·os clireit0s U.a propri·edade; 'da 
<prnl somos senhores des.poticos sem lirnitres, quando 
'ª Lei .Jhos não fixa em utilidad-e púhfrca, e do mes
-mo 1rnoprietario. 
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Lesão elas Licitações. 

§. XXII. A Ord. Liv. 4. Tit. 13. §. 6. e 7. ad
mitte a reclamação da lesão em todos os contratos, 
transacções, e alienações, em que podemos ser en
ganados na justa valia do nosso Patrimonio; aquel
Ja Lei taxa, e fixa o preço da proprieJade, quan
do prohibe alienação por menos da arnetade do seu 
justo valor, ordenando a restituição, e rescido, 
e quando é enonnissimo o preço, nega-lhe a sua 
validade; é nulla toda qualquer alienação-; aqui . 
temos o limite até onde pódem os herdeiros che
gar na lici lação da herança; não é necessario, 
n~m póde haver uma Lei para todos os casos; 
tambem não são necessarios Assentos da Supp1'i
cação, que sómente te:m uso para interpretar Lei 
constituída, obscura, e ambigua: esta Legislação 

. sobre as lesões é bem clara, não carece de As
sentos, .nem ha Lei, que prohiba as Licitações 
nas partilhas ; ternos uma J nrisprudencia consue
tudinaria fundada em princípios de razão·, igual
dade, e regras geraes de Direito sem offend~r a 
igualdade da partilha. 

Advertenâa ao Jui~. 

§. 'XXIII. Está conhecida a razão, porque nes
ta minha Prática advirto ao Juiz das partilhas não 
admitta Licitaçâ'.o além do importe do quinhão do 
herdeiro, e que licitando este ao infinito, lhe ac
ceite a Licitação, salva a igualdade da partilha; 
vem a ser não excedendo o quinhão hereditario, 
nem subindo a tal excesso com a Licitação, que 
a cousa licitada venha a ficar pol' mais do dobro 
da avaliação pelos Louvados perítos: igualmente 
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lembro a prática de tomar por um Termo a Li
citação para constar aos mais coherdeiros, não sen
do necessaria a presença destes em Leilão para es .. 
candescer, fazendo subir immensamente o preço da 
fazenda hereditaria, para dar lugar a lesões, e de
mandas eternas sobre um negocio, que tem a sua 
essencia na igualdade, dando - sin9ulas res sin
gulis hcercdibus. -

Licitação animosa. 

§. XXIV. Na Legislação Romana é acautela
da fl. escandescencia, e animosidade nas Licitações; 
ellas não são admittidas, quando houver excesso no. 
licitar animose. -Nisi obJiciatm· creditori, quod 
animose Ucitatus sit. L. Si pi,9nori D. Famil. er
cisc. Os Glossadores commentào esta Lei na fórma 
seguinte: 

Sed ubi aq/udicaUone f acta, solvit etiam 
ttltra quam debetur coltertJdi, totum repetit, 
nisi in immensmn excedat , quod pro animo
sitate solutum sit, quod Judex debet etiam con
siderare, et hrec est vera. 

Quod totum , quod pro Licitatione pt·re
stitit, petit ; nisi quatenits excessisset modttm in 
licitando. (Baldo na (;lassa.) Vide L. u. jr . de 
Public. 

Admittem-se os Lanços, ou Licitação em to
da a quantia, mas é salva a igualdade, para que 
o Juiz, quando partir, adjudique como lhe pare
cer justo, igual e sem lesão, não obstante a Li
citação, que elle admittio judicialmente com esta 
clausula de igualdade salva. 
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Abuso nas Licitaçóes. 

§. XXV. As Licitações fundadas nesta Legi~· 
lação, e com a prática de seculos em todos os Au. 
<litorios, approvadas, e confirmadas nos Tribunaes, 
corno um rernedio par(} conseguir a igualdade das 
partilhas, sendo admittidas, não devem converter,.. 
se. por abuso em lucro dos Escrivães, e Partido
res, com roubo da heranç·a, dando a um herdei
ro tudo em fazenda, para pagar em dinheiro aos 
coherdeiros, com o pretexto, e disfarce do augmen
to do cabedal hereditario, elevado a grandes som
mas por animosas Licitações, que se rescind~m; 
e annullão pela lesão enorme, e enormíssima com 
grave perda dos coherdeiros, que nenhum provei
to tirão da rescisão; antes vem a repôr o exces.., 
so, e ficiio sem a fazenda, que se conserva sem• 
pre no poder de quem a licitou com lesão enorme; 
V. Ord. Liv. 4. Tit. U6. §. rn. e Tit. Ia. §. 1. 

Argumento contra a Li<:itaç.âo. 

§. XXVI. Não se póde argumentar contra as 
Licitações com a Lei 6. D. Fam. erc. aonde a es
pecie, e caso é ditferente-Nam ad Licitationem 
. . . non placet negue mihi, neque Pomponio : o ca
so desta Lei versava sobre a questão da entrega 
de Títulos hereditarios a quem se devia fazer; é 
bem clara a differe.nça, pois ele que serviria admit
tir uma Licitação para entregar papeis? Por isso 
com muito saber diz o Jurisconsulto Ulpiano -
neq~ut mihi, neque Pompom'o placet, itt qui Lici ... 
tatione vicerit, hic ltabeQi instrumenta hrereditarz'a :. 
as nossas Licitações servem para balançar a par.r 
tilha-ut singulas res, singulis lu:.e1·edibus adjudi
care Jitdex debeat. 
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A mesma materia. 

~· XXVII. Nada ha tão sancto, e justo, que 
não soffra 1,1111 abuso; uma cousa é admittir Li
.citações sem o~<lem, . sem prudencia, e sem limi
tes para tirai· Cartas de Arrematação, e grandes 
salarios; outra cousa é admittí-las, que não of
fendão a igualdade da partilha: sería pois hon'esto, 
sería igualdade dar li herdade aos herdéiros para se 
illudirem reciprocamente? Sería prudente admittir
se pelo Juiz um acto~ que provocasse a iracun
dia, e a animosidade a um calor tal, que produ
zisse lesões, e roubos? Seria ·licito dar a espada a 
um furios·o? Sería justo que pelo oilicio çlo m8s
mo Juiz seja a propriedade roubada? os herdeiros 
inquietados? e que singulce res non ad,judicentur 
singulis lueredibus? De que servi ri ão as Leis, se _ 
ellas não manti\'essem, defendessem, e conservas
sem o meu, e ten para que ellas fôrão constituidas? 
Era um contradictorio mandar att1·ibuir a cada um 
o que é seu, e ao mesmo tempo abrir um cami
nho para lho tirar. 

lgualdade das partil!tas. 

§. XXVJIL Estabe.leci a Prática das Licitações 
na igualdade das partilhas, deduzida do direito da 
propriedade, e das regras da Justiça constituída 
na equidade -in omnibies qiiidem, maxime tamen 
inJ'ure, cequUas spectanda sit. L. 90. Reg. Jur.: sin
gulas 1•es, si11g1tlis hceredibus adjudicare debet. ;_ qm's
que est rerum suarum moderator, et arbitrator: nem o 
debet locupletari Jactur:.ti '!!.lfena : quod tibi tzon vis 
alteri nefaci"as,Jits:Stu(rn <t'ldijue tribue: arbilt'i'opotius 
Domini rei pretium statnênd11m sit. L. 8. D. de 
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con<l. causa dat.; destas regras da Justiça, funda ... 
mentos de toda a Legislação, extrahi as proposi
ções da minha Prática; e vem a ser : 

I.0 Que é mo em todos os Auditorios admit
tir os herdeiros a lançar (na Lingua Portugueza 
corresponde a licitar na Latina) sobre as avaliações 
dos bens para se lhes adjudicarem no seu quinhão. 
(Adjudicação differe da venda. L. Si pignori .. D. 
Fam. ercisc.) · 

!i?.º Que esie uso está approvado nos Tribunaes 
(uma prova da sua Justiça). · 

3.0 Que as ~icitaçóes emendão o erro das ava
Jiações (ninguem pó<le avaliar melhor que o dono 
da cousa, emendando o erro dos Louvados). · 

4.0 Que as Licitações eqlfilibrão o valor das pro
prieda<les do casal (estando os bens avaliados com 
desigualdade, os herdeiros lançando, ou licitando 
sobre as valias, equilibrão as propriedades pal'a ha-
ver igualdade). · 

9.0 Augmeniáo o monte hereditario em provei
to dos coherdeiros, e favorecem a igualdade dos 
quinhões hereditarios; applicão o valor da affeição 
ao valor real (quanto mais valor fôr dado a uma 
peça de fazenda, mais sóbe a herança; é provei
to dos herdeiros que o valor da affeição possa ac
ceder ao cabedal da herança; pois a um herdei
ro póde uma cousa servir de muito, quando a ou-

, tro nada servirá; a partilha deve ser muito a con
tentamentó de todos os coherdeiros para ter o ca-
1·acter de igualdade). 

_ 6. 0 Que náo deve ser admittida a Licitação, ha
vend9 excesso no valor r'eal, e valor da af:feição 
do herdeiro, que lançar, ou licitar. (A medida pa
ra conhecer o excesso está na Lei, e é na Ord. 
Liv. 4. Tit. 13. §. 6. e 7.; ella taxa, e fixa o preço 
em todas as convenções, transacções, e alienações, 
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prohibe a lesão feita ao nosso Patrimonio, nunca 
póde exceder o dobro; nós somos senhores do Pa
irimonio, e não destruidores; nós podemos ser en
ganados; e para evitar o dólo, malicia, e engano, 
temos a Lei, que nos defende.) 

7 .º Que não se deve admitlir, quando um her
cleiro licíta a herança toda, ou maior porção que 
aquella, que lhe pertence no seu quinhão (o her
deiro tem direito sómente ao quinhão, que lhe per
tence, e por isso sómente dentro destes limites 
póde lançar (licitar) sobre a valia da fazenda, que 
lhe cabe; pois querendo exceder é abuso, e at
tentado á propriedade do ou Iro coherdeiro, que 
não póde ser obrigado a vender o que é seu; o 
Juiz admitte sempre a Licitação, Hão offendendo 
a igualdade da partilha; e ella seria offendida, se 
aqmittisse aquelle excesso). 

s. 0 Que uáo se admittáo lanços sobre lanços ( ad- -
mittindo na partilha lanços sobre lanços, havia o 
absurdo de exceder o dobro da valia dos bens, e 
podia cada um levar mais que a quantia do seu 
quinhão, tínhamos a igualdade perdida; póde o 
Juiz deixar lançar até ao infinito lanços .sobre lan
ços; porém sempre com a condição de que a igual
dade da partilha não seja alterada, nem lhe pren
da as mãos para adjudicar singulas res, singulis 11re
redibus; estes lanços sobre lanços, ainda que se
jão feitos por Termos judiciaes, eHes não tolhem 
ao Juiz usar do seu ollicio; e assim mesmo se de
clarará nos Termos de Janço, salva a 1gttaldade da 
partillta). 

9. 0 As licilaçóes não são arrematações, nem 
vendas. (Quando o herdeiro Jança no · que é seu 
não póde comprar, e por isso as Licitações, que 
nas partilhas se admittem sem offender a igualda
de, não são vendas, nem devem Siza; porque es-

6 * 
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ta imposição é sómente quando se aliena, Patri
rnonio por preço de com pra, ou por troca; o her
deiro, que lança no seu quinhão, não troca, nem 
compra; sómente se offerece a tomar no seu qui
nhão as fazendas, que elle avaliou em o lanço, ou 
Licitação que fez. V. Artigos das Sizas.) 

10.0 Pela Licitaç.áo n;1o se adjudicão os bens 
a quem mais offerece (conforme o systema eslabe
lecido, se os bens fossem adjudicados a quem mais 
offerecesse, tínhamos a igualdade quebrada; o Juiz 
admitte os lanços dos herdeiros em termos babeis, 
mas quando faz a partilha não se governa pelo maior 
lanço sómente; mas sim deve adjudicar singulas 
res, singulis luzredibus, attendendo sempre os lan
ços que cada um deu sobre as fazendas, para lhas 
adjudicar em termos babeis, sem lesão de valor, 
e sem alterar os quinhões dos outros, afim de eyi
tar embargos na partilha, e recursos de appellações, 
e aggravos). 

11.0 Que a Li'citaçâo se póde fazer em audien
cia, ou em casa do .Escrivão, ou do Juiz. (A Li
citação não é Auto de arrematação, é um lanço 
sobre as valias dos bens, para se atlender na par
tilha; e portanto póde tomar-se em um Termo 
pelo Escrivão, havendo despacho do Juiz, quando 
fôr fóra ele audiencia: para as arr~matações se tomão 
lanços por Termos do Escrivão; porém este sem
pre quer Auto·s para ganhar mais.) 

U.0 Que a Licitação só se admittirá até ao do
bro do valor da propriedade para se adjudicar ao 
herdeiro, que offerecer aquelle primeiro lanço (a 
Lei Patria, em que se funda esta proposição é a 
mesma, que temos referido, vem a ser a Qrd. Liv. 
4. Tit. 13. §. 6. e 7.; ella não admitte preço maior 
tlo dqbro da valia da cousa em qualquer transacção, 
ou alienação: póde o Juiz acceitar qualquer lanço 
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ao infinitô, e lanços sobre lanços, para evitar os 
recursos de aggravos; porém quando fizer a par
tilha ha de adjudicar súigulas res, singulis hrere
dibus; não obstnnte a Licitação, e lanços sobre 
lanços, que sempre mandará tomar, salva a igual
dade da partilha, para dar no quinhão de quem li
citou_, e com a estimação sómente do dobro, ain
da -que licitasse, mais, comtanto que não exceda 
o quinhão hereditario, e que não offenda a igual
dade podendo o Juiz escolher aquelle herdeiro, a. 
quem mais commodidade fizer a fazenda; de ma
neira que havendo dous, ou mais, que tenhão lan
çado além do dobro da valia, possa o Juiz adjudi
car a um delles, em que a igualdade não se offen
da éom os outros bens, que houver de levar; mas 
sempre se ha de adjudicar até ao dobro). 

13. 0 Que os bens dotaes admittem Licitação, 
assim como em iodas os bens, que o herdeiro hou
ver de conferir (esta proposição parece dura, e 
atrevida a todo aquelle, que não entender a Ord. 
Liv. 4. Tit. 97. § 4. 13. e 141., combinando os§§. 
!<?. 5. 6. e !l l. com a igualdade, que deve haver nas 
partilh::is entr~ filhos dotados: é necessario fazer 
esta differença; a saber: ou o filho quer herdar, 
com os outros fazendo partilha,_ ou não quer herdar, 
e entrar com seus irmãos na herança; no primeiro 
caso ha de o filho trnzer á partilha os bens doados, 
ainda que os outros irmãos não queirão, corno man
da a diia Ord. §. 6.; e por este facto consente na 
partilha, que o Juiz deve fazer, adjudicando sin
gulas res, singu.lis hreredibus; póde haver lanços, 
ou Licitações para o Juiz adjudicar, corno em ou
tra qualquer partilha direita, que não póde offen
det· ao her<l~iro dotado, que \'Oluntariamente, e por 
seu interessequiz acceitar: no segundo caso, quan
do o filho dotado quer levantar-se com o seu do-
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te, e não entrar na partilha, nad.a tem o Jui_z :11 

fazer mais que obrigar a compôr executivamenle 
sem outro processo, o que mais tiver em si, que· 
pertença aos oulros irm€1'.os, Ord. dita·, §·. 41. ;' não 
ha partilha, ·e por consequencia não ha Licitação, 
porque não é necessaria). 

14·.º Finalmenle, como é meThor evitar· o mal',. 
qm~ procurar a sua cura, não. sendo prohibi<lo aos 
herdeiros licitar o seu quinhão, devendo-se fazer 
a partilha com toda a igualdade, e sem lesão, mas 

ºcom muito aprazimento dos coherd·eir@s; querendo· 
estes licitar, ou lançar sobre as valias das fazen
das para lhes serem adjudicadas no seu quinhão, 
não se lhes pôde recusar, como um altributo da: 
propriedade; que no Fôto está approvado: porém 
o Juiz deve evitar o abuso, e fazer conter nos seus. 
limites esta Licitaçâo, ou J.anço; de maaeira que 
não offenda a igualdade, em que eonsiste a essen
cia. do J ui~o Divisorio : deve o Juiz admittir as Li
citações, ou em audiencia na sua presem;a, ou 
por termo judicial, ouvidos os coherdeiros, ac
ceitando-lhes todo, e c1ualquer lanço sem limites, 
em todas as fazendas individualmente, com a con
dição de não se offender a igualdade da partilha, 
quando se fizer a adjudicação no aclo da parti
ção com os Partidores, em que o Juiz ha de at
tender á Licitação como fôr de Justiça, salva a 
igualdade, que reservará para o actô, e d'etermi
nação da partilha, antes da qual não tem a Lici--. 
tação effeito, nem se devem entregar os bens lici.
tados senão depois da Sentença de parti lhas .pelos· 
seus Formaes, ou Cartas de partilhas, ainda que 
sejào licitados por um estranho, que os herdeiros, 
e Juiz tiverem admittido. 
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Prática das Licitações. 

~· XXI.X. As Licitaçõeia das partilhas não são 
~rrematações, nem vendas judiciaes, e por isso não 
se regulão pela ordem judicial das arrematações 
nas Execuções, que tem regras proprias, porquan
to nas partilhas não se trata de vender bens aos 

·herdeiros, trata-se sómente de partir os bens com 
toda a igualdade, e por esta razão não se paga si
zà,, nem ha pregões, nem se arrematão, ou adju
dicão bens a quem mais offerece: portanto, es
tando o Inventario dos bens concluido, e feita a 
-sua avaliação, pódem os herdeiros antes da parti
lha licitar, ou em aucliencia todos juntos, ou por 
Termo nos Autos do Inventario; se os herdeiros 
requererem se lhe tome Termo de licitação, devé 
o Juiz mandar <JUe o Escrivão tome o Termo da li
citação na propriedade, ou bens apontados, salva 
a igualdade da partilha: se os herdeiros compare
cem todos em casa do Juiz para licitarem, do mes
mo modo mandará o Juiz lavrar um Termo uni
co, em que os coherdeiros licitem as propriedades, 
-salva a igualdade da partilha; e fei la a lici lação 
assignarão todos os que licitárão, para se atlender 
na partilha como pedir a igualdade; .a sabei·: ne
nhum levará em seu quinhfto mais bens, que lhe 
-cabe em legitima, nem se lançará a um os me
lhores bens, e a oulro o <JUe fôr peior: quando 
porém aconteça que no casal haja ut;ria, ou duas 
propriedades individuas, que não pódem entrar 
em divisão, e necessariamente se hão de lançar 
a um, ou dous herdeiros, faltando bens para in
teirar os outros cohe-rdeiros c0m igualclade ·geome
trica; neste caso admitte-se a licitação naquellas 
propriedades até ao dobro da sua avaliação para 
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se adjudicarem lÍquelle herdeiro, que primeiro of .. 
fereceu aquelle valor, sendo obrigado a repôr o 
excesso do seu quinhão aos outros em moeda, e 
o seu rendimento a r> por 100, em quanto não sa
tisfaz: não póde acceilar-se maior valor, porque 
na fónna da Lei sería lesiva aquella licitação, .e 
se rescinde por falta de igualdade, assim como pó
de rescindir-se toda a arnliação, que exceder o do
bro, ou que fôr menos da ametade do que por ge
ral estimação valer; nos bens dotaes se admitle 
licitação para procurar a igualdade, assim como 
em todos os bens, que o herdeiro houver de· con· 
fe1·ir, que nec1'ssitem de estimação, e que estejão 
ainda em podei· do herdeiro doado. Não é a lici
tação uma arrematação, · e venda entre os coher· , 
deiros, e por isso o Juiz tem toda a liberdade de 
adjudicar os bens licitados a quem quizer para pro
curar a igualdade da partilha, e até para evitar 
a emulação, e calor da licitação. Os herdeiros á· 
pluralidade de votos pódem assignar um Termo, ' 
em que consint<lo que aquella, ou outra proprie
dade se lance na partilha em o quinhão de um ' 
ou de outro por certo valor, em que concordarem 
á maior parle: ig·ualmente pódem consentir que ' 
um estranho venha lançar em uma propriedade in
dividua para se repartil' o preço por todos; neste ' 
caso é uma pura venda, e se deve arrematar a 
quem mais der, · depositando o preço, e pagando ' 
siza. A doutrina desta prática é fundada na Ord. 
Liv. 4. Tit. 13. e Tit. 96. §. õ. e§. !23. Tit. 36. ' 
§. 1.; L. de 9 de Julho de 1773.; Ord. Liv'. 3. 
Tit. 6!l. pr.; Alv. de 3 de Novembro de 1768.; Ord. ' 
Liv. 3. Tit. 64. pr. Liv. 4. Tit. V6. §. 18.; Valasc. de 
part. Cap. 11.; Guerr. Tract. l. Lib. ~. Cap. 3. n. 19. 



INV&NT ARIOS, E PARTILHAS 49 

Queslóes, e ditvü/as sobre a partilha. 

§. XXX. Quando se disputa sobre o Testamen· 
to, bens vinculados, prazos, collações de filhos, 
bens de terceiro, licitações, qualidade de herdei· 
ro, ou número que deve herdar, gráo de paren
tesco, e outras questões, depois de concluído . o 
Inventario, e descripção de bens, ~ suas avalia
ções; assi.gnará o Juiz um dia de audieacia para 
comparecerem os herdeiros, e Curador, havendo 
menores; nesta audiencia se apresentarão lnstilui
ções de Morg.ado, Escripturas de Prazo, e de ca
samento, e dotes, e todos os documentos, que sir
vão para verbalmente decidir as dúvidas sobre a 
partilha, e modo de se fazer; ouvidos os coher
deiros, ou seus Advogados em audiencia, manda
rá o Juiz lavrar um Auto do que fôr por elles re
querido, e allegado, e sem decidir cousa alguma 

rdenará que adsignado o Auto, e junto ao Inven
tario com os documentos appensos, se lhe remet
tão a elle Juiz para attemler na partilha; ·porém 
tudo o que elle logo na mesma audiencia podér de
terminar com acôrdo, e aprazimento dos herdei
ros, assim o fará escrever no Auto, depois que ti
ver ouvido verbalmente a todos, os que compare
cerem, á revelia dos que sendo citados não appa
recêrão: a natureza do processo summarissimo das 
partilhas não admitte decisões, que sómente por 
acções competentes, e processo ordinario se pó
<lem julgar: a partilha se faz, salvas as acções or
dinarias, que ficão reservadas aos interessados: to
dos os Praxistas concordão nesta prática; porém 
o Juiz decidirá na partilha todas as questões de 
direito, não alterando cousa alguma sobre mate
rias de facto, e párt.irá os bens, assim como se 

7 
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acharem por morte do defunto: reservando pata 
acções ordinarias questões de facto. 

Nota. 1. O processo dos Inventarios , e 
partilhas não admitte questões de alta inda~ 
gação, porque devem ser reservadas para as 
acções ordinarias, e competentes. Vide Guer· 
reiro, Trat. t. Liv. 6. Cap. U. n. 9. e Liv. 8. 
Cap. !. n. !26.; Peg. Tom. 7. ad Ord. Liv. a. 
Tit. 88. §. 4. n. 66. e67. ~44. t4f>.; Almeida de 
Lobão, Trat. das Acções Summarias, Art. 4'. 
do Cap. 6. pag. g17. 

!. Apparecendo questões, que o Juiz na 
presença dos coherdeiros, ou seus Procurado
res, não possa decidir em uma conferencia, 
que se deve reduzir a um Aulo judicial, ou
vidos verbalmente os interessados; ou por es
cripto á vista de documentos, e titulos appen
sos com resposta do Curador dos Menores; de
ve o Juiz por seu despacho deferir, dizendo 
que na partilha attenderá ás dúvidas, que se 
movêrão, e ao que tiver sido allegado pelos 
Advogados, e Partes interessa.das. 

3. Nunca o Juiz profira nos Autos despa
cho d_ecisivo antes da partilha determinada, 
julgada, e sentenciada, para evitar recursos 
de embargos, e agg~avos; porque a prá-1.ica 
tem ensinado que este é o reme<lio para fu
gir das dúvidas do cabeça de casal, e outros 
interessados na eternidade dos Inventarios: 
todas as questões de Direito sobre Morgados, 
Prazos, Collações, Dotes, Bem feitorias, Li
citações, partiJha de fructos; qualidade d~ her• 
deiro, modo, e fórma da partilha, ele. se de~ 
vem decidir quando e Juiz defermioar, e or
ganizar a partilha, a qual sahindo errada, ad-



INVEN'fARIOS, E PARTILHAS f)l 

miUe emenda, porque não ha partilha perfei
t.a, e acabada, quando apparece erro, que se 
emenda, ·logo que se allegue, como diremos 
no seu Jugar. 

-Dividas passivas. 

§. XX:XI. As dividas passivas confessadas pelo 
.cabeça de caeal, que as descreveu no Inventario, 
e que não são impugnadas pelos herdeiros, pódem 
ser pedidas pelos credores no Juizo da partilha em 
processo separado, sendo julgadas exigi veis. em vir
tude da confissão, extrahindo um mandado exe
cutivo para todos os herdeiros simultaneamente pa-

- ra se executar nos bens da heran'la, ou antes da 
partilha, ou depois desta, havendo separação de 
bens, em que deve executar-se o Mandado execu
tivo: quando os herdeiros negarem as dividas, ou 
as impugnarem, não póde o Juiz mandar fazer pa
gamento; porque não póde alterar as acções com
petentes, e o processo ordinario, que os credores 
devem usar contra os herdeiros, que como taes 
hão ae ser demandados, como seria demandado o 
defunto devedor primordial (excepto nas acções 
de assignaçflo .de 10 <li-as, e juramentos de alma, 
que competem sóme!lle contra o primordial devé
dor): se os herdeiros cónsentem que um se obri
gue aos credores pelos bens separados para seu pa
gamento, póde o .Júiz adjudicar os dilos bens áquel
Je herdeiro, em que todos COrlYÍerem ~ porém ha
vendo menores é necessaria a aulhoridade do Juiz 
juntamente com o consentimento do Curador; fal- . 
tando esta solemnidade devem os bens separados 
ser vendidos em pra~a, e nunca o J ·uiz consenti
rá que os credores, ou cabeça de casal tirem Fo
lha deste pagamento, levando os bens separados, 
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par.a satisfazer as dividas: havendo menores, de· 
vem-se vender, afim de evitar a fraude, e lesão. 

Pagam~nto das dividas. 

§. XXXII. É sómente dos herdeiros, o que 
resta deducto rere alieno; portanto havendo divi

. das passivas liquidas, e provadas, legalizadas com 
audiencia dos devedores, devem ser deduzidas do 
cabedal heredítario no aclo da partilha, para se 

· fazerem quinhões do resto: porém se ellas não sã() 
liquidas, provadas, e confessadas, quando' se faz 
o Inventario, não pódem ser deduzida~, nem re
tardar a partilha; esta se fará, como livre de di
vidas, pois os credores não perdem o direito de. 
demandar simultaneamente a lodos os herdeiros no 
Juizo, em que deveria ser demandado , o defunto; 
pódem comtudo os herdeiros requerer que haja 
uma separação de móveis reservada para o paga
mento, no caso que os credores próvem as suas di
vidas pelo meio ordinario, afim de se venderem, 
pagar, e partir o resto pelos herdeiros. 

"' 
Nota. 1. No Inventario se devem lançar 

as dividas passivas certas, e provadas; por
que o patrimonio hereditario ~ aquelle, que 
resta, deduzido o cabedal alheio, que o de
funto devia, e que podia ser demandado por 
acção 1·eal, ou pessoal. L. ! 13. §. 1. de verb. 
Jeg. Bona intelligunfor cu;jusque; qua dedur.to 
are alieno supersunt. L. 39. §. 1. de verb. leg. · 
Yenisse ad heredem nihil intelUgitur, nisi dedu
cto aro alieno. L. 165. de verb. sig.: por esta 
razão pódem os credores pedir ao Juiz das par
tilhas que lhes separe bens para pag~mento 
das suas dividas descriptas. po Inventario, que 
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por documentos, e litulos constar que deve o 
casal do defunto, ouvidos os herdeiros, e ca ... 
beçéi de casal, que tem os seus quinhões he .:. 
reditaria$, ' consentindo o Curador dos Meno
res em processo separado do Inventario. 

~. Não sendo liquidas, e certas as divi
das, faltando o consentimento dos herdeiros 
todos, não se póclem separar bens nos Inven
tarios, cujo processo não admitte questões, e 
acções diversas da partilha, em que os cre
dores não são partes legitimas, e que sómen
te tem acção para demandar cada um dos. 
herdeiros pf'la parte, que lhe pertence na he
rança. V. França ad Mend. Arrest. bf>. n. b. 

Peg. Tom. 7. ad Ord. Liv. 1. T1t. 87. §. 4. n. 
317.; Guerr. Trat. !2. Liv. 6 . Cap. 13. Trat. 4. 
Liv. õ . . Cap. 10. n. 3.i,; Almeid. de Lobão, 
Trat. das Acç. Summ. Dissert: ~L §. 3H. pag. 
!?87 . ; Vide Ord. Liv. l. Tit. sa. §. '"· j. E 
assi.; Oecr. de 29? de Maio de 17•J.9. 

Cousas litigiosas. 

§. XXXIII. No Inventario se descreve tudo 
quanto havia no casal partível, as mesmas cousas 
li_tigiosas se descrevem com as declaraçqes neces
sarias; porém não entrão em partilha estando li. 
tigiosas, e se reservão para quando finalizar a de
manda, fazendo-se a partilha nos outros bens; po
rém se o litigio fôr em toda a casa, e bens here
ditarios, sobre disputa de testamentn, ou succes
são legitima, que dependa de conhecimento ordi
nario, neste caso, feito o Inventario, suspende-se 
a partilha, porque primeiro deve decidir-se a de
manda or<linaria, que é causa prejudicial; nem 
a parlilha póde fazer se em cousas illiquidas, e 
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duvidosas, ignoranclo-=se quem seja herdeiro-, e o 
cabedal da herança. Regra geral, nestes J uizos, 
divisorios nada- se pratíCa, e executa, que não es
teja liquido pela confissão das partes expressa, ott 
tacita, ou por Sentença passada em julgado, e tí
tulos. 

Nota 1. Os Bens, que forem achados li·
tig·iosos, assim se descrevem no Inventario com 
todas as declarações, indicando as cousas, o. 
Juizo, onde se demandfio, o Escrivão, o an
no, a qualidade da questfio, as Partes, que li
tigão, e o estado, em que se acha a deman
da; porém quando o Litígio começou no Jui
zo do Inventario, dttve o Juiz fazer urna con
ferencia verbal, ouvindo os herdeiros, para 
mandar reduzir a um Auto no Inventario O· 

<JUe deliberou com os her~eiros 4 vista de do~ 
cumentos appensos. 

~. Póde o Juiz mandar que os- herdeiros,, 
e Curador dos Menores alleguem por esC'ripto, 
no mesmo Inventario as razões e argumentos 
sobre ás questões propostas de facto, e direi
to, e á vista dellas determinará a · partilha, 
excluindo, ou partindo os bens confurme o di-

,reito das Partes, sem proferir despacho al·
gum nos Autos do Inventario, que decida as 
questões, porque na determinação da parti
lha deve liquidar, e tirar as dúvidas, afim de 
evitar os aggravos, e appellações interpostas 
antes da partilha; ficando reservados para quaa
do a partilha apparecer feita, e de todo aca
bada; pois o Juiz nas queslões de direi to pó
de decidir tudo na determinação, e o Auto <la 
partilha sem admiUir processos, e altas dis ... 
putas em cousas, que estão decididas em di
reito. V. Almeida de Lobão, Trat. das Acções 
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dumm.§.318.pag.~78; Peg.Tom. 7.adOrd. 
Pag. !27. n. 83. V. Ord. Liv. a. Tit. 7. 

Cousas clievidosas. 

§. XXXIV. Quando .ha disputa sobre a natu
reza <los bens, e se ignora se elles são Morgado, 
ou Capella, Prazos de nomeação,. ou de familia, 
não pó<le o Juiz do Inventario proeeder · á. partilha, . 
sómente mandará descrevê·los, porque a ninguem 
faz . mal a descripçiio, nem prejudica a causa prin
~ipal da questão; porém -sendo-lhe apresentados 
documentos, por onde possa conhecer a natureza 
dos b!3ns, achando uma posse immemorial nos 
vinculos, sem partilha em outras successões, e In
ventarios; não deve o Juiz fazer partilha, ainda 
que não appétreça disputa sobre a natureza daquel· 
Jes hens; porque nunca no Juiz ordinario se pode-

.ri\ julgar contra elles; e ainda que se julgue, par
t_em-se, e a ninguem faz mal a reserva da sua par
tilha para quandO" forem julg·ados livres: pelo con· 
trario, se o Juiz achar que não apparecem titulus, 
nem posse immemorial, nem nomeações de Pra
zos, antes uma posse em contrario por partilhas~ 
e contratos, mandará fazer a partilha de tudo, ain· 
da que haja disputa sobre os ditos bens; porém 
em dúvida será melhor não partir, quando o Juiz 
estiver perplexo á vista de documentos, e posse : 
mandará · fazer a descri pção sem suspensão, ainda 
que as partes usAm de recursos de aggrávo, ap
pellação, e embargos, que _tudo será em um Auto 
separado; · porque a descripçfío n;fo é para parti
lha, nem pi·ejudica a disputa, e causa ordinaria 
sobre aquelles bens; e àlém disto corta-se a chi
cana de admittir um embaraço nos lnventarios, 
anicamente porque se allega não serem p~rtiveis: 
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se o successor' do Morgado, ou Prazo é menor, 
ou sujeito a administração legal, deve-se descre
ver o Morgado, e tudo, que lhe pertencer, ain· 
da que não sejà'.o partiveis. Sobre estas disputas 
!:lerão ouvidos verbalmente em uma . audiencia, 
apresentando os titulas, e depois de uma confe ... 
rencia mandará o Juiz furmar um Auto no Inven
tario, em que se declare o que achou pela conf~
rencia, e ordenará que lhe venhão os Autos con
clusos para altender na partilha; nunca decidirá 
cousa alguma nestas conferencias, reservará tudo 
para attemler a seu tempo; porque evita a chica
pa de recursos inuteis, e na partilha decidirá tu
do como achar liquido, claro, sem dúvidas, e a 
consentimento do~ herdeiros, em quanto fOt· possi
vel: a natureza <lo processo summaris.;irn'o exige 
esta prática: rog1·a gera.I; o Juiz conservará os 
bens, assim como os ach~u no casal; se clles erão 
havidos por livres, assim os 'partirá; se erão de 
vinculo, assim os reservará sem partir. 

Bens ele terceiro. 

§. XXXV. Se apparece disputa de terceiro, di
zendo que no Inventario se dtlscrevêrão pens alheios, 
são ouvidos os herdeiros, e Curador em um pro
cesso separado, breve, e summariamente, e se 
m:inda appensar aos Autos <lo Inventario, para se 
atten<ler como fàr de justiça; quando o Juiz fizer 
a partilha mandará excluir estes bens, se achar 
que são alheios por confissão d'os herdeiros, ou pos
se mais de anuo; porém se o cabeça de casal, que 
os descreveu, affirmar que são da herançéi, que 
tem posse legal, lànçar-se-hão no quinhão do ca
beça de casal; em caso de dúvida, é melhor dei
xá-los de fóra para se partirem, sendo decidido 
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por acção ordinaria, ou competente; pois o Inven
tario não deve incluir bens alheios, nem o Juiz de 
parlilhas é competente para estas acções em um 
processo summarissimo, que não adrnitte disputas, 
que logo se não decidão verbalmente por consen
timento uniforme dos coherdeiros, e interessados: 
é um erro mui frequente escrever bens alheios nos 
Inventarias, para tomar posse delles pelas Folhas, 
ou Cartas de partilhas, inquietando terceiros pos
suidores, sendo certo que as partilhas sómente dão 
direito entre os coherdeiros em bens do casa.1, de 
que o defunto tinha posse, e da mesma fórma, co
mo elle os possuía. 

Nota. 1. Não se admittem embargos de 
terceiro senhor, e possuidor no processo de In
ventario, e partilhas, como nas execuções de 
Sentença pela Ord. Liv. 3. Tit. 8G. §. 1.7. in 
fin. ; porque nestes processos sómente são ou
vidos os herdeiros, e interessados na partilha, 
e a ninguem prejudica o que se decidir no Juí
zo divisorio, quando não fôr citado, res inter 
alios acta, aliis non nocet. 

~. Póde com tudo, por cautéla, aquelle, 
que tiver noticia de ser inventariada uma 
cousa sua, requerer ao Juiz, que protesta pe-
lo seu direito, e que se lhe mande tomar o -
Termo de protesto de irnpugna.r a todo o tem
po, quando seja inquietado na sua posse; o 
Juiz lhe mandará tornar o Termo nos mesmoil 
Autos do Inventario, sem que suspenda o seu 
processo, nem admitta disputas algumas, que 
mandará autuar ein separado. Vide França ad 
Mend. P. 1. A.rest. ~5.; Almeida de I~obão, 
Trat. elas Acç. Summ. §. 333. pag. ~85. 

3. Feita a partilha, extrahidos os Formae.s, 
8 
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ou Cartas para posse, não póde ser inquietado 
um terceiro possuidor, que não foi ouvido, e 
citado no Juizo divisorio, contra o qual nada 
vale o julgado; e se _ pó<lc oppôr, ou élggra
vando do Juiz, que mandou tomar a posse ex 
abrido sem citação; ou embargando a execu
ção com embargos <le nullidade, e de espolio, 
sendo logo restituído á sua posse, logo que 
os embargos forem recebidos nos proprios Au
tos da execução, ond@ conste a nullidade po1· 
falta de citação: e o espolio por falta de au
diencia. Vide Costa nos Estilos. V. Juiz, pag. 
~03. Alv. de ~4i de Janeiro ele 1771.. Ord. Liv. 
3. Tit. 40. §. ~. Liv. 4. Tit. 58. 

4. Estes embargos de espolio serão oppos
tos á execução <le _Sentença, não sendo neces
sario _que se levem á Chaocellaria, nem pres
tar fiança para ser restituido á posse, como se 
costuma nos Embargos de terceil'O nas execu-· 
ções por condemnação de Sentença; porque 
nos Juízos divisorios tudo se julga por confis
são das partes, sem condemnação. Ví<le Costa 
nos Estilos, pag. 198. V. Embargos; temos 
a provisão de 17 de Outubro de 177 f> para o ter
ceiro embargante em execução de Sentença 
condemnatoria dar fiança, querendo ser res
tituído á posse: tamberri nas Execuções se ad
mittem Embargos de terceiro, assignando 3 
dias para pl'Ova. Cordeiro · Dub. 50. n. 4·6. 

Habilitação de herdeiros. 

§. XXXVI. No Juízo das partilhas se habili
tão _os herdeiros, ou socios pela confissão expres
sa, ou tacita dos coherdeiros, ou consocios; aquel
le, que requer a partilha, declara quem são os co-
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herdeiros legitimos,· ou testamentarias: o mesmo 
cabeça de casal, quando presta o juramento para 
o Inventario, manifesta os herdeiros, os quaes sen
do citados para o Juízo divisorio, não impugnando 
a successão, confessào tacitamente a habilita<,ão, 
e nada mais é necessario; porém se depois de ci
tados morre algum, temos a fazer dilferença; ou 
morre depois de inventariados, e avaliados os bens-, 
e ileste ~aso não é necessnrio citar o successor, pó
de fazer-:se a partilha, e habilitar-se depois de fei
ta para tirar a sua Folha, ou Carta de partilhas; 
ou morre antes de inventariados, e avaliados os 
bens, neste caso deve o successor ser citado para 
o Juizo di.visorio, ou requerer se Jhe torne termo 
da acceitação de herança, e se lhe mande escrever 

_no mesmo Inventario: é escusado formar artigos 
de habilitação, basta a simples citação, ou o ter
mo de acceitação; porque neste Juizo não ha pe
titorio, nem condemnação, é um J uizo summa
rissimo, em que se trata só1nente de partir bens 
entre aquelles, de que nada se duvída a sua suc
cessão, e que não apparece impugnação alguma, 
não ha Sentença, que passe em julgado, nem pre
judica a terceiro, que não fqi chamado, nem com
pareceu: um Jos erros, que fazem os Advoga
dos, e Juízes, é admittir habilitações por arti~ 
gos, formando processos, que <:\long·ão as partilhas, 
e as fazem eternas, sem advertirem na natureza 
<lo processo, nem se lem brão que pela declaração 
<lo cabeça de casal são habili lados os herdeiros no 
pr:incipio do Inventario, e por isso tambem pelo 
mesmo modo sé devem habilitar quando morre al
gum, depois que se principiou: os Escrivães são 
os primeiros, que fazem esta chicana, confundin
do os processos ordinarios, e as causas de peti
torio com o J uizo de partilhas: para. as mesmas 

B * 
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demandas, e processos de petitorio, em que ha 
absolvição, ou condemnação, não manda a Lei 
formar artigos, nem um processo sobre a habili
tação, manda sómente citar os herdeiros daquelle, 
que se finou para fazerem novos procuradores, pas
sando a instancia do feito a seus he,rdeiros no pon
to, e estado, em que fôr achado, sendo chamados 
os herdeiros do defunto. Ord. Liv. 3. Tit. !27. §. 
~. Tit. s~. pr. 

Nota. 1. No processo de Inventario não se 
fazem habilitações de herdeiros; porque elles 
pela citação para o Inventario, e partilhas se 
reconhecem habilitado!i, ou seja ex testamen
to, ou ab lntestato, na qualidade de Jegitimos 
descendentes do defunto, que representão in 
in.finitum em 'todas as geraqões de netos, bisne
tos, etc., ou na sua falla os ascendentes mais 
proximos de legitimo matrimonio, ou illegiti
mos naturaes, quando são mechanicos, a quem 
seus filhos lambem succedem. Ord. Liv. 4. Tit. 
~)\2. Novel!. 118. 

~?. Na. falta de ascendentes, e def>cenden
tes succedem os collatei·aes parentes mais prn
ximos do defunto, havendo s~mente represen
tactão, quando o irmão do defunto concorre 
com os sobrinhos, filhos de outro irmão do ·de
funto; porque fóra deste caso succedem in ca
pita todos os parentes mais proximos, sem re
presentação de seus pais fall ecidos; havendo 
representação entre irmãos, e filhos de irmãos, 
succedem in stirpes, repartindo-se a herança 
em tantos quinhões, quantos serião, se fossem 
vivos os pais; mas o quinhão do pai fall~cido 
pertence a seus filhos, que o representão. V. 
Ord. Ltv. 4. Tit. 96. pr. que manda observar 
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a. dispesição de Direito, que vem a ser a No
vella 118. Vide Almeida de Lobão, Trat. das 
Acç. Summ. §. 3!'28. pag. ~83. Heinec. Pand. 
Lib. 38. §. 87. 

3~ Esta é a doutrina seguida em o nos
so Foro a respeito da representação dos col
lateraes sómente, quando concorre tio, e so
brinho, excluida em todos os mais gráos dos 
collateraes do defunto, ou seja em Morgados, 
ou em bens livres; é a opinião da Escóla 
Cujaciana, que os Estatutos da Universidade 
mandão observar. Estat. Tit. ~. Cap. 3. §. 4. 
§. 10. §. 13. e§. 17. que declarou ter o Direi
to Romano autoridade de Lei, em supple- , 
mento da Lei Patria, mandando ensinar a 
Jnstituta do Direito Romano, para ter . força 
de Lei. · 

4. Em virtude destes Estatutos ficão pos
tergadas todas as outras opiniões dos Accur
sianos, que admittão a successão in sti"rpes, 
quando concorrem os filhos de irmão do defun
to sem os tios, querendo que cada um re
presente seu pai fallecido, ainda que existã9 
muitos sem concorrencia de tio, irmão do de
funto: esta questão tem sido muito debatida 
por grandes propugnadores das duas Escólas 
de Accursio, e Azão. Vide Vinn. lnst. Lib. 
3. Tit. ô. de S!tccessione laleralium; os nossos 
Portuguezes não são uniformes; mas os Esta
tutos da Universidade decidem a questão a fa
vor da Escóla Cujaciana, contra as Glossas 
Bartolinas, e Accursianas. L. de 18 de Agosto 
de 1769. §§. 1. !. 3. e 13. 

f>. Quando concorrem parentes irmãos, 
consanguíneos descendentes do mesmo pai, 
com irmãos uterinos descendentes d:i mesma 
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mãi para herdarem a herança paterna, e ma
terna, devem os irmãos consanguineos succe
<ler uns aos outros nos bens paternos, e os ir
mãos uterinos nos bens maternos pela Regra 
j urid ica =paterna paterm's, mate1·na nzater
nis. Novella Bit. L. l l. C. Comm. de Success. 
L. 3. C. de bon. qure Lib. L. <las Partidas 
da Hespanha 6. Til. 13. Coe.ligo da França, 
art. 78:J. Cap. 3. Cujac. ad Novell. 84. Cons. 
~n. Gomes in L. Taur. 8. n. 8. Guerr. Tr. ~. 
Liv. 4. Cap. 3. Heinec. Pand. Lib. as. Tit. 
17. §. 87. 

6. Os filhos naturaes de Pessoas Nobres nãn 
herdào seus pais, nem entrão na partilha he
red itaria com seus irmãos legitimas. Ord. Liv. 
4. Tit. !l~. §. 1. e 3.; mas na falta de filhos 
legitimas, pódem herdar ex testamento sómen~ 
te, e nunca ab fntestato, dita Ord.· Tit. 9~. 
§. 1. ; na terça pódem succeder ex testamen
to, quando não existirem filhos, ' e descenden
tes legitimos na fórma daquella Ord. Liv. 4. 
Tit. ~HL §. 3. ; os filhos naturaes de Pais No
bres, sendo legitimados, existindo filhos legi
timas, herdão seus pais. Vid. L. de Sl!> de Ju
lho de 1831. 

Habilitaçáo por artigos. 

§. XXXVII. Havendo alguem, que se oppo
nha, disputando a successão legitima, ou testa
mentaria, é formado um processo separado do 
Inventario, tratando-se da habilitação por artigos, 
correndo um processo ordinario, suspensa a par
tilha até se decidir quem é o herdeiro: por quan
to sem e!:lla questão prejudicial ser decidida, igno
ra-se como se ha de fazer a partilha, e a quem 
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- · í)ertenêem os bens, JJão p0"dendo tratar-.s'e , s'umnHi:' 
riarnente-,esta, questão, sálwo ·se as "partes consen-
tem 1 pedindo isto ri1esrno ; . porque · nes l.~ caso ·se 
fara uma 'justificação 'por a.ppenso ao Ipventari'o,. 
e depois de julgada se pro~ederá á paJtilha; pócfo· 
fazer-se porém a parltlha para aqueJles, que não 
duvidão; deixando o q.uinhão ~eservadó .para se·aá( 
à outro, quando, se habilite. , . ' l 

~ . ' ' t · .:i:, 

Habilitação por .testamento. 

§ .. -XXXYHL . Ha·venclo test~men,to e~cript~ . e 
approyado, .apresentar-se-ha ao J liiz, •.. o cqual man
dará jun~ár a cópia ao Inventario, qfre assigna~á: . 
a p~l(le2 que a.presentar o testainento, ]eV,ando o 
ongrnal: por ,este_ testamentq apparecem os. her
deii·os habjlit<;!.dos.ipara o lnventavio, e partilha, e. 

· nada maij é necessario; porq.4e, o testamente ori~ 
· gi~âl deve ficar em poder do· hetdeir@,- ou , t~sta-
1nen leiro~ que <;> aprese:n:tar. para dar coo tas, 'e se . 
execrjtar. ·" ' ' 

".Testamento nun~upati'l;!o. .·:i ' ' 't'_ ~ 
,~ ' 

· §. XXXiX. ·Quando os herdleira~ se dev~m ha- · 
bilita1· por testamento nuhcu,.p.ativo, farão ,à. peti
ção· seguinte= D_iz F .... que ;F\ .. estando doi::m
te; 'mas em seu perfeito jui~0 dispoz ' nuncupativa
me-nte perani~ as t~slem-unha~ · ·abaixo nomêadas 
a su~ ultima. von tad1e na fórma .segura te =que elle 
instfüii.~ ' por ' herdeiro d'bs seus· ~ens a F .. ~ -:-que 
elle de1x.ava a F .... uma fazenda .... (declara-se 
toda a: . disposiÇão). E porq·üe sem· convalescer mor
reu' sem fazer 'qutra disposjç~o: ·pEfrlemle o 'Suppli~ 
cante que . seja-requzida. n púht.icaJórm~, _citados 
·os inter€ssãdos. , > • fr . • e •. . 

.P. à V. m. seja s'ervjdo manda.r reduzir.ia ,P~bJi .. 

~· '. r 

. ' 
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' 
ca fórma, perguntando as testemunhas da Lei. Or<l. 
Liv. 4. Tit. 80. §. 4•. que são as seguintes: 

Testemunhas 
rF.I 

ER.M. 

1 F., 
6 i ~ · }- homens, ou mulheres. 

1F:1 
t..F.J 

De,spaclw. 
Citados os interessados, parentes mais prox1-

mos do testador, se reduza a pública fórma a dis
posição nuncupativa na fórma da Lei. 

F ... (Firma do Juiz.) 
• 

Nota. J. Havendo disputa sobre a valida-
de do Testamento, qualidade, ou capacidade 
de herdeiros , allegando-se null idade, e falta 
de rnlemnidades legaes; ou vícios internos, e 
externos, sendo necessario acção, .e processo 
ordinario para decidir uma questão prejudi
cial, que deve julgar-se primeiro que se trate 
<la pari.ilha; esta ha de esperar pela decisão 
das questões prejudiciaes no Juízo competen
te com processo separado, como ha de prati
car-se em · todas as questões prejudiciaes de 
filiações, validade de matrimonio, Jegitima
ções, e habilitação de herdeiros, a sua exclu
são, e quaesquer outras~ que dependão de pro
vas de facto, e maiores indagações, que o Juiz 
não possa decidir verbalmente, ouvindo as 
partes em conferencia, ou por escri pto ·no In
ventario para determinar a partilha. 
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\!. O Juiz concluirá comtudo o Inventario, 
e suas avaliações, e mandará suspender a par
tilha até decisão das questões prejudiciaes; 
porque com o Inventario segura a existencia 
do patrimonio hereditario, e a ninguem preju
dica. Vide Guerr. Trat. 1. L. 1. Cap. 1. n. õO. 
e 56.; Peg. Tom. 7. ad Ord. Liv. J. Tit.. 87. 
§. 4. n. 9.; Almeida de Lobão, Trat. das Acç. 
Summ. §. 313. e§. 3i.15. pag. ~75. e ~89.; Peg. 
ad Ord. Lib. 1. Tit. 87. §. 4. n. 9.; Valasc. Part. 
Cap. ~. n. ~6. 

Testamento escripto sem Tabelliáo. 

§. XL. Quando o testador mandou escrever, ou 
escreveu o seu testamento sem approvação de Ta
bellião, devem ser presentes seis testemunhas va
rões, ma_iores de quatorze annos, diante das quaes 
será lido o testamento, e assignarão todas; quan
do o testador escrever o testamento bastão cinco 
testemunhas; porém por morte do testador será o 
testamento reduzido a pública fórma, requerendo 
ás Justiças a sua reducção na fórma seguinte:== , 
Diz F ... que F .... dispoz testamentariamente dos 
seus bens, fazendo o testamento escri pto, ·que se 
apresenta, assignado pelas testemunhas competen
tes; e porque o Supplicante, como herd~iro, per
tende se reduza a pública fórma; portanto: 

P. a v. m. seja servido mandar que, citados 
os interessados, se faça a reducção na fórma da 
Lei, Ord. Liv. 4. Tit. ao. §. 3. 

ER.M. 

9 
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Despaclw. 

Citados os interessados, parentes mais proxi
mos, se proceda 1\ reducção requerida. 

F ... (Firma.)' 

Reducçâo de Testamento escr1pto. 

§. XLI. Perguntadas as testemunhas para de
pôrem sobre a identidade do testamento, que se 
apresenta, e allirmando ser verdadeiro, e que lhes 
fôra lido na presença do testador; julgar-se-ha por 
Sentença a reducção. Os testamentos assim cele
brados, o~ sejélo de palavra, ou por escri pto pa1·
ticular, sem approvação de Tabellião, devem re
duzir-se a pública fórma, e disposição testamenta
ria, citados os parentes interessados, que deve
rião succeder ab intestato: são perguntadaji as tes
temunhas pelo Juiz, e a ninguem deve dar com
missão; mas sendo leigo, chamará um L etrado 
para lhe assistir: o Juiz terá grande vigilancia na 
inquirição, porque deve acautelar a malicia nes
tas reclucções; não se admittem embargos á reduc
ção antes de perguntadas as testemunhas, porque 
póde esquecer o que dispoz o testador, ou pódem 
morrer as testemunhas, ou haver qualquer emba
raço; perguntadas as testemunhas, julgará o Juiz 
a reducção, dando vista para embargos . a quem a 
pedir; estes embargos tem carreira ordinaria sen
do recebidos, ou se appella, e aggrava ordinaria
mente, quando não fôrem julgados, ou não fôrem 
recebidos; o processo da reducção é summa,rio, 
porém depois de feito, e julgado, reduz-se a ordi
nario, para disputar sobre propriedade; e heran-
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ça; concede-se a posse áquelle, que teve a seu 
favor a reducção do testamento, visto que não ap
parece melhor prova. Veja-se Ord. Liv. 4. Tit. 80.; 
Assento de 16 de Fevereiro de 1786. 

Nota. l. A inquirição das testemunhas nos 
testamentos nuncupativos, um dos modos de 
testar na fórma da Ord. Liv. 4. Tit. 80. §. 4., 
póde ser fe.ita pe~o Inquiridor ele officio, que 
<leve inquirir· todas as testemun~as, que a Lei 
na Ord. Liv. 1. Tit. 86. não prohibe, quan
do as partes não requerem ao Juiz lhas per
gunte em Causas, que hoj-e excederem 300 
t!ruzados na fórma de!ta Ord. Tit. 06. ~· 3. e 
Alv. novíssimo de 1813.; satisfeito comtudo 
o sala.rio dos 1 nquiridores, que não devem ser 
prejudicados nos emolumentos do seu officio 
nos casos, que a Lei não prohibe se faça por 
elles a inquirição. 

t. Os J uizes ·não póclem usurpar oílic-io a
lheio, nem pódem ser subrogados, ou stib
sti lutos naquelle officio de Inquiridor, Distri
búidor, e Conta~OJ'" que nas suas Cartas de -
Julgadores não se fez mel'Cê, havendo sido 
aquelles officios creados por Sua Magestade 
com separação do officio d.e Julgador, que nem 
ainda sen<lo impedidos, aus(ilntes, suspensos, 
doentes, ou homiziados aquelles officiaes, pó.- . 
dem os Julgadores. servir aquelles officios de 
Contador, Inquiridor, e Distribuidor, mas 
se devein eacarregar a outros offic1aes, como 
é ordenado na Lei, Ord. Liv. 1. Tit. 97. §. 
3.; e assim se decidiu na Mesa do Dezembar
go do Paço em Julho de 1830 nos meus offi
cios da Cidade de Leiria. 

3'. Quanao se diz que as testemunhas são 
~ * 
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perguntadas pelo Juiz não quero <lizer que é 
nulla a inquirição feita pelo Inquiridor de of
ficio; a parte pôde requerer ao Juiz que lhe 
pergunte as testemunhas da Reducção testa
mentaria , achando que melhora de Inquiri
dor pela sua litteratura, e inteireza, inquirin
do as testemunhas por si, não confiando o ne
go'cio sómente ao Escrivão para assignar o que 
elle lhe apresentar com erros, ignorancia, e 
malícia, como eu tenho observado, vendo fa
zer o trabalho todo em Devassas, Summarios, 
e outras inquirições importantes pelos Escri
vães, que até fazem as perguntas criminaes 
aos réos; sendo deste humor os J uizes, é 
melhor que os Inquiridores práticos no seu of
ficio as perguntem, pois não são nullas; eu 
assim o julguei na Casa da Supplicação no an
no de 1830. 

4. O Inquiridor ha de perguntar ás teste
n has : 1. 0 se conhecêrão o testador: !2. 0 se 
estava em seu perfeito entendimento, e juizo, 
pela fórma que elle -fallou: 3. 0 se as -testemu
nhas estavão todas ellas juntas ouvindo o tes
tador: 4 .0 se a disposição foi feira naquelle 
mesmo e unico aclo, para que fôrão chama
das, ou se a disposi~ão se fez por differentes 
vezes, e actos separados: 5. 0 s~ o testador 
de sua livre vontade, sem que ninguem o con
strangisse, fez o seu testamento. Vid. L. 3i. de 
hered. inst. §. 1. Inst. quib. nón est permis. 
fac. test. L. ti. §. ult. qui test. fac . poss. L. 
~ 1. C. de test. §. 3. lnst. eod. L. 9. e. qui 
testam. fac. Vid. Guerr. Tr. ~. 

ô. Os Autores Portuguezes, que trat~o 
do testamento nuncupativo, são Valasc. Cons. 
178. n. õ.,e seg. Guerr. Tr. t. Lib. 5. Cap. a. n. 
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7!1. Pinheiro de test.. disp. ~. s~ct. s. §. 4. n. 
~f>3. Neto Lib. 1. Tit. 4. n. 7. Port. de donat. 
Cap. 16. n. 14. Part. 3.; ·na Legislação Roma
na L. u. Auth. §. per nuncupationem ·C. de 
testam.; lnst. Lib. ~. Tit. 10. §. 14. 

Sentença de reducçáo·. 

§. XLII. Julgo reduzida a pública fórma a re
ducção do testamento, com que falleceu F .•... ; 
visto que por numero legal de testemunhas, cita
dos os interessados, se prova a disposição de ulti
ma vontade nuncupativamente (havendo testamen
.to escripto, deve dizer-se em lugar ·da palavra 
- rrnncupativamente - no testamento escripto), 
que neste Juizo se apresentou a foi., assignado pe
las testemunhas, perante as quaes fôra lido pre
sente o testador, que o fez (ou mandou escrever): 
portanto, interponho a minha autoridade judicial 
pai:_a se cumprir, e guardar na fórma, que no di
to testamento se contém. Lisboa ... de ... de 1818. 

F ... (nome ·inteiro.) 

Extrahe-se Sentença do processo, e a sua có
pia se junta ao Inventario por appenso. 

Nota. Logo que se requeira a reducçã9 
do .Testamento por algum dos dous modos na 
Ord. Liv. 4. Tit. 80. §. 3 . e §. 4., deve g Juiz 
suspender a partilha, e Inventario, em quan
to não fôi· julgada por Sentença, e decisão 
final; porque a partilha depende da certeza 
de herdeiros, e disposição testamentaria, mas 
sendo uecessario procede,r-se ao Inventario pa
ra evitat· a perda da herança, e da.moo dos 
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Menores, deve o Juiz concluir o Inventario,. 
esperando pela decisão do Testamento para fa
zer a partilha: a Sentença deve ficar appen
sà ao Inventario para se entregar aos herdei
ros,. finda a parWha; mas nos Autos do In
ventario ha de ficar a cópia, quando se entre.· . 
gar o originaJ.. 

Yista, ou audiencia, antes das partillias-. 

§. XLfll. O processo de partilhas, · sendo um 
processo verbal, e summarissimo, sem ordem ,. 
nem figura de juizo, e aonde não se pede proprie
dade, nem posse; sómente se trata de partir o pa
trimonio do defunto, ou aquelles bens, que esti-, 
verem em communi; nãoadmitle eonhecimento de 
causa, nem artigos, reserva toda a questão, e to-
da qualquer acção para o jui·zo ordinario, em que 
ha conhecimento de causa, peti~orio, excepções, 
Sentença de condemnação, ou absolvição:· . por
tanto no processo dos lnventarios, estando os bens 
descriptos, e avaliados, nada mais resta que partir, 
e separar os bens da cornmunião, em que se achão, 
e por isso- não ha necessidade de haver allegações, 
nem vista de Letrados; comti.Jdo podem os co
herdeiros aconselhados por seus Advog·ados apre
sentar ao Juiz antes da partilha _seus requerimen
tos de p11lavra, ou por escri plo , que o Juiz man
dará se lhe apresentem ao fazer das partilhas : tam
bem póde admittir as partes em u~na audiencia 
com seus Advogados para dizerem sobre o modo 
das partilhas, ouvidos verbalmente para mandar 
escrever nos Autos do Inventario breve, e resu·
midamente em um Termo, que assignarão com 
o Juiz, tudo aquillo, que requerem, e apontarem, 
reservando o Juiz a sua determinação para atten-
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tler quando partir: nesta mesma audiencia admit
tirá. as licila<(Ões, como acima eslá dilo, salva 
'Semprn a iguqldade da partilha, e sem lesão, ain
da que licitem ao infinito; porque na parlilba at
tenderá, e partirá bono et mquo: esta doutrina 
é tirada da natureza do processo das partilhas, 
e da recornmendação da Lei, que manda atalhar 
todas as dúvidas com sequestrq, prohibe appella
ção, aggravo, e vista antes das partilhas, e não 
-concede vista nas causas summarias, em que não 
ha artigos. Ord. Liv. 4. Tit. 96. §§. Hl. 13. 18. 
!H.; Liv. 3. Tit. 30. -pr. §. l.: deve o Juiz guar
dar segredo sobre o modo ~a partilha,. J?Unca ma
nifestará por escripto, nem de palavra o seu juí
zo antes da partilha escripla: porém nenhum se
gredo se guardará nos · Autos elo Inventario, ~seus 
appensos, tudo será palenle aos herdeiros, e par
tes interessadas, no Car.lorio do Escrivão, ou na 
presença· do Juiz , que concederá todas as cópias 
que lhe pedirem, para requererem, e se aconse
lharem : este é o uso mais geral , e uniforme do 
Reino, e se acha nos lnventarios antigos, o que 
prova um direito consueludínario na fórma da Lei 
de 18 de Agosto de 176~: comtudo, se algum 

· dos herdeiros pedir vista do laventario antes da 
partilha, póde conceder-se, e não se deve negar 
ao requerimento, que pediu a vista; porém o Juiz 
nada decidirá antes de partir, ouvirá os mais co
herdeiros, allegando o modo da partilha , e tuclo 
o mais que lhes convier para se aUen<ler na par
tilha. 

Nota 1. Antes da determinação, e Au
to de partilha pódem os coherdeiros, e o Cu
rador, e Promotor allegar, e dizer sobre a 
fórma da partilha, requerendo o que lhes con-
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vier sobre a descripção dos bens, collações, 
avaliações, licitações, presentação de titulos, 
documentos, declr.rações, e quaesquer outras 
diligencias a beneficio da partilha, para in. 
struir o J uizo divisorio, acautelando os erros, 
nullidades, e lesões em tempo, afim de que 
haja uma partilha com igualdade, e sem de
feitos, nem enganos, que depois de feita são 
mais difficeis de emendar. 

~. O Juiz assig-nará um Termo conve
niente para se fazerem estas allegações, e re
querimentos, e até póde admittir úma con
ferencia, e audiencia, para que verbalmente 
attenda o que lhe fór allegado, mandando fa
zer um Termo, ou Auto de conferencia, que 
todos assignarão. 

:1. Feitas as allegações, e satisfeitos os re
querimentos, mandará o Juiz que o Escrivão 
lhe faça os Autos conclusos, para deferir ao 
que lhe fôr requerido, e achando que póde pro
ceder na partilha, não sendo necessario prati
car-se outra alguma diligencia, 'deve proferir 
o despacho seguinte== Proceda-se nà partilha, 
onde attenderei ao que foi allegado, e reque-
rido.= · 

4. Proferido o despacho para se proceder 
á partilha, o Escrivão faça os Autos conclu
sos para o Juiz fazer a partilha com os Parti~ 
dores nomeados, a quem o Juiz lhe ordenará 
o modo cla partilha, determinando, e cleclaran
do as cousas, que se hâ'.o de trazer á partilha, 
e as dúvidas, que houver, dando a fórma, a. 
divisão, e partilha, co;no é ordenado na. Ord. 
Liv. 3. Tit. 66. §. õ. 
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Officio do Curador, e Promolor. 

§. XLIV. Nomeado Cotador aos menores, e 
áquelles, .que estão debaixo da admin~stração, é 
este citado para o processo· da partilha, log.o quan
:do são os mais herdeiros, se os menores não tem 
quatorze annos, ou doze annos, sendo fomeas, e 
havendo pródigos, \ furiosos, mentecaptos: feita a 
citac(ão, e assignado termo de Curador com jiura
rnento, nada mais resta que requerer o que lor a 
bem dos menores em audiencia, quando os mais 
herdeiros comparecerem, ou por escrip.to, para se 
aprnsentar ao Juiz· no Acto da partilha; porque 
ao Juiz pertence este officio com os Partidores, os 
quaes sendo nomeados pelo Juiz, ou pelas partes, 
ou sendo officiaes públicos, um delles serve para 
partir pelos menores, e a este com os outros, e 
ao Juiz pertence todo o trabalho, e- officio das par
tilhas. Tarnbem não ha necessidade de fazer ter
mo de herdar a beneficio do Inventario; porq:ue 
este beneficio se concede a todos os herdeiros, ha
vendo Inventario, ainda que o não requeirão. Vid. 
L. ult. C. de jure de Lib. §. 4. Heinecio Pan. 
Lib. ~8. Tit. 8. §. 7\!. Valasco Part. Cap,. 8.. n. a. 
Pereir. Sousa, Process~ Civil, not. ~37. ' 

Nota. 1. O Curador, ou Promotor. tem obri
gação de apontar, e indicar os erros, que ha 
no Inventario, promover a sua expedição, ex
aminar a descri pção <los bens, os ti tulos, e 
documentos, a natureza dos Prazos, reque
rendo tudo quanto fôr a favor dos menores, 
ausentes, e desasisados, instruindo a partilha 
de modo, que ajude o Juiz para a determina- ,, 
ção; logo que o Inventario é concluído, go· 
zão os herdeiros do seu beneficio. 

10 
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~. Quando o Inventario não se fez dentro 
do mez da Lei na Ord. Liv. J. Tit. 88. ~· 4., 
ou no tempo concedido pelo Dezembargo do 
Paço, não goza o beneficio, como está decidi
do em Peg, For. Cap. 11. n. 57 ., salvo ha
vendo impedimento, e restitu-ição de Menor, 
pois não corre tempo ao impedido. Ass. de ~o 
de Agosto de 16H. Alv. de 14 de Dezembro 
de 1776. §. 7. Peg. For. Cap. li. n. õt. seg. 
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DETERMINAÇÃO DA PARTILHA 

Ofjic_io do Juiz. 

§. 1. Estando os bens descriptos, avaliados, 
e assignados todos os termos j udiciaes pelo Juiz, 
e partes, procede o Juiz a fazer a partilha com os 
Partidores, os quaes tendo sommado, e organiza
do a partilha em sua casa, apresentarão um Map· 

' pa arithmetico com as addições, e divisão em abs
tracto, e á vista delle mandará o Juiz formar o A u
to de conta, e repartição na sua presença, que 
assignará com os Partidores; este Auto 'serve de 
fórma <la partilha, e é a ·sua determinação, ba-

' se, e fundamento, pará os Partidores se governa
rem na divisão dos quiphões: não é necessario 
que o Juiz profira despacho algum sobre a parti
lha, nem lance a determinação por escripto seu; 
basta .que forme o dito Auto de conta, e reparti
ção, pois esta foi a prática geralmente usada nes
te Reino em todos os Cartorios antigos: quando 
porém a par~ilha fôr muito complicada, póde o 
Juiz fazer um apontamento por escripto ·avulso 
fóra do Inventario sem fórma judicial, entregando 
este apontamento aos Partidores para seu governo, 
e para formar o Mappa da partilha, que deve ser
vir para o Auto de conta, e partilha: conferindo 
os Partidores um com outro á. vista daquella nor
ma, que o Juiz lhes del!, comparecerão perante o 
Juiz, e na presença de todos se lavrará o dito Au-

10 * 
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io: veja-se a Ord. Liv. :J. Tit. 66. §. ;,., que de
ve servir de governo aos J uizes. 

· Atdo de partilha. 

§. II. Este modo de determinar a parlilha elfi 
ta que os Escreventes, e as partes saibão a fórma 
da partilha antes de ser publicada, e feita judi-

, eia); erro, que produz ag-gravos, e embargos, e 
traz uma chicana contra a brevidade ·da partilha: 
o Juiz deve estar com toda a liberdade para fa
zer a partilha, podendo emendá-la antes que se 
faça judicial; emenda, que não poderia fazer, se 
lançasse 'por escr.ipto a def.erminac,ão antes <le for
mar o Auto da partilha; este Auto, Jogo que é as
signado, s.erve de determinação da partilha; não 
é despacho., nem sentença para usar dos recursos 
de aggravo" appellação, ou de embargos; el le é 
o principio da partilha, a nual é incompleta an
tes de feitos os quinhões individuaes da fazendn, e 
patrimonio hereditario: estando acabada a partill}a, 
competem os ditos recursos; porque sómente quan
do se acha acabada, e assignada pelo Juiz, e Par
tidores, está perfeita, e neste caso é que se co
nhecem os erros, lesão, engano, ou desigualdade, 
para 11e pedir emenda por via dos recursos compe
tentes. Ord. l .. iv. 1. Tit. 96. §. 18. 

Nota I. Na Ord. Liv. 3. Tit. 66. §. õ. se 
manda 'que os Juízes, primeiro que mandem 
os feitos aos Partidores, declarem, e determi
nem as cousas, que se hão de partir, e quaes 
não, .e ai dúvidas, que nellas houver: esta de
terminação do Juiz se reduz a um Auto da 
partilha, onde se declara a fórma da partilha, 
e se decidem as dúvidas todas, assignando o 
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Juiz com os Partidores, para lhe i?~rv.Jr de nor
ma na partilha, e entrega dos ·quinhões here
di ta rios, collações, se par ação de Terça, pa
gamento de dividas, bens licitados, exclusão 
de bens inventariados, bem fei lo rias , Prazos 
·Vitalicios·, encabeçamentos de Prazos perpe
tuos, Prazos familiares, habilitação de her
deiros tes,tamenlarios, ou ab intestato; filia
ções de legitimos, naturaes, e legi"timados, e 
outras questões, e dúvidas, que constarem 
dos Autos do Inventario, e seus appensos, de
pois de ouvidos os co-herdeiros, interessados, 
credores, e o Cura<l0l1' dos Menores., Ausen · 
tes, Dementes, e outras pessoas administra
das, a quem 0 Juiz tiver concedi<ilo Vista . nos 
mesmos Autos, ou verbalmente em .c1;mferen
cia e audiencia de partilhas. 

~. A determinação da par~ilha, e Auto de 
repartição, é a mesma partilha jmlicial, <JUe 
não deve apparecer pública antes de finda, aca
bada, perfeita, e assignada· pelo Juiz, e Par
tidores; sómente pt:1blicada com estas solem
nidades, ella é legal; nem póde haver re
curso algum de embargos, aggravos, ou ap
pellação, e por isso quando os Autios forem 
ao Juiz para determina·r a partilha, <levem fi
car conclusos, e a sua c0ncJusão nunca mais 
se abre, senão quando estiver a partilha aca
bada. 

a. Conclusos os Autos do Inventario, lan
çar.á o Juiz este despacho nos Autos== Pro
eeda-se cí partilha== Com este despacho man
dará os Autos para os Partidorei, aos quaes 
sendo simples a partilha, não é necessaria de
terminação alguma por escripto; mas sendo 
complicada~ deve o Juiz fazer um lem brêle 
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para mandar aos Partidores, ondé determine 
a fórma da partilha em separado, e avulso dos 
Autos. 

4. Quando se .peça Vista da determinação, 
não se concede, i11formando o Escrivão que 
os Aul_os estão conclusos, e que antes do seu 
despacho ·nào póde haver Visl.a, nem se abre 
a conclusão; no caso que as parles aggravem 
de não mandar abrir a conclusão, e conceder 
Vista, mandará o Juiz autuar o requerimen
to com a informação do Escrivão, e escrever 
o aggravo em separado, que ratificará para 
subir ao J uizo su pêrior sem os Autos princi
paes, que se achão conclusos na par,tilha, ou 
para outro despacho, que ainda não apparece 
nos Auto~, nem póde ter recurso; pois estan
do os Autos conclusos, nada se innova. Ord. 
Liv. 3. Tit. !.!O. §. ao. Processo Civil de Pe
reira e Sous. §. f.77. 

ó. Advirta o Juiz que o grande abuso em 
appellar, e aggravar üa determinação das par
tilhas, é causa do seu euredo, e do grave 
damno com a demora de annos dilatados, es
tando os herdeiros de fóra, e o cabeça de ca
sa] desfrutando tudo: esta é a melhor práti
ca, que achei nos Auditorios para brevidade 
das partilhas, que tem emenda, quando fô- -
rem erradas, injustas, e lesivas; mas em tem-
po competente, como hei de tratar no Titulo 
do recurso das partilhas; apparecem julgados · 
contradictorios, uns concedendo a Vista da de
terminação, aggravo, e appellação; outros con- ' 
cedendo aggravo no Auto do processo, ou ne
gando todo, e qualquer recurso antes da par
tilh~ publicada. 

fi. Para evilar estas contradicções, deve o 
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Juiz conservar os Autos conclusos alé fazer a. 
partilha, sem lançar a determinação, que de
-ve juntar aos Autos, quando a partilha esti
ver feita, e assignada conforme a dita deler
minactão, que póde emendar, addicionar, ou 
limitar, em quanto não faz publicar a Sen
tença das partilhas na mão do Escrivão; pois 
_ainda que sej~ necessario mandar abrir a con-
clusão anles da partilha para màndar juntar 
algum documento, ou fazer alguma diligen
cia ex of.ficio, ou requerida pelas partes; nun
ca apparece a determinactão da partilha, nem 
o Juiz propala o seu J uizo antes da partilha 
feita 7 que deve conservar in mente para pu
blicar, quando o acto da partilha estiver con
cluido, e assignado pelos• Partidores e J_uiz; 
antes deste acto não existe partilha, apenas 
póde haver uns apontamentos, uma lembrança 
um lembrête da determinação, que o Juiz pó
de alterai· como quizer, em quanto não sahe a 
partilha _publicada. • 

7. Este é o officio mais importa nte do J uii 
nas partilhM, onde pó<le fazer mui to mal, ou 
muito bem: nenhum abuso achei mais digno 
de emenda naquelles mesmos Juízes Letrados, 
de quem o nosso Paiva e Pona tanto confiava, 
]ia mais de cem annos. 
· s. Havendo aggravo, em que haja provi- -
mento no J uizo superior para se conceeler Vis
ta, e abrir a conclusão antes da partilha, man
dará o Juiz cumprir o provimento dando a 
Vista, e abrindo a conclusão, porém não ap
parece lançada a determinação da partilha, 
porque nunca se publicou, nem lai:içou den
tro dos Autos, ainda que o Juiz tenha o lem
hrêle guardado, ou confiado aos Partidores 
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fóra doa Autos; recommendo muito esta prá
tica pelo uso, e casos, que tenho observado; 
ella não tem Lei que a conlradiga, antes se 
conforma com o systema da Legislação; ella 
nada encobre ás parles, nem converte em se
gredo um acto, que ainda não se fez judi
cial, mas que a tempo cor.npclente ha de ap
parecer. 

Modo de armm· a partilha. 

§. J fl . . O Juiz mandará som mar tudo em peças 
separadas ; a saber : móveis, frutos, gado, bens de 
raiz: em cada uma destas classes mandará fazer 
distiacções, separando nos movéis dinheiro, roupa, 
Jouça, etc.: no gad~ as diff'erentes especies, ou 
generos: na raiz olivaes, vinhas, terras de pão, 
casas, prazos phateosins, de livre nomeaçiio, ma
tos,_ etc.; porque assim deverão estar descriptos 
no Inventario, sendo casa! grande, e avultado pa
trimonio; os Partidores assim formarão o Mappa 
arithmetico, para que em um golpe de vista se 
conheça as dilferentes especies qe bens, para se 
repartirem por igual; a saber: dando bom, e máo · 
a cada herdeiro que tem direito a tu.do; afim de 
evitar lançai• a um tudo vinhas, e a outro tudo 
olivaes: a partilha será igual, se em todas as es
pecies de bens leva1·em os herdeiros sua porção, 
compondo com tornas as mais pequenas passiveis, 
de maneira que não pareção compras de b!3ns por 
meio <le grandes tornas, que fazem a partilha des· 
igual, injusta, e lesiva: o Juiz deve decidir sobre 
os empates dos Partidores. Quanto porém ao di
reito, e jurisprudencia das partilhas cons1:1ltará Va
lasco de partiti"o11ibus; Guerr. de divisionz'.b. tendo 
em vista a Or<l. Liv. ~. Tit. D6. e 97. Novell. 118. 
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Coriferencfo da partill1a. 

§. IV. Depois ql1e os Partidores tiverem forrpa
do o seu Mappa arithmetico com a somma individual 
em cada especie de bens, e a divisão pelos herdei
ros com os seus quinhões em ad<lições. arithmeti
cas, <leTe o Juiz fazer uma conferencia com os 
Partidores por meio de um exame sobre o Map
pa, á vista do Inventario, para emendar, confir
mar, ou approvar; feita' esta operação, assignará 
o Juiz o Mappa com os Partidorns, e por este 
Mappa se lavra o Auto da conta, e repartição, e 
se lançfío os quinhões por extenso em Termos, ou 
Autos separados para cada herdeiro, que todos se 
incorpórào no Inventario depois que fôrem assi
gnados pelo Juiz, e Partidores, que todos devem 
conferir o Mappa com os Termos da partilha .de
pois <le lançados, para examinar se estão confor
mes, e mandar emenda os erros. Ha ter ri torios, 
como em Lisboa, aonde os Partidores escrevem a 
partilha toda por extenso, e se assignão com o 
Juiz para o Escrivão juntar ao Inventario; este 
usg se observará, porém nas outras partes, aon
de o Escrivão, ou seu Escrevente escreve a par
tilha em Termos judiciaes para ee assignarem pe
lo Juiz, tarnbem se observará o mesmo uso, mas 
não se juntarãq os Termos ao Inventario sem as
signatura do J uiz 2 e Partidores, para conferirem 
&e foi lançada como se acha organizada no Map
pa: antes de 'assignada a partilha nada é judi
cial, póde fazer-se a emenda, e reforma, que qui
·zer o Jui~ com os Partidores; tambem não pódem 
as partes ext,raJ11r seus formaes, ou Folhas de par
tilhas, nem usar de recurso algum de vista, ag·
gravo, ou appellação: quando aconteç<l que na 

11 
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pàrtilha depois <le assignada, antes de se fazer pit
blica, appareça algum erro, o Juiz a mandará 
emendar, e de novo se assigna; se o Mappa ap
parecer diverso do que se acha na partilha, emen
da-se o Mappa, e de novo se assigna, tirados os 
formaes, já se n~o póde emendar sem audiencia 
das partes, como abaixo se dirá. Ord. Liv. 4. Tit. 
96. §. H. 

Partidores. 

§. V. Os Partidores são uns ele ofücio públi
co, nomeados ou pelas Camaras , e confirmados 
pelo Desembargo do Paço, ou nomeados pelas par
tes entre maiores, outros nomeados pelo Juiz en
tre menores: todos são juramentados, e debaixo 
de juramento praticão as funcções do seu officio pa
ra serem castigados como perjuras, e por erro de 
officio~ além da responsabilidade na lesão, e dam
no das partes, faltando á igualdade da partilha, 
e por isso não devem confiar a partilha aos Escri
vães, fazendo com elles um·a avençà: lambem 
não devem fazer a partilha sem conferir um com 
outro: advirtão os Partidores que devem trabalhar 
simultaneamente com o Juiz, pois a todos é com
mettida a partilha: ella é nulla, se não assistírão 
todos a ella; conferindo uns com os outros, nem 
vencem salario daquella operação, que é a prin
cipal para que são nomeados, e para que lhes fü
rão dados os officios; assim como o Juiz não póde 
fazer a partilha sem os Partidores, tambem estes 
não a póclem fazer sem o Juiz: estando a partilh.a 
escripta, e assignada pelo Juiz, e Partidores, jun-· 
ta aos Autos, já se não póde e~nendar sem audien
cia das partes. Veja-se a Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 
Ml.; Liv. 4. Tit. 96. §. 18. 
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]fappa da partilha. 

§. VI. Quando o Inventario se entregar aos Par
tidores para se fazer a partilha, come<(ai·ão estes 
fazendo um Mappa ·arithmetico, somrbando o mo
vei, gado, e fazenda em addições separadas, clas
sificando tudo assim como estiverem descriptos os 
bens no Inventario: por estas sommas se arranja
rá o Mappa, como se disse no §. III., <le maneira 
que rnpresente o total do. casal, e as peças ~ndi
viduaes: feito o Mappa, se aprnsentará ao Juiz 
para se conferi1·, e approva1· com a fórma ela par
tilha, e a divisão dos quinhões hereditarios em ad
dições arithmetil.!as, dando por igual vinhas, oli
vaes, terras, matos, gado, e móveis, com as tor
nas as menores possiveis: os bens licitados são lan
çados nos quinhões daquelles herdeiros, que lici
tárão, quando não exceder o quinhão, ou quando 
os herdeiros todos consentírão por Termo nos Au
tos, ou quando não houyerem p·ropriedades para 
inteirar os quinhões - elos outros: advertindo que 
nunca um herdeiro póde licitar os bens todos do 
casal para repôr em dinheiro aos outros, nem se 
pódem lançar os bens licitados cum maior valor, 
que exceda o dobro da sua valia com lesão enor
me contra a Lei: approvado que seja o Mappa, 
se entregará ao Escrivão para se lavrar o Auto dt: 
conta, e repartição, e lançar os quinhões á visl<t 
do Mappa assignado pelo Juiz, e Partidores, juu~ · 
tanclo-se a deterroina"ão. da pai·tilha, que o Juiz 
tiver dado. 

Separaçâo de bens. 

§.VII. Na partilha regular não ha separação de 
bens para funeral, lutos, e dividas passivas: os 

11 * 
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credores pódem demandar por acções compelentes 
aos herdeiros; porque o processo de partilha ser
ve sómente para a divisão dos bens, e nada mais: 
porém por· convenção, e consentimento dos coher
deiros póde o Juiz mandar separar quanto seja ne
cessario em móveis (ou tambem em raiz, queren
do os coherdeiros todos), e destes bens separados 
mandará o Juiz fazer leilão para se pagar aos cre
dores _com o seu prod uct.o,_ dando-se o resto aos 
herdeiros: esta separação se fará pelos Partidores, 
e Juiz, formando um Termo de bens separados, 
que todos assignarão, havendo já Termo assigna
do por consentimento dos herdeiros, e Curador 
dos menores, e pessoas administradas, nos Autos 
de justificação appensos ao Inventario. Advirta o 
Juiz que não deve consentir que haja bens de fü
ra. para taes pagamentos; porque ha sempre lesão 
ba escolha dos bens, e no seu valor, e se abre 
uma poria a enganos, e ao extravio da siza, e quem 
vem a perder mais são os menores : , portanto, pe
dindo-se as dividas judicialmente, e consentindo 
os herdeiros no seu pagamento, este se deve fazel' 
judicial, vendendo em leilijo com as formalidades 
'das arrematações, reduzidas a Auto nos mesmos 
Autos appensos, e nada no Inventario, mais que 
o Termo de bens separados. Evitará o Juiz oulro 
erro, qual é extrahir formaes, ou folhas <le pa
gamento aos credores, porque são escusadM, fa
zendo.se a arrematação de bens, dando Carta de 

·arrematação a quem comprar: são gTavissimos os 
erros, que se comrnettem com estes formaeS" de ptl
gamento: não deve o Juiz consentir que o seu Es
crivão maneje estes pagaftientos, admittindo tan
tos credores, como outros tantos herdeiros, e mais 
ainda, copiando o Inventario nos ditos formaes 
com um excessivo snlario por meio de um titu-' 
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lo judicial vicioso contra os mesmos herdeiros, e 
menores: a arrematação se fará em Autos appensos 
ao Inventario, e <lelles se extralíe a Carta de arte
mata<,ão em bens de raiz. 

Oufrn fó1•ma de partilha. 

§.VIII. Quando o Juiz quizer evitar algum su
borno nos Partidores, e para maior inteireza, e 
igualdade, poderá mandar formar os _quinhões por 
números em lugar do nome dos. herdeiros, jgno
rando por este modu a quem pertencerão os qui
nhões; esLes serão os mais iguaes, e sem suspeita 
de afleição; neste caso, feita a partilha, deve o 
Juiz na sua Sentença de confirmação designar os 
quinhões para cada um dos herdeiros, dizendo: 
:=adjudico o quinhão N.º 1 ao herdeiro F .... , o 
N.º ~. ao herdeiro F .... , etc.: lambem sendo en
tre maiores póde um delles mais habil fazer a par
tilha, e quinhões; para tirarem_ por sorte cada um 
seµ quinhão; esta mesma partilha póde haver entre 
menores, presidindo o Juiz á partilha, ex·aminan
do os quinhões, e mandando tirar as sortes na sua 
pre~ença pelos menores, ou seu Tutor, ou Curn
dor, lavrando-se Auto judicial de tudo: estes mo
dos de fazer partilhas tem sido usados) admittin
do o herdeiro maior a fazer os quinhões para se 
tirarem por sorte: havendo sómente dous c1uinhões, 
deve um herdeiro armar a partilha, e o outro es
colhe (i) seu quinhão, finalmente, a quem é con- · 
cedido, e é mandado praticar qualquer commissão, 
são lambem concedidos todos os meios lícitos, e 
honestos para conseguir o fim da com missão; nas 
partilhas é o seu fim a igualdade; logo todos os 
meios para que se consiga são concedidos, mui to 
mais áquelles, que fazem tirar toda a suspeita qe 
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suborno, compra, e engano sendo por isso mui~ 
to decoroso áo Juiz procurar estes meios : appare
cendo uma partilha feita pelos pais, esta· se de
ve confirmar pelo Juiz, salva sempre a igualdade, 
de que tomará conhecimento, para que não haja 
lesão na escolha das fazendas contra alguns dos ou
tros filhos. VaJasc. Part. Cap. 18. n. J8. 

Partilha com aprazimeuto das partes·. , 

-§. IX. Para p.rocurar o contentamento dos her
deiros, deve ser feita a partilha com o maior apra
zimento de todos; e para isso devem ser ouvidos 
em uma audiencia de palavra, ou por escripto 
avulso, que será entregue ao Juiz, para que at
tenda no acto da partilha tudo quanto Jhe reque
rerem; e por isso quando lhe requererem por es
cripto mandará que respondendo os mais coher
deiros, se lhe apresente o requerimento para at
tender nas partilhas: attende-se I. 0 a pref~rencia 
de uma fazenda vizinha a outra de um herdei
ro: !'J.0 a vizinhança da habitação: 3. 0 a casa, em 
que habilou o defunto, para se dar á viuva, ou 
ao cabeça de casal, e herdeiro, que já habita na 
casa : 4. 0 aos orphãos, e menores não lhes aprovei
tão vinhas, e terras, ou fazendas de grande fá
brica, porque a perda é certa, e o público tam
ben:i perde na falta de cultura: estas, e outras at
tenções deve ter o Juiz, não consentindo que os 
Partidores por seu arbítrio, sem autoridade lan
cem as fazendas sem escolha; pois o Juiz deve ser 
julgador de tudo para decidir sobre a ig·ualdade: 
porém achando ambos os Partidores conformes, 
se conhecer desiguald·ade, lh:i deve advertir, para 
q·ue elles saibão que estão subo1·dinados á auto-' 
ridade do Juiz, afim de que sejão elles rcsponsa-
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veis, quando a partilha fôr emendada por lesão, e 
que elles tenhão dado causa; porque elles tudo de
vem pagar, todas as custas, e despezas; e para 
que conste terá o Juiz o cuidado de mandar escre
ver nos quinhões, que os Partidores fizerem,- alem
brança, e adve1·tencia sobre aquelle ponto, em 
que elles ambos concordárão contra o juízo do Jul
gador: acontecendo que ambos discordem, deve o 
Juiz combinar-se com um dos Partidores; e quan
do não C]Ueira combinar-se, nomeará um tercei
ro Partidor para se combinar: para melhor apra
zimento dos herdeiros póde o Juiz acceilar-lhes a 
parbilha feita por elles, a qual sendo revista pelos 
Partidores, e Juiz, a devem confirmar, sendo por 
todos os herdeiros assignada; mas havendo meno
res será approvada pelo Curador tambem, e assim 
se julgará por Sentença: a materia deste Capitulo 
é conforme a Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. 18.; Liv. 3. 
Tit. 17. . 

Partillia das dividas activas. 

§. X. Quando os herdeiros convencionarem a 
divisão das dividas, lavra-se Termo, que assigna
rão, e assim se fará a partilha conforme o aprazi
mento das partes, e resposta <lo Curador; porén~ 
faltando este consentimento, tem os herdeiros sua 
quota parte em cada uma das dividas; o que é 
herdeiro de um oitavo da herança, tem um oi
tavo em cada uma das dividas, e por isso está a. 
divisão feita, e não admitte outra partilha para se 
conseguir a igualdade em dividas boas, e más, exi
giveis, e falJidas; e por isso conforme o direi lo, 
as dividas por si mesmo estão divididas entre os 
herdeiros, cada um delles sómente tem direito a 
cobrar do devedor a quqta parte, que Jhe per ten-
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ce, quando todos juntos não traspassão o direito 
uns a outros para cobrarem a divida inteira. 

Nota I. No Juizo das partilhas não se tra
ta de pagamento de dividas passivas: mas pó
dem separar-se bens a consentimento dos her
deiros, e Curador; não havendo este consenti
mento, não tem o Juiz poder para mandar fa
zer pagq.mento; porque estas dividas 1".pso Jure 
dividimtur. = Ea, qure in nomüiibus sunt, non 
recipiimt divz'sionem ; cum ipso fure in porUones 
hrereditart'as ... divisa sunt. L. s. C. Fam. Erc. 

~. Nas dividas activas da herança tambem 
não se _faz partilha, porque todos tem o seu 
quinhão em cada uma dellas; mas quando os 
her<leirus convencionarem a sua partilha para 
cada um levar a sua 1"n solidum sem divisão, 
pó de-se fazer a par til h a= ln hoc Judicium ; 
etsi nomina non i1eniunt, iamen si st-ipulatio
nes inte1·posilce fue1·iut de divisione eontm, id 
stetur ei, et ut alter alteri mandet act/ones , pro
czwatoi·emque cttm in suam rem faciat, stabi
tur divisionz". L. ~. §. ô. ff. Fam. Ercisc. 

3. Para que os credores recebão as suas 
<lividasi no Juízo do Inventario, devem justi
ficá-las, e prová-las com ti 1.ulos, ou confissão 
dos herdeiros, citado o Tutor, ou Curador dus 
Menores, quando iorem impúberes, processan
do Autos appensos ao Inventario, lavrando-se 
Termo <la confissão dos herdeiros, e consen
timento pétra separar bens para o pagamen
to; mas não basta que o cabeç.a de casal con
fesse, impugnando os outros herdeiros, ou não 
sendo ouvidos para o pagamento, e adjudica
ção de bens. Viu~ França ad Men<l. Are.st.. 35. 
n. ú.; Peg. Tom. 7. ad Ord. Lib. 1. Tit. 87. 
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~· 4. n. 317.; Guerr. Trat. ~. Lib. 6. Cap. Ia. 
11. 10.; M.ornes de Exec. L. 1. Cap. 4. §. 3. n. 
~17. ~ Almeida de Lobão, Trat. das Aéç. Summ. 
§. 33-t •• pag. ~87. 

Partilha dos frutos. 

§. XI. Os frutos do agt·o, que não podérão de
screver-se no Inventario, mas que ainda pódem en
trar na partilha, serão <lescriptos por juramento 
do cabeça de casal em uma addição do Inventa
rio, e sendo avaliados, delles se fará á partilha; 
estando ainda no agro ao tempo da partilha, esta 
não será suspensa; porém depois de feita, quando 
estiverem colhidos, formar-se-ha um Auto de con-_ 
ta no mesmo Inventario, tomada ao cab~ça de ca
sal debaixo de juramento, e nesta corHa. dos fru
tos se fará a divisão pelos herdeiras, presente o 
Juiz, o qual sómente com o seu Escriv'ão organi- · 
znrá a dita conta, repartindo pelos herdeiros a sua 
quota parte; pará esta conta devem ser citados os 
cqherdeiros para comparecerem, e allega'.t o que 
ti verem para dizer sob te as contas, de que tuêlo o 
Juiz tomará conhecimento verbalmente. como se 
véi·á no Cápifolo sobre contàs: o Escriv~o não de
ve lirat foTrnaes de contas, n1as ~ó'uiente riri1 sim
p·les Mandauo com a CO'n ta para o éabéça· de' casal 
satisfazer, e enttega11

• 

Notd. · 1. Quanuo a partilhá da herança 
não se fizer Jogó por morlé d'o defünto, e que 
sejãó decorr'idos annôS, cujos f1:utos tenhão 
sido recebidos pelo céibe~a de casal, ou' algum 
dos herdéi:fos nos bens doados, e ' qu'e devão 
ent<far na cólràç'ão· pa1ia· a par'Ei1ha rià fürma 
da Ord. Liv'. 4t. Tit, 96. §. 4., não sé devem 
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lançar no quinhão daquelle, que pc.rnebeu fru
tos, inteirando com elles o que devia Jeval' 
nos bens da herança, porque sería lesão na 
desigualdade; porém o Juiz procederá a um 
Auto de contas antes, ou depois da partilha 
feita, mandando que cada um declare com o 
juramento os frutos, que recebeu, o seu valor, 
e preço, para repartir por todos, dando a cada 
um a sua quota hereditaria. 

!! • O ~ uiz não deve demorar a partilha com 
estas contas, achando que são complicadas, 
mas quando julgar a partilha por Sentença de
ve declarar que se proceda na conta elos fru
tos citados aquelles, que são responsaveis pe
los frutos dos bens, que tem possuído desde 
a morte do defunto, assignando-lhe dia, pe
na de sequestro; no dia assignado tomarú a 
conta pela declaração daquelle, que deve os 
frutos; mas quando não compareça tomar-se
ha á sua revelia, calculando os frutos a á por 
1 oo do valor dos bens, ficando salvo aos coher
cleiros o direito para demandarem por acção 
ordinaria, quando acharem lesão no cálculo. 

a. O Cabeça de casal, e os mais herdei
ros, quando descreverem os bens, pódem de
clarar os frutos recebidos, e neste caso devem 
entrar na partilha, sendo escusada uma nova 
conta para calcular os frutos, porque fica aca
bada de todo a partilha; deve-se evitar des
pezas, e novos processos, podendo em um pro ... 
cesso findar tudo; non fiunt .per plurci, qum 
per pauca ji.eri posmnt: sobre a partilha dos 
frutos vid. Valasc. Part. Cap. t8. Cap. ~9. Cap. 
30. Cap. 31.; Guerr. Tr. !!. Ltb. 3. Cap. 7.-; 
Lagunes <le fruct.; Paiva e Pona, Cap. a. n. 

_ 63.; L. tõ. §. ~o. Fam. Ercisc. 
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A <livisáo elas propriedades pt·ohibida. 

§. X 11. As propriedades urbanas, ou rusticas, 
que não tem cómmoqa divisão, devem ser lança
das inteiras a cada herdeiro; porém não havendo 
bens para inteirar a todos em peças grandes, por 
igual, neste caso admitle-se a licitação para se 
dar a quem mais licitar sem Tesão, como temos 
dito; ou se adjudica. a um da.quelles, que mais 
votos tiver, e:n o valor, que os Louvados tiverem 
estimado: succede.ndo não haver quem queirn. li
citar, nem acceitá-la a votos, neste caso admitte
se um terceiro a comprá-Ia, e se reparte o preço 
na fórma da Lei: as tornas sómente tem lugar, 
quando um, ou mais herdeiros levão uma peça 
individuá, que lhe não cabe no seu quinhão. Em 
algumas Províncias, e Lugares deste Reino os 
herdeiros querem· quinhão em tudo, e não ha re
media senão repartir por todos, consentindo elles 
por um termo: m.as neste caso o Juiz evitará, 
quanto fôr possivel, os retalhos nos quinhões dos 
menores, que ficão sujeitos a questões , e deinan
das pela com m uniã'.o de bens e confins ; pois que., 
rem todos ter quinh'ão em uma figueira, carva
lho, castanheiro, casa, lagar, moinho, etc. : pó
de o Juiz admittir estes retalhos, fazendo os her
deiros ~ermo de renunciar a L. de 9 de Julho de 
1773, que prohibe estas divisões, e ainda assim 
mesmo fará os menores retalhos, e as menos gle
bas, e migalhas de terra, que além das discordias, 
que trazem, perturb?io muito a cultura, sendo miu
da a d iv isão: ha dous extremos, que se devem evi
tar, peças grandes, com que se carrega o Proprie
tario, e não póde amanhar; e peças miudas cm 
migalhas, que fazem perder muito terreno nas es-

U * 
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tremas: é certo que peças nobres , fecha<las , tt 
que para um sómente servem, não é economia 
repartí-las, que perdem a belleza, e o cómmodo 
<l;as t~p~das, que lodos desejão, e au,gmenlão o va
J9r das f a,zendas. 

· Nota. Não é partilha coro piela aquella, 
-rm que todos os herdeiros levão ui;na quola 
parte em cada uma das fazendas da herança; 
pois tudo fica indiviso como eilava, produzín
do inquietações, como acontece na Provincia 
do Minho, e Trás-os-Mont~s: este et·ro deve 
o Juiz evi~ar: outro erro ha na<1 partilhas, em 
q~e um Predio nobre se divide em pedaços 
para dar a cada herdeiro um retalho,. dimi
n9indo o valor d~ (azenda, que fica a cnda 
UQJ; cst~s erros se ev itãp çom a Licitação, 
quando não ha f.azendas Jlara. inteirar a lodos. 
Vid. Valasc. Part. C~lp. ~~· ; Guerr. Trat. ~. 
Lib. Ç?. Cap. 14. 

Legados., ott Terça. 

§. XIII. Havendo testamento, em que haja le
gados da terça, é necessario que Ele faça a ~ua 
separação na partilha, lançando no quinhão do le~ 
gat,ario a sua quantia, addicionando a legitima, 
ou o quinhão daquelle, a quem foi legada, para. 
se extrahi1· um só formal, ou Sentença <le parti
lha, evitando o erro de muitos formaes para uma 
só pessoa: os legados .de cousn certa nilo entrão. 
na partilha, nem delles se faz Inventa rio, porq uc 
são cousas alheias, apenas se fará Jembrança, sa 
fôi: necessario, para o cabeça de casal não ficar 
responsavel p~los sonegados, sendo móveis os le· 
g,ado~ . : é portanto escusado que o E.scrivã'.o foça 
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fo.Urns, ou fvrmaes de legados em cousa certa, por
qt,1ie no testamento se a€ha o titulo, donde os lega
tarios pódem extrahir documento para onde perten
cer; pois o Juiz das partilhas não é Juiz executor 
do testamento para mandar satisfazer os legados 
de cousa certa, e quantidade sabida, que não de-

__ pende de pnrtilha, e que logo ài morte testataris se 
· transfere dominio, e posse legal. L. de 9 de Nc:t

vemhrn, de l 7f> 4 . Ass. de 16 de Fevereiro de 11&&. 

l?ra!l.o,s de livre nomeaçáe., ou de familia. 

§ XIV. Os Prazos de livre nomeação,,. e cl~ 
fJamilii~ tem successor certo por Lei, 6Hl por fes:ta,
mento,, e invesLidui:a, ou empraZ:amento, e pas
são logo. por morte -do, ui Limo foreiro- para, o suc
Gessor. emphyteuta conhecidG>, e nomead0 à leg.e, veA 
ab. lwrnine; e J)o.1·tanto. não depende d~ partJilo;as,, 
,g.em Inventa.i:io: não são bens, ou patrinweio he 
redi lar.io, ~m que r.ecái-a d•i visão pelos C()herdei:r©s, ;, 

•são ind.i,viduos por inv,esti<lura., e po1• Lei-;. @· p>0u 
isso na.. fPnna da Lei de 1,7 a4 se transfere d0mi
~io, e posse legal ao succ~ssor conhec ido: nã0· sei 
devem descrever: no Inventario pn:ra se partirem,. 
basta sóm.ente se <lescrev.ão para lembrança·, e ha
~er certeza que est:wão nos bens do- defun.to: o 
Juiz não recusará a possa- a quem pertencer., nem 
a demore para quando se fizer a partilhai, urna 
vez que seja conhecida a sua. naturnza, por Esor,~: 
ptura, e . Titulo legal com posse, que assim o te
nha reconhecido; havendo porém dispula sobre a 
natureza do Pra.zo, reserva-se o seu conhecimento 
par.a uma acção ordinaria, e não entra na parti
lha em, quanto pendeL' a demanda sobre a naturie
za1 da propriedade: nas partilhas- sómen~e se trnta 
.de parti1: a herança entre successores unive1•saes ;-
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nada se trata de success§o 'singular,: em que não 
póde recahir partilha. Vid. sobre Prazos .Almeida 
de Lobão, Trat. de Direito Emphyt. 

Pratica possessoria. 

§.XV. Ainda que a Lei de 1754 faz Jogo lrans-
missivel o domínio, e posse com todos os etfeitos 
civís, e naturaes por morte do ultimo administra
dor, óu emphyteuta; com tudo é necessario que 
seja reconhecido, e legalmente habilitado o succes
sor; esta habilitação não se faz pelo simples dito 
em uma Petição feita ao Juiz sem documento. 
justificação, ou prova: deve pois, para ser judicial 
a posse, reqyerer·se ao Juiz, justificando com Tes
tamento, Escripturas, Instituições, Titulos e Cer
tidões o parentesco, e a identidade das pessoas 
com duas, ou tres testemunhas, para que o Juiz · • 
á vista desta prova summarissima mande por seu .. 
despacho que se lavre Auto de posse judicial ão .. 
pertendente successor, habilitado com aquelJes do
cumentos, e a nomeaç!lo do ultimo emphyteuta; 
quando o successor requer esta posse dentro do 
anno, é summarfo o seu reconhecimento, se ba 
contradictor; porém passando de anno é causa or
dinal'ia: não é necessario mandar ci lar interessa
dos, quando apparece pertendente, requerendo a 
posse judicial, antes que haja outro, que esteja 
com posse corporal: a posse judicial conferida sem 
citação de' parte, que esteja de posse, é conce
dida debaixo da clausula taci lá; a saber: se não 
houver terceiro contendor com posse; porque ape
nas este embarga a posse judicial, nada se innova -
antes de decisão, e conhecimento de causa; po
rém o Juiz, breve, verbal, e summarissimarnente 
manda contestar a parte, e lhe accei ta por con- · 
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testação os ~mbargos, e logo decidirá quem deve 
ficar com a posse, que será sempre aquelle, que 
pelos documentos, e prova, que fez, verosimilmen- . 
te é o verdadeiro successur, a quem a dita Lei
confere a posse legal; o Juiz julgará a dita posse 
legal áquelle, que melhor prova, e melhor direito 
mostrar, conservando-o até que em causa ordina
ria se decida o contrario: em quanto a· posse le
gal, conforme a dita Lei, não é julgada para se 
verificar em pessoa certa, e reconhecida, é conser
vado interinamente na posse aquelle, que já cor
poralmente possuía, quando começou a pedir-se 
por qualquer pertendente: portanto evitará o Juiz 
os gravissimos erros da prc.Hica do fôro, fazendo 
volantes as posses com actos ephemeros, variando 
o posse judicial, ora para uns, ora para outros, 
sem decisão, e conhecimento de causa; perdidas 
~1s propriedades, e armando-se rixas, mortes, e cri
mes: seja regra geral; uquelle, que primeiro to
mar posse corporal , será conservado em quanto 
judicialmente por sentença não fôr juJg·ado o . con
trario breve, e summariamente dent ro do anno, 
ou ordinariamente passado -0 anno: quando o suc
.cessor não se recêa de terceiro coutradictor, escu-
sa de requerer posse judicial, que ninguem Jhe 
impugna; mas querendo que conste judicialmente 
:i sua posse, que já tenha corporal sem contradic
ção, póde requerer ao Juiz, justificando com duas 
testemunhas a posse, em que está, para se lhe 
mandar, passar Instrumento: tambem o.Juiz póde 
mandar, por simples despacqo com documentos, 
que se dê posse sem prejuízo de terceiro; porque 
neste caso lavrado o Auto de posse, se ha contra
dictor com posse corporal, este se oppõe, e ha 
conhecimento de causa, e de nada serviu a posse 
judicial; e se não ha opppsitor, ,está reconhccidá 
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a posse legal, e póde julgar-se por Sentença: é 
portanto mais seg·uro, receando opposilor, juntar 
Jogo os documentos: porque, vindo com embar
gos, responde logo aos documentos, @ são 1'ecebi
dos por contestação: não póde haver chicanas de 
aggravos, sendo assim praticado o processo sobre 
estas posses momentaneas: os mesmos aggravos 
são de fraco remedio, porque por elles nunca se 
póde conhecer sobre a justiça da posse: a materia 
referida é deduzida da dita Lei de Novembro de 
17á4, e Ass. de 1785, e da mesma natureza ·aa 

_causa possessoria, que não admiHe. espoliações, e 
factos perturbativos, que otfendem o proprietario, 
e o possuidor antes de ser ci laclo, ouvido, e con
vencido judicialmente. O E scriv ão, que fizer o 
Auto da posse judicial, deve declarnr se houve 
quem a contradictasse, e quem era o contradiclor ; 
nunca se concederá esta posse judi cial sem apre
sentar titulo, e documento, que justifique o direi
to de propriedade. 

Nota. l. A posse judicial deve ser toma
da, apresentando titulo, com que a proptie- , 
dade se adquire; porque o titulo prova sómen
te o direi to, , que tem para adquirir, mas não 
prova o J1ts in re, que sómente pela posse se 
adquire, que nenhuma é mai,s legal que aqtl'el
fa, adquirida por autoridade judicial; fuste 
possidet, qui auctorilate Judieis possidet; qtti 
attcfore judice comparavit, bonre fidei posse&
sor es#. L. l J'7. de R. Jur. L. de 3 de Noveln· 
bro 1768. Ord. Liv. l. Tit. 78. §. 8. Liv.4. 
'fi-t. &8. §. 4. L. 5. tf. de lnst. et Jur. L. ~ó·. 
C. de pad. Hein. Partcl. Lib. ·~L Tit. 1. §. 
J;61 . Hf:1-. §· . .fo. Prrst. de• Rer. divis. 

!li. runguem deve i'OtJ•oduzir-9e na possf! 
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<lo que está em poder de outrnm, sem que se
ja ou\'ido, e convencido, ou que por seu con
sentimento, contracto, e facto desisla, ou re
nÜncie a posse. Alv. de 7 de Fever~iro de 
lbõO, e de~ de Maio de 16,17, e de 9 de Julho 
<le 1767. Ord. Liv. 4. Tit. 58. §. 3. 

;.; . Ainda que haja Testamento, Escriptu
ra de con lrac to, ou qualquer ti tu lo, que trans
m i lta a posse para oulrem, nun~à poderá o 
successor universal ex testamento, ou ab intes
ta.to, ou o successor singular por qualquer ti
tulo, lanqar fóra da posse aquelle, que eslá pos-

' suid'IJr corporalmenle, oc,cupando a cousa; é 
necessal'io que n!lo haja opposição, ou que 
se requeira judicialmente para largar a posse, 
apl'esentnndo-se Sentença, ou titulo. 

4. Portanto, quando os Juízes concederem 
estas posses sem prejuizo de terceiro, ou não 
havendo contradictor, que tenha a posse em 
questão, receberá logo embargos, mantendo 
na posse aquelle, que impugnar, e repellir o 
novo possuidor, que sem Sen tença, e sem 
citação ex abrupto tomou a posse; de manei·
ra que se póde aggravar do Juiz, que sem ci
tação do terceiro possu ido'r mandou tomar a 
posse sem a dita clausula= Sem preJuizo de 
tet·ceiro possuidor.:= Vid. Cosia nos Estilos, 
pag. 180. V. aggravm·, e pag. !03. V. Juiz, 
c1ue procede ex abruptu, lnd. Chronol. das 
Leis, P. 1. pag: 347. n. JG. citando Pegas, 
e o Ass. da Casa do Porto. 

õ. A posse judicial dada pelo Juiz, ou Ta
helliào confirma a posse corporal adquirida 
pelo acto nhysico, e natural, com que se appre
he,nde a cousa movei, ou de raiz, ratifican
do a posse civ·il, · que nos compete ipso Jure, 

. 13 
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sive ex !ege, em virtude ·da successão uni4 
versai ex testamento, sive ab intestato, ou por 
successão singular por contracto, ou Sentença ; 
a sim pies detenção da cousa sem titulo, nem 
autoridade judicial não produz effeito jurí
dico. 

6. A posse, que a Lei concede com to· 
dos os effeitos juridicos, que tinhão os defun
tos possuidores em sua vida, para ser trans
rnittida aos seus herdeiros legítimos, ou tes
tamentarios, como tambem aos successores 
singulares dos Morgados, e Prazos de nomea
ção (L. de 9 de Novembro dé 1754. Ass. de 16 
de Fevereiro de 1736), deve estar vaga, quando 
o novo successor quizer apprehendê-la corpo
ralmente, Cordeiro Dub. 39. n. bB.; pois achan
do terceiro possuidor deve ser citado, ouvido, 
e convencido, conservado na posse em quanto 
não houver Sentença; commette espolio aquel
Je, que se introduz na posóe corporal, que não 
está vaga, ou que tem contradictor, ainda que 
nito tenha titulo. Vid. L. !:J. L. 30. §. b. ff. de 
adq. ve1 ornitt. poss. Ord. Liv. 3. Til. 40. §. !!. 
Tit. 78. §. 3. Liv. 4. Tit. 58. §. fin. Quod si 
possessi'o ab alio prmrepta sit, et detenta, Iteres 
tion, rJisi audito, et causa ·cognita in posseuio
nem mittendus esl. Vid. Mell. Freir. lnst. Lib. 
4. Tit. 6. §. 3\2. Lib. 3. Tit. ~. §. 6. Valasc, Cons. 
191. n. 13. 

7. O cabeça de casal, que deve ter a pos
se de todos os bens inventariados, e achados 
por morte do defunto, ha de ser conservado 
na posse de ºtodos os bens, que o defunto pos- · 
suia á hora da sua morte, ou sejão heredita-· 
rios, ou sej~o Morgados, Cape1las, ou sejão 
Prazos de livre nomeação; ainda aquelles mes-
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mos, que fôrem alheios, e tiverem de ser re
stituidos por qualquer titulo, todos devem ·ser 
pedidos ao cabeça de casal; representando o 
defunto, corno se estivesse vivo, não sendo es
poliado, nem obrigado a largar a posse, em 
quanto não estiver concluiclo o Inventario, e 
Partilhas, qpresentan<lo cada um dos herdei
ros, legatarios, e interessados os Formaes de 
partilhas, ou despachos, e Sentença do Juiz 
do Inventario, ou daquelle, que fôr compe
lente para mandar judicialmente fazer a en
trega, e · con'ferir a posse, ouvidos primeiro os 
coherdeiros ; porque nos mesmos bens alheios 
do casal pódem haver bemfeitorias, a que es
tejão sujeitos, elJl que os herdeiros, viuva do 
defunto, e cabeça de casal gozem do benefi
cio da retenção da posse. V.id. Ord. Liv. 4. Tit. 
~4. §. 1. Tit. 96. §. 9. §. 16. §. !t. Tit. 96. 
Valasc. Cons. 111. Part. Cap. 6. Guerr. Tr. !. 
Lib. 4. Cap. 13. n. 44. Lib. 6. Cap. l! . 

e. Na prática de conceder judicialmente 
a posse por titulo universal , ou particular, é 
para advertir que o pertendente deve juntar 
o seu titulo, ou habilitação de herdeiro, pe
dindo ao Juiz que lhe mande tomar posse ju
dicial pelo Escrivão, ou Tabellião, a quem 
ior distribuido, estando vaga, e sem terceiro 
possuidor, que contradiga: o Escrivão com 
duas testemunhas lavra o Auto de posse, que 
todos assignão com o novo possuidor, ou seu 
Procurador, em virtude · do despacho do Juiz, 
que ha de proferir este despacl)o = Tome-se a 
pósse requerida á uista dos titulas, estando va
ga sem terceiro possuidor que contradiga·= 

9. O Escrivão, ou Tabellião no Auto de 
poi;se ha de 1descre.ver o local, e todas as con · 

13 1\1 
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frontações, e' confinantes ci v isla <l~s titulos, 
ou conforme a habilitação do herdeiro, que 
requer a posse, a qúal tambcm o Escrivão, 
ou Tabellião póde conferir pela Sen lença, ou 
Escriptura de contracto celebrada pelo mesmo 
TabelJíão, sem que seja necessario despacho 
do mesmo Juiz, de quem é n Sentença para 
tornar posse. V. Ord. Liv. 4. Tit. 58. §. 4. Liv. 
1. Til. 7!>. §. 14. : a Sentença, ou formal de 
partilha serve de titulo para a posse= Quod 
.<mterit isti'sjlUliciis alicui adJudicatwnjiterit, id 
statim e:fusfit, cui ad.fmlicatum est: Inst. §. 7. 
de off. J ud. _ 

10. Quando a posse não estiver vaga ha 
de fazer-se requerimento, apresentando títu
los para se tomar á posse, citado aquelle, que 
estiver actualmenl.e possuindo, para largar a 
posse, e não inquietar, e perturbar aquellé, 
f]tÍe ele novo vai tomá·la por ordem judicial 
com pena de attentado. Ord. Liv. 3. Tit. 78. 
§. 5. 

11. Que·rendo o possuidor citado embar
gar, inipugnando a posse ao que a perlende 
tomar, entendendo qu e tem melhores títulos, 
ou posse tão antig·a, que lhe sirva de titulo, 
querendo provar que o defunto nenhuma pos
se transmittiu para o seu successor, porque a 
não tinha, eleve formar embargos em 24 ho
ras, <]Ue o Juiz receberá por contestação do 
requerimento do Autor, ficando em prova sum~ 
maria para se julgar a posse a favor daquelle, 
que pela evidencia dos ti tu los, e notaria jus
ti<p se conheça que é o proprietario; este 
processo de interdicto possessorio é summa
rissimo, e da Sentença não ha appellação sus
pensiva. Vid. Ord. Liv. 3. Tit. 4·8. Liv. 4. Ti t. 
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·ú8. Oecr. de 8 de Agoslo de 1767. Àss. de 
2a de Julho de 1811. Ass. de 16 de Fevereim 
de 17 86. 

l!l. O cabeça de casal, logo que seja es
poliado ela posse· dos bens, que o defunto ti· 
uha. á hora da sua morte, deve requerer ao 
Juiz do Inventario=. que sendo elle cabeça de 
casal fôra espoliado por F .... , sem que elle 
fosse ouvido, e citado; e como pela Lei lhe 
compele a posse dos bens <lo casal, em quan
to as pai·tilhas não são feitas para entregar a 
cada herdeiI"O, o que lhe fOr adjudicado; re
quel' ser conservado, e restituído á posse dos 
bens, passando-se Mandado para. este fim.= 
Ord. Liv. 1. Tit. us. §. 4. 

13. O Juiz informado pelo Escrivão, e con-_ 
stan<lo-lhe quem deve ser o cabeça de casal, 
mandará logo restituir a posse, fazendo-se A u
to pelo Escrivão; e quando haja .parte, 'que 
impugne, embargando a pos~e dos bens doca
sal, devem receber-se por contestação, e de
cidir-se por Sentença.; porém o Juiz,. quan
do houver contestação, mandará fazer embar
go nos bens do casal, e os entregará a um 
dos herdeiros, ou ao Tutor, e lhe servirá es
te embargo para Inventario, e partilha, evi
tando a demora na disputa dos embargos. 

Suspeição elo Juiz, e do Escriváo. 
' 

§. XVI. É o processo de partilha tão summa-
rio, que não admitte conhecimento de _suspeição 
do Juiz ; porque se este é recusado pelas partes, 
ou reconhece a suspeição, continúa no processo, 
tomando para sou adjunto o ) uiz de Fóra do ter
ritório, ou aquclle, que sel'vc de Juiz de Fóra, 
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por exemplo, o Subrogado, Ileste, o Vereador, ou 
qualquer outro Ministro cõmpanheiro, como é o 
Corregedor do Civel da Cidade, ou do Civel da 
Côrte: quando o Escrivão é recusado, deverá o 

. Juiz tomar logo outro Escrivão companheiro, e se 
observará a Ord. Liv. 3. Tit. U. §. J.: e a re
spejto do Juiz temos a Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. tf>. 
Guerr. de Recus. 

Nota. 1. Quando o Juiz fdr suspeito na fór
ma da Ord. Liv. 3. Tit. ~ 1., elle não póde 
proceder no Inventario, e partilha, ainda que 
tome Adjuntos conforme a Or<l. Liv. 4. Tit. 9 6 . 
§. !ló. estando a suspeição provada: assim foi · 
julgado na Relação do ·Porto em Maio de 1674. 
como refere Paiva, pag .. !l6.; sendo porém re
cusado o Juiz, póde tomar Adjuntos, em quan- · 
to pende o processo da suspeição na fórma das 
ditas Ord. Vid. Guerr. T. ~. Lib. 8. Cap. J õ. 
Valasc. Part. Cap. 9. n. 18. Mend. a C. p. t. 
Liv. 3. Cap. a. §. J. 

!. Tanto que o Juiz fôr julgado suspeito 
não póde mais proceder no processo com A d
juntos, e o mesmo é quando tiver sido jul
gado suspeito em outra Causa entre as mes- . 
mas partes, porque logo fica inhabil, e incom
petente; pois a Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. ~õ. pro- · 
cede sómente em -quanto o processo da suspei
ção pende; esta é a prática, que altesta Costa 
nos Estilos, pag. ~Oá . 

Juiz de Commissáo. 

§. XVII. Os ç~hercleiros todos juntos, ou cada 
µ~ per si pó~em pedir á. l\Jeza do Desembargo 
.elo J>aço .um Juiz para o Inventario., ,e partilha, 
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~ue nunca· se lhes recusa, e é nomeado um Mi
nistro do mesmo Territorio, e Comarca, ou o mais 
vizinho: Sua. Magestade immediatamente nomêa 
qualquer Ministro, ou por Consulta, ou por De
creto especial, quando a causa exige .um Ministro 
escolhido: as Provisões, que se passão, se apre
sentão aos Minislros nomeados, os quaes manda
rão fazer o processo, ou avocar o que estiver prin
cipiado, segundo o que se expressa nas mesmas 
Provisões: porém não pódem conhecer de casos 
f6ra do Inventario, e parlilha, impugnando as par
tes; e portanto é . erro demandar devedores, e 
tratar processos ordinarios nestes J uizos de com-

. missão, se as partes contradizem: é um grande 
beneficio concedido aos herdeiros, e nos outros 
Juizos divisorios para pedir Juiz, que mais habil 
fôr, e que mais ao aprazimento das partes fôr pa
rá repartir, marcar, e fazer contas em um pro
~esso · sumrnario com arbitros escolhidos: apresen
t~da a Provisão de commissão ao Juiz nomeado, 
este a mandará cumprir, e nomêa .Escrivão, se es
te nãa está nomeado na mesma Provisão; expede
se ordem precatoria para a.vocar Autos, e se pro
cessa como nos mais lnventarios, cumprindo a Pro
visão. Se o Juiz é do mesmo terri torio, deve ser 
Escrivão aquelle mesmo, que o sería, se não hou
vesse Juiz de commissão. V. Ca.p. 8. desta Obra. 

~ 

Nota 1. Os Juízes de commissão .são sub-
roga~os no lugar dos J uizes ordinarios, e com
petentes pela Lei, para substituírem com a 
mesma competencia os Juizes ordinarios, na 
fórma da vontade do Soberano, de quem re
cebem toda a autoridade por · Direito pú
blico. 
· !. Pelos Diplomas nos Dec~etos, Alva-
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rás, Cartas Regias, e Provisões, são os Jui~ 
zes privativos, e de comrnis~ão constituídos 

. com jurisdicção compelente, e privativa com 
exclusão de outros quaesquer não exceptua
<los por I ... ei, para conhecerem naquellas Cau
sas, para que fôrão nomeados Juízes, e suas 
dépendencias, que estiverem em contacto com 
os negocios, e causas da com~issão, conser
va,ndo-se a continencia em o negocio da par
tilha, tombo, marcação, e qualquer outra di
tigencia, de que fôrãô incumbidos por Sué\_ 
Magestade; esta é a natqreza da causa espe
cial de qualquer com missão. V. Processo Civil 
<le P. e S. &. 3~. nota 4.7. 

3. Estas" commissões nãu sortirião effcito 
algum, e ser-ía frustrada a graça de Sua Ma
gestade, quando o Ju;z de cornmissão não go
zasse de totla a jurisdicção, avocando Causas 
pendentes, e chamando ao seu J uizo todas as 
contendas, e pessoas, ou que~tões, que tive·~ 
rem rclac~ão com a 1:iua co.mmissão, para co
nhecer de tudo integralmente, quaesquer que 
forem as partes, e negocios, á excepção da 
R. Fazenda, que for necc'ssario citar sobre os 
negocios, e continencia da causa. V. Mello 
Freire. Inst. l...ib. 4. Tit. 7. §. i2H. L. 10. C. <le 
Judie. Huber. ad Pand. Lib. 11. Tit. ~. Mend. 
a C. p. I. Lib. 3. Cap. 3. §. ia. p. !2. Lib. 3. 
Cap. 3. §. 3. n. 9. 

•1°. O Decr. de 13 de Janeiro de 1; ao, e 
Alv. de U de Junho de 1805 ordenão que os 
Juizes de commissão não poss~o avocar, nem 
conhecer das Causas, cujas partes tem privi
legio incorporado em direito; porque nem el! 
les, e.orno poslerÍ·ores. aos Juízes dos privile.: 
giados, merecem mais a Real confiança; nem 
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ha commissão se póde entender uma revoga
ção tacita dos privilegias, que ficão sempre 
em seu vigor, em quanto delles não se faz ex-
pressa menção. · 

í>. A Ord. Liv. t. Tit. 41. ordena que não 
se entenda derogada por EIRei Ord., se da 
substancia della não fizer expressa menção; 
incorrendo nas penas dos que impetrão Alva
rás por falsa informação aquelles, que irripe-

. trarem qualquer Provisão, ou Alv. Regio, co
mo é expresso na Ord. Liv. !. Tit. 4:1. Vid. 
Pereira, Decis. 6. Valasc. C. 7~. n. s. Mend. 
a C. Lib. ~. Cap. 3. n. l~. Barb. ad Ord. Lib. 
~L T1t. 4iL e 44. 

6. Comtuclo, quando se apresentar um 
Diploma Regio de Commissão de Juiz priva
tivo para conhecer de certa Causa, Partilha, 
Tombo, ou qualquer questão, e suas depen
dencias, é o Juiz Commissario subrogado no 
lugar do Juiz or<linario o competente, que de-· 
verá julgar a Causa da Commissão, e avocar 
as Causas; elle não é geral para todas as de
mandas, em que sería necessario citar as pes
soas privilegiadas, que tem Juiz privativo; 
conhece sómente daquella Causa, e suas de
pendencias, para que foi constituído Juiz es
pecial de Commissão, em virtude do Diplo
ma Regio, que as partes pódem embargar de 
obrepção, e subrepção, quando acharem que 
os seus privilegios são alterados, afim de que 
Sua Magestade mande conhecer da oh e sub
repção na fórma da Lei de JO de Outubro de 
17 á 1 • -Subrogatum sopit nafttram e.fus in cu-
jus locttm $ttbrogatur. Vinn. Tr. deCollat. Cap. 
ã. n. 3. e 4. 

7. O Juiz Commissario ha de obedecer ao 
14 
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,, Diploma Regio <la sua Commissfío, nem tem 
autoridade para conhecer da sua ob e sub .. 

· repção, que lhe é prohibjdo pela dita Lei 
·de 17ôl; ha de executar a sua diligencia, e 
officio de commissario, em quanto Sua Mages
tade não lhe ordeuar o conlrario, como foi ne
cessario naquelle Decr. citado.de 1780; assim 
foi julgado na Casa da Supplicaçfío no anno 

· de rnaq em recurso de Ord. não guardada; 
ao Juiz com pele a obediencia, e ás parles o 
requerimenlo a Sua Mageslade: este é o nos
so Direilo Publico em um Estado Monar
chico. 

8. Nos Juízes de Con:.imissão gozão <1s par
tes dos seus pri,•ilegios, como gozarião nos 
seus Juízes privativos, subrngados nos Juizes 
de Commissão, onde a Causa ha de ser tra
tada em v irtudc elo Diploma .Itegio de Com
rnissão, Decr. de 7 de Ages.Lo de 177{}.: outra 
cousa é nos Juizeg privativos nomeados ge
ralmente para todas as Causas, e demandas 
de uma Casa Nobre, ou de Corporação; por
que neste caso lemos regra geral entre os pri
vilegiados, para que o Autor siga o fôro dl) 
Réo. Ord. Liv. a. Tit. f>. §. 3. 

Outros Juizes ele l11veutario. 

§. XVIlI. Em o J uizo das Provedorias, e Re
sicluos dão os testnmenleiros contas das disposi
ções testamentarias; e tambem se arrecadão as he
ranças vacantes, ou por ausencia de herdeiros, ou 
porque não apparece testamento, nem herdeiro ab 
intestato; e po1· isso é necessario proceder a I n
ventario dos bens do defunto para sua arrecada-
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çito, ou sejão para se entregarem aos herdeiros, que 
se habilitarem, ou se.ia. para se adjudicarem nos 
proprios da Fazenda Real pór falta de herdeiros; 
vendidos os hens para recolher o producto para o 
Erario, faltando herdeiros, ou ao Depósito públi
co para se entregar aos herdeiros, ouvido o Pro
motor dos Hesiduos, observada a prática, que re
commenclào as Leis de 9 de Agosto de 1759, e 
de ti de Julho de 17Hó, e de !O de J~lho de 1774, 
e de '6 de Janeiro de 1780, e de ao de Julho de 
1760, e de ! l d(;} Agosto, e ~9 de Setembro de 
1760. 

Nota,. 1. Os Juizes de Inventario são ge
i·almenle aquelles e.lo territorio, em que esti
ver o domicilio do fallecido 1 nvenlariado; ai n
ela que todos os hens da herança cstejão situa
dos em outro tcrritorio, para onde se devem 
expedir Cartas precalorias. Vid. Guerr. ~. 1. 
Cap. 3. : nos conjuges com Sentença de di
vorcio perpetuo é Juiz para o Inventario aquel
le, que julgou o divorcio, ou o secular, on
de fór requerido primeiro. Guerr. T. 12. Llb. 
3. Cap. 4. n. t9. : 'o Juiz do Fisco por ausen
cia, ou inconficlencia é o privativo .·nos bens 
confiscados. Guerr. T. !!. Lib. ~. Cap. 4. V. 
Regim. de 16~0. L. de ~6 de Fevereiro de Uiáli. 
L. de~ l de Ouluhro de l 7 Í>7. L. de l f> de De
zcm bro de 1774. L. de 7 de Março de 1760. 

t. O Juiz dos Fallidos, L. de 16 de De·
zemhro de 177 l ; o Provedor dos Resi<luos na 
Cidade de Lisboa nas heranças vacantes, cu
jos h,erdeiros se ignorào; assim como os Prci
vedorcs das Comarcas, L. de ~8 de Janeiro de 
1788. Alv. de 26 de Agosto de 1801: os Officiaes 
de Fazenda nos bens aaufragados, L. de !20 

14 * 

• 
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de Dezembro de 1713, todos estes fazem o In
ventario. 

3. Os Juízes elas Capellas da Corôa, L. de 
B de Janeiro de 1807. §. ~.: Os J uizes dos Or- · 
phãos, Ord. Liv. J. Tit. 88., de quem não pó
de declinar-se. V. Peg. ad Ord. Lib. 1. Tit. 
87. in rub, n. õ., são privativos do Inventa-
rio. 

4. Os J uizes, a que fôr d'ada esta Com mis
são, Reg-. do Desembargo do Pa<io, §. 4f>. ou 
por Decr., e Provisão Reg. 

5, Os J uizes ordinarios, e J uizes de Fó
ra entrn maiores no . terri torio do in ventai·ia-
do. , 

6. Os Corregedores das Comarcas no es
po1io dos Bispos, Arcebispos, Patriarcha, on
de tiverem o seu P.:ilacio, porém em Lisboa 
é nomeado certo Ministro. Vid. Ass. de \28 
de Março de Hi43; feito o Inventario dos Bis
pos, deve o Ministro Inventariante dar parte 
ao Desembargo do Paço. Vid. Guerr. de Inv. 
Lib. 4. Cap. 4. n. 8.: o Corregedor fica sen:. 
do Administrador da Casa, pagando aos familia-
1·es, e fazendo a despeza fúnebre. Guerr. T. 1. 
Cap. 4. 

7. O Provedoi· das Capellas em Lisboa, as
sim como os Prnvedores das Comarcas devem 
fazer os Inventarios dos bens das Capellas. Ord. 
l,lv. 1. Tit. õü. §. ~. 

A1·recadação das lie1·anças. 

§. XIX. Os testamenteirns devem c·1i<la-r logo 
na fact.ura do Inventario para evitar descaminho 
da herança, quando não apparecem os herdeiros 
testamentarias, ou quando assim lhes foi recom -
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rnendado no testamento; porque havendo ·os dilos 
herdeiros presentes, a elles pertence requerer In
ventario, e nada tem o testamenteiro que reque
rer, mais que a satisfação dos Legados pios, como 
seu Procurador rogado pelo Testador, cujos lega
dos se devem pedir aos herdeiros, os quaes pódem 
ser demandados pelo testamenteiro: porém se o 
testador ordenar o contrario, cumprir-se-ha o que 
constar do testamento; por quante> alguns testado
res ordenão que o seu testamenteiro faça Inventa
rio, e que arrecade os bens para satisfazer os le
gados, e que sómente se entregue o remanecente 
aos herdeiras; neste caso o testamenteiro é o ad
'ministrador de tudo, e nada tem os herdeiros ao- ~ 
tes de liquidar o remanecente; mas com tudo sem
pre devem ser citados para todos os negocios do . 
Inventario, partilha, pagamento de legados, e di
vidas; pois que elles representíto o defunto, são 
successores universaes, são os pr~prietarios, e tem 
todos os direitos, que o defunto tinha, o que não 
p6de ter o testamenteiro, como um Procurador, 
e um Mandatario; e por isso nada póde figurar 
sobre os negocios da herança sem audiencia dos her
deiros. 

Nota. 1. Todos os Administradores de fa
zenda alheia devem começar a sua adminis
tração por um exacto Inventario para darem 
as suas contas na fórma da Ord. Liv. 1. Tit. 
Dt. pr. e§. 3. Tit. õO. pr. §. !!. §. 6. §. 14.; o 
mesmo devem fazer os Tutores, Curadores, e · 
Administradores de qualquer Casa, Liv. 4. 
Tit. 10i. Tit. 103. pr. e §. 1.; o Cabeça de 
casal quando fica na posse dos bens do defun
to, achand9-se na sua casa quando elle falle
ceu. Liv. 1. Tit. 88. §. 4. e§. 8. 
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~. As Confrarias, Irmandades, Hospitaes, 
e Casas Religiosas devem apresentar o seu In
ventario para as contas da sua administração. 
Vid. Oliveira de Munere Provisoris na materia 
dos Testamenteiros, e a L. de 7 de Janeiro 
169~ a respeito do Registo dos Testamentos, 
e a Vintena do Decr. de !23 de Janeiro, e Pro
visão de 14 de Fevereiro de 179tJ. 

3. Quando as heranças são arrecadadas no· 
Juizo das Provedorias, e outros J uizos, em que· 
se fez Inventario para se entregarem pelos 
Testamenteiros, ou Solicitadores aos herdeiros 
interessados depois de habilitados com o seu 
direito, não ·se devem fazer grandes processos; 
porque nada mais é nccessario que uma habi
litação com testemunhas, e certidões, cita
do o Testamenteiro, Solicitador,, ou Promo
tor, enviando-se Precatoriils para os .J uizos 
do lerrilorio das testemunhas, para serem in
quiridas pPlos Ministros Lelra<l< 1s, que de .. 
vem rernetier as orig·inaes inquirições para se 
julgar por Sentença a habilitação junla ao In
ventario com resposta do Promotor na fórma 
da Lei de 9 de Ag •. sto de 1759, e de ~7 de 
Julho de 1765. 

4. Julgadas as habilitações por Sentença, 
ficão nos Autos do Inventario, e se extrahem 
~entenças do processo para se fazer entrega 
aos herdeiros na fórma do Alv. de !6 de Ja
neiro ele 1780, que revogou a Lei ele 1765, 
§. 7. 

, ô • . Nas heranças jacenles, e não addidas 
!"' ·-.- f.azero,-se perante o Provedor dos Resíduos as 
-~·.;. '.-)l~bill(é,lÇôe.s d'&S herdeiros, que pertendem ter 
. • • dl'rei tó á succes.são no tempo, em que se faz 

o Inventario~ e ~.~rrecadação, sendo ouvido o 
' ~ 

..,-,.~: 

~.; ~. . :- ~' .. • .. •. r-· 
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I>1·omolor, como parle naquelle Juizo privati
vo, aliás são nullas as habilitações: L. de 28 
de Janeiro de 1788. §. l. 

6. As heranças ab intest_alo sem haver cer
teza de herdeiro pertencem ao J uizo dos Re
siduos para se arrecadarem , como bens va
gos, que são <la Corôa, Ord. Lib. 2. Tit. !6. 
§. 17. Tit. 3i>. §. H. L. 1. ff. de Jur. Fisci. L. 
L C. de bon. vacant L. a. Til. ia. part. 6 da 
Legislação Hesp.: o conjuge divorciado per
peluamenle por Senten((a deve fazer Inventa
rio, e dar partilhas a s1,ia mulher. Guerr. Tr. 
i. Lib. a. Cap. 4. n. !9. 

7. OsJuizes dos Orphãos, nem qualquer 
oult\> Juiz, são competenles para arrecadar, 
inventariar, e tomar conta · das heranças ab 
illtestato, em que se ignorão os herdeiros ain
da. que se diga que são ausentes, não appare
cendo, nem seu Procurador ; porque os Pro
vedores são os Juizes privali.\'os com exclu
são dos outros, e para elles ·fôrão mandadas 
remetter estas arrecadações, como Contado
res da Real Fazenda, Aviso de 19 de Dezem
bro de l 78f> _;a Ord. Liv. 1. Tit. 79. §. 13. man
da que o Juiz elos Orphãos faça os lnventarios 
dos bens de pessoas ausentes; mas são os au
sentes conhecidos, e sabidos, que n~o carecem 
da habilitaçao; porque o Juiz dos Orphãos de
ve rem'etter o Inventario ao Provedor, logo 
que conheça que são incertos os her<leiros ab 
intestato, e que esta vaga a herança por (alta 
da existencia de herdeiros presentes ou au
sentes. 
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Sequestro. 

§. XX. Havendo dúvidas, e questões na de
scripçfio dos bens do casal, ou sobre as partilhas, 
com embargos, e aggravos, ou requerimentos, com 
que o cabeça de casal, ou qualquer herdeiro pos
suidor dos bens hereditarios, retarde o Inventario, 
ou partilha; o Juiz ex efficio mandará sequestrar 
os bens, entregando-se a um terceiro até que se 
acabem as partilhas. Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. HL 
Vid, Guerr. Trat. ~. Lib. 6. Cap. U. n. f>!!. e seg. 
Paiva e Pona, Cap. 1. n. 43. 44. 

• l~ -~ ·:··. 
'• 

..... 
,_ 
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CONCLUSÃO DA PARTILHA 

Sentença 

~· 1. Conciuid~s os Termos e Autos de par
tilha, assignntlos pelos Partidores, e Juiz na fór
ma, que temos dito, deve -se enéorporar a partilha 
no 1 nventa-rio com o seu Mappa no principiQ, ou 
no fim; e sendo tudo numerado, e rubricado pelo 
Escrivão, este apresentará os Autos ao Juiz para 
confirmar a partilha por sua Sentença na fórma se
gui n le: 

Julgo a partilha por Sentença, a qual se cum
prirá na fóri:na, que nella se contém. Lisboa b de 
Janeiro de lSUl . 

F .... (nome inteiro.) 

Nota. 1. Nestes processos dosJuizos di
visorios, em que não ha mais que julgar a par
tilha, e divisão feita por arbitrios, ou a con
sentimento das parles interessadas, profer~ o 
Juiz a sua Sentença para confirmar a opera
ção divisoria, e tomar o caracter de cousa jul
gada, Res J°utlicata pro veritate accipitur, L. 
!07. de Reg. J uris ; recebendo maior firmeza 
pela Sentença do Juiz, Ord. Liv. 1. Tit. 78. 
§. H., e para transferir o domínio pela parti
lha. Jnst. §. 7. de Off. Jud. 

!. Não ha condemnação de custas nestes 
processos, em que o negocio pertence a to-

1 {> 
.·· 
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.dos os herdeiros, e interessados, e nenhum 
<lelles é condemnado, nem vencido; mas as 
custas são contadas pelo Con_tador do Juizo, 
repartindo por todos o dividendo, conforme as 
porções, que recebem pela partilha; os Jui
zes não são contadores de officio, e não de
vem contar os Autos, quando houver Conta
dor no Auditorio, ou no Juizo, como por abu
so, e usurpação acontece em alguns Territo
rios, em que ha Contadores com Carta, ou 
Provimento de OOlcio, OrJ. Liv. 1. Tit. 91.: 
o Escrivão póde publicar a Sentença, Ord. 
Liv. 3. Tit. 66. §. 6., e deve notificá-la ás 
partes para correrem os dez dias da Ord. Liv. 
a. Tit. 6f>. §. ~. . 

E:xame antes da Sentença. 

§. II. O Juiz antes de sentenci&r examinará se 
nos Autos falta alguma assignatura de cabeça de 
casal, herdeiros, I:ou vados, Partidores, Juiz, em 
qualquer '~ermo, que deve ser assignado: obser
vará se J10uverão as citações necessarias, nomea
ção de Curador; e finalmente achando tudo nume
rado, e rubricado, capaz de ser approvado por sua 
Sentença, sem erros, borrões, entre-linhas, rasu-
1·a, nem breves, lavrará a sua Sentença na fórma 
referida; advertindo que fica responsavel pelos er
ros, e vicios dos Autos, logo que os confirmou por 
sua Sentença: a partilha se executa extrahindo 
Formaes, Folhas, Cartas, ou Sentenças para cada 
um dos coherdeiros tornarem posse, não obstante 
qualquer recurso de embargos, aggravo, ou appel 
laÇão: advirta o Juiz que se commett.em erros na 
falta ele assignatura do cabeça de casal, e Louva
dos, ficando tudo nuJJo por este descuido. 

' . 
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Nola 1. São muitas as imperfeições, er
ros, e nullidades, que apparecem nos proces
sos divisorios por falta de prática, e de pou
co exame, quando vão ao Juiz para senten
ciar: apparecem Termos por assignar, outros 
em branco; falta de Curador, falta de citação 
aos Menores de 14 annos, e l;.? annos nas fe
nieas; avaliações sem assignatura. dos Louva
dos; a descripção dos bens destacada por le
tra desconhecida, e sem fé do escrivão por 
falta da sua. subscripçào, não declarando o dia, 
mez, e anno, em que se juntou ao Inventario 
por apresentação com Termo judicial; os qui
nhões de herdeiros sem assignaturn de Juiz, 
e Partidorns, de maneira que apparecem nos 
Formaes, ignorando-se quem fez a partilha, e 
quem fez o quinhão do herdeiro, · que tirou a 
sua Carta de partilha. 

~ . As procurações illegaes, desconhecida 
a letra; impel·icia na descripção dos bens sem 
confrontação, nem signaes alguns; verbas, que 
se referem a outras antecedentes, e que appa
recendo destacadas nos Forrnaes, é necessa- _ 
rio adevinhar o local, por exemplo= Um cam~ 
po no mesmo sitio==, mas este sitio reCere-se 
a outra verba, que não vem no Formal; os al
garismos apparecem no cosido dos Autos, e 
sem extenso a sua quantidade, dando lugar a 
falsificações, e a enganos; outros muitos ain
da mesmo em Auditorios de J uiies Letrados, 
que parece assignárão tudo por Cnix, .sómen
te para receberem as assignaturas (prolt do
lor ), diz Pai.va e Pona no Cap. 7. n. ~3., quei
xando-se das confusões, em que achou os In
venlarios dos Juizes não Letrados, e tampem 
daquelles, que o são, faltando-lhes a prática. 

lb * 
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Cat·las de partillia. -

§. IJI. Julgada a partilha por Sentença, Jogo 
pódem os herdeiros pedir a sua carta, que o Es
crivão extrahirá por um modó simples, e claro; 
principiará a carta pelo nome do Juiz, ou pelo no
me do Soberano (se o Juiz fôr de graduação, que 
tenha esta dignidade, como é nos Corregedores 
do Civel da Côrle, Conse1·vador da Universidade 
de Coimbra, e outros, de quem sómente compe
te o recurso de àggravo ordinario); deve seguir o 
modêlo N.0 13; porém não copiará. appensos do 
Inventario, nem os bens todos do casal; copiará 
o testamento em a partilha, que se fundar no tes- -
1amento, ou escri ptura dotai : as cartas de parti
lhas não se ~xtrahem para os orphâ'.os, e pessoas ad
ministradas, em quanto estivei· à administração 
pendente; porque por uma simples rel<tção dos 
bens, exlrahi<la do Inventario, pó<le o Tutor, Cu
rador, ou Administrador cuidar na sua adminis
tração: comtudo não se prohibem~ se ns reque
rerem; mas não são obrigados a requerê-las, bas
ta que no fim da Administração se extrnhão para 
se entregar a quem perlender a livre Administra
ção do que lhe pertenceu em partilha: advertin-· 
do que nestas cartas de partilhas se devem incluir 
as contas da Administração, para que cada um 
saiba como foi administrada a sua fazenda, e o 
que se lhe deve, para . o cobrar: aos Tutores se 
lhes entregão os bens por escripto, dandu-lhes 
uma relação delles em nome do Juiz, na fórma do 
modêlo N. 11J.. Veja se Ord. Liv. 4. Tit. 102. §. 
7. e ~. 

Nota. I. Antes de tirar os formaes, ou 
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ca1·tas de partilhas, é necessario que os her
deiros conheção q1ie ellas estão legaes, e que 
estejão acabadas, e de todo feitas, como é ex
vresso na Ord. Liv. 4. Tit. 9ü. §. 18. §. 19. §. 
~!. ; nã_o estão de todo feitas, e acabadas an
tes de sentença Jo Juiz que as confirme, e 
julgue; e por isso antes da Sentença p6de o 
Juiz conceder .Vista aos coherdeiros, Curador, 
e interessados, para apontar os erros de facto 
e de direito, que constarem dos Autos; oure
querer uma .segunda avaliação de bens, alle
gando o erro da primeira, pedindo licitação 
ai.nela não concedida, e todas as mais diligen
cias ' para ser completa, e acabada a partilha, 
a julgar-se por S~ntença. Vide Valasc. Part. 
Cap. 40. n 1. e t. Paiva e Pona, Cap. 7. n. 
6. Guerr. Tr. 12. Lib. 8. Cap. 6. n. 33. 

!. Esta prática de conceder a Vista antes 
da Sentença, feitas as partilhas, é approvada , 
pelos nossos Praxistas, n.em é contra a Lei, 
porque a Vista nfio é para embargar a par
tilha acabada , efeita de todo, mas sim para. 
evitar que se julgue uma partilha imperfeita, 
lesiva, nulla, ou errada de facto, e de direito, 
sendo melhor precaver o mal antes de acon
tecer, quando é mais difficil de curar, e mais 
dispendioso. 

3. Diz Valasc. Cap. 40. n. ~.= Creterum 
•... antequam. partitionesfactce ab officialibus 
publicis . .•. sint confirmatce per iudicem, etJu
dicatre j:>er sententiam, potest qurelibet parti1.tm, 
tjuibtts data est copia partit·ionumfactarum, ad 
dicendHm super illis de iw·e suo, et ad allegan
das suas querimonias, allegare errores etiant 
modicos . . . Licet in judicio orplianorum folis 
copia 11on so~eat dari . .. qw.e pratica satis erro-
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nea, et iniqu;, mi/ti videtur ..•. et 2·11civili, a~ 
Reipublicm noxia, est omnino r·espu.enda, ef 

able.9anda, et antequam/udicentur per fudicem 
istm primre parti/fones, debet dm·i copia acto
t•um, et partitionum Jacta1'um /1mredibus, qw1 
tempore poterunt allegare errorcs etiam modi
cas, et q1Ji non ascenr.lant acl sextam partem ef 
debet in eis Jztdex providere, antequam parti
tiones confirmei; quia nec in magno, uec in mo
dico debet pars lceJi, si crror potest ante d<;fi
nitivam corrigi. = L. ~o. C. de app. 

Cartas de partill1as em, bens de terceiro. 

§. IV. As cartas de partilhas sómente isão J'e-
gaes entre os coherdeiros, . mas não para terceiros, 
quando se acharem bens, e fazenda de possuido
res, que não figurárão no Inventario, e partilha; 
e portanto deve-se acautelar o erro de tomar pos
se daquelles bens, que estão em poder, e posse 
de terceiro não ouvido; porque <le nada servirá, 
aggravando o terceiro possuidor, queixando-se do 
espolio: serve sómente para. tomar posse judicial, 
sendo necessaria, dos bens, que o cabeça de ca-

- sal tem em seu poder, ou algum dos coherdeiros, 
que fôr-ão contemplados, e citados na partilha; es
ta posse judicial sómente serve para constar que 
foi tomada; mas não dá mais direito que aqueJJe, 
que~ o herdeiro já tem pela posse legal, em virtu
de da successão hereditaria na fürma da Lei de 
17 õ_4; com tudo, se o cabeça de casal, ou coher
deiro, impugnar a posse, é necessarjo requerer 
ao Juiz para lha mandar tomar judicialmente pela 
carta de partilhas: as posses judiciaes lançadas por 
Auto judicial em os títulos da propriedade, ser
vem para constar a todo o tempo que a posse fot 
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tomada, afim <le se provar o domínio,_ e usar da 
1·eivindicaçào; porque um Titulo sem a posse pro
vada nada serve para reivin<licaT. 

Nota 1. No §. XXXVIII do Cap. II. se 
disse r1ue não se admittem embargos de ter
ceiro nos lnventarios; e que feita a partilha. 
não póde o terceiro senhor, e possuidor ser 
jnquietado pelos herdeiros com as suas Car
tas, ou Formaes de partilhas, para que não 
foi citado, nern ouvido: quia non debetaliino
cere, quocl inter· aliosactum, .L. 10. ff. de jur. 
jurando, L. ~. C. quib. re~ judie. non nocet. 
= Res inter alios judicatw, neque emolttmen
tum aff erre !tis, qui J'udicfo non interfue-runt, 
neque prrejudicium solent irrogare. 

~. O remedio de aggravo, ou embargos de 
espolio, e nullidade <la citação, como já se dis
ise em a nota do dito §. XXXVI, serve para 
repellir a força, e violencia de quem perlende 
usar, ou usurpar uma posse por um titulo nullo. 
V. Guerr. Tr. Q. Lib. 8. Cap. ~., que trata 
desta mataria com toda a extensão, ainda mes
mo no caso, em que o herdeiro, como terceiro, 
queira embargar. V. Almeida de Lobão, Trat . 
das acções Summarias, §. 33:$. 

: ' . 
" . 
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RECURSOS DAS PARTILHAS 

Erros das part?:llias 

§. 1. A s. partilhas pódem ter erros .de facto, 
e de direito; uns são no cálculo dos bens, na sua 
qualidade, ou quantidade; outros sobre a fórma, 
e modo de partir contra direito; outros consistem 
em nullidade por falta de citação, falta de Cura..,
dor, falta de assignatura de Louvados, PaHidores, _ 
e do Jui:z; lesão enormíssima: outros consjstem ·em 
lesão da sexta parte, ou além da arnetade: é pois 
a partilha julgaua perfeita, em quanto não se mos..: 
tra o erro, o qual, apparecendo, deve emendar-se, 
e nunca passa em julgado dentro do anno, sendo 
erro da sexta parte; ou dentro de 1 i> annos, haven
do erro além da ametad~; ou <le 30 annos, sendo 
o erro além da quarta parle. 

, Nota. I. Os erros das partilhas são: I.º 
a nullidade: !.º alesão enormíssima: 3.0 ale
são enorme: 4. 0 a lesão da sexta parte: f>. 0 fal
ta da collação dos dotados: 6. 0 defeito na de· 
scripção dos bens do cnsal: 7 .ºfalso herdeiro: 
8. 0 bens de terceiro descriptos: 9. 0 erro de fa
zendas descriptas: Io. 0 erro nas avaliações: 
J 1.0 quinhões errados: 1 ~.ºcálculo da partilha 
errado: 13. 0 falta de insinuações nas doações 
da collação: 14.0 dividas passivas pagas acre
dores sem o uniforme acôrdo dos herdeiros, e 



RECURSOS DAS PARTILHAS Ul 

Curador . dos Menores: lb.0 escrip~uras, ou 
documentos falsos , ou illegaeá : 16. 0 partilha 
já feita 00 mesmo casal: 17 •0 partilha imper
feita nos bens, e seus fructos : 18. 0 falta de ti
tulos dos bens, em que a partilha devia ser 
fundada: estes, e outros erros, que se pódem 
allegar, obrigão a desfazer, e annullar a par
tilha, ou a emendar-se , com pondo os herdei
ros na sua direita parte. Ord. Liv. 4. Tit. 96. 
§. 19. Vid. Guerr. Tit. !. Lib. 8. Cap. 1. até 
Cap.- ló. Valasc. Part. Cap. 39. e Cap. 4.o. 
~. As partilbas não se pódem dizer aca_ba

das, e· d~to~o féitas na phrase da Ord. Liv. 4. 
Tit. 96. §. 18. 19. e t!., quando houver nul
lidade, ou lesão enormissima; não é acabado 
o que é nullo, e o que é lesivo, e injusto em 
tanta quantidaQ.e, que faça pre1umir dólo, e 
malicia, avaliando bens por uma quarta parte 
do seu valor, ou além do d-Obro do ·seu justo 
preço ; ou fazendo um quinhão com esta enor
misshna lesão, que tudo fica nullo por causa 
da presumida fraude, malicia, e dólo. Ord. 
Liv. s. Tit. 7ó. L. de 17 de Janeiro de 1769, 
e 6 de Maio de 1765. V. Guerr. Tr. !. Lib. 
8. Cap. 3. Cap. 4. eCap. ó. n.10. e 43. Peg. 
For. Tom. 3. Cap. 18. n. 684', Valasc. Part. 
Cap. 39. n. :'>4. cons. 130. n. !t. Ord. Liv. 4. 
Tit. 13. §. fin. 

a. As numdades, que impedem a execu
ção da partilha, são aquellas _que nilo pódem 
ser suppridas na fórma da Ord. Liv. s. Tit.· 
63, a saber: 1.0 a falta da citaçilo dos herdei
ros, e cabeça de casal: !.º a inoompetencia do 
Juiz: 3.0 falso Procurador: 4.0 peita de Juiz: · 
ó.0 partilha contr?- outra já feita, e julgada: 6.0 

falta de Curador de Menores: 7 .º falta de pro~ 
)6 
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curação, ou citação da mulher, sendo c<\sacla : 
8. 0 falta de citação do Tutor, quando os Me ... 
nores são impuberes, os homens menos de 14 
annos, e as mulheres menos de 1 ~ annos: to
das as outras nullidades suppriveis n:lo fazem 
nullo o processo, e nulla a partilha. Ord. Liv. 
3. Tit. 87. §. l. Tit. 63. §. 1. ~. Tit. 47. Tit. 
41. §§. 8. 9. Tit. 66. §. 6. L. de 3 de Novem
bro de 1768. 

4. Quando as nullidades são suppríveis na 
fürma da Ord. Liv. 3. Tit. 63., ou os erros, 
e lesões não são enormíssimos, além do dôbro 
do quinhão hereditario; por exemplo, deven
do ser o quinhão a quantia de 3500, impor
tou na quantia de li>OO, que é mais <la ame
tade, e menos do t.resdobro; sendo ainda mais 
enormissima, quando fdroquadruplo, Ord. Liv. 
4. Tit. 4. §. 1. Tit. 66., em que se reputa dó
Jo, não se annullào as partilhas, nem suspen
dem a sua execução com estas nullidades núas; 
ou erros menores de lesão enormíssima; deve
se fazer a sua emenda, compondo os herdei
ros. Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. 19. Vid. Valasc. 
Part. Cap. 3~. n. 7o. Peg. For. Tom. 7. Cap. 
103. n. !41. Gam. Decis. 66. 

ó. No Juízo da superior Inslancia é prá
tica su ppri r-se o erro da incom petencia do Juiz 
da primeira lnstancia, não apparecendo outra 
nullitlade; aquelle Juizo, corno superior, é 
competente para julgar nas Causas de quaes
quer J uizes, e póde supprir tudo, salvo o que 
a Ord .. Liv. 3. Tit. 63. exceptúa; este é o uso 
de Julgar, como attesta Valasc. Part. Cap. 
39. n. 73. e 74. 

6. A lesão da sexta parte , ou além da 
ametade, não suspende a execução da parti-
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lha, porque não é nulla, e é reputada de 
todo feita, e acabada, mandando-se compôr 
os herdeiros, sem fazer nova partilha, nem re
vogar a que estiver feita. Ord. Liv. 4. Tit. 96. 
§. 19. §. 10.; esta emenda se deve fazer den
tro do anno, quar:ido é na sexta parte; mas 
sendo além da ametá.de deve ter quinze annos 
para.se '3mendar, Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. 19. 
e Til. 13. §. ó., contados do tempo do erro, 
e engano da· partilha até a citação para a emen
da. Valasc. Part. Cap. 39 .• n. 8. e seg. Guerr. 
Tr. i. Cap. 6. n. 17. 

7. Havendo lesões enormíssimas, e nulli
dades insuppriveis, que suspendem a execu
ção, e a extracção dos .Formnes, ainda que a 
partilha esteja. sentenciada, pódem os lesados 

. embargar rogo a partilha antes da sua ·execu. 
ção, e antes das posses tomadas pelos herdei
ros; porque a Lei na Ord. Liv. 4'. Tit. 96. §. 
18. e §. 19. s6mente trata das partilhas váli
das, e acabadas, e de todo feitas para se 
emendarem, havendo erros menores da lesão 
enormíssima, não concedendo que se revo
guem, ou fa~ão outras de novo; porém quan
do são nullas não produzem effei to, e carecem 

. de revogação, usando do recurso de embargos 
de nullidade, que suspendem a execução de 
todas, e quaesquer Sentenças. Ord. Liv. 3. 
Tit. 76. Tit. 66. §. 6. Tit. 87. §. 1. Vid. Guerr. 
Tr. t. L. 8. Cap. 3. n. l. Valasc. Part. Cap. :rn. 
n . bl. e n. 74. 

Embargos, .Appellaçáo, ~ Aggravo. 

§. li. Os . recursos para emenda das partilha.s 
são os Embargos, e appella<ião, o.u nggravo ord1-

J 6 • 
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nario, o lihello por acção orcÍinaria: nénhum des
tes recursos suspende a execução da partilha já 
feita, nem a extracção das Folhas, Formaes, ou 
cartas de partilha, porque a Lei expressamente 
assim o ·recommenda. 

Nota. 1. As partílhas, estando acabadas, 
de todo feitas, e sentenciadas, tem a sua exe.
cução apparelhada; não pódem suspender-se 
por algum recurso de Embargos, Appellação, 
ou Aggravo ordinario. Ord. Liv. 4. Tit. 96. 
§§. 18. 19. e 2Q.; as Cartas, ou Formaes da 
partilha passão livres na Chancellaria; onde 
não pódem acceitar-se os Embargos; porque 
os Embargos, que não p6dem oppôr-se á exe
cução das Sentenças, não se pódem oppôr á 
Chancellaria. Ord. J,iv. 3. Tit. 87. §. 4 • 
. ~. Ainda que as partilhas não possão ser 

embargadas para suspender a sua execução, 
com tudo pódem ser reclamadas dentro do an
no, contado do dia, que fôrem acabadas, pe
dindo a sua emenda, e composjção sem revo
gar, nem fazer uma partilha nova, apresen
tando Embargos perante o mesmo J uizo da 
partilha, para provar a lesão, e aggravo da 
partição em menos da ametade, ou sexta par
te do quinhão heredilario. Vid. Ord. Liv. 4. 
Tit. 96. §. Hl. Valaso. Part. Cap. 39. n. 8. 
Guerr. T. !. Lib. 8. Cap. ó n. 1. até n. HI. 
V. Decr. de rn. de Novembro de 1784. 

3. O remedio da appellação, ou aggravo 
ordinario; ainda que não suspende a execu
ção cla partilha, e a entrega dos b ens pelas 
Folhas, serve comtudo para emendar, ou rc
s.arcir qualquer damno, lesão, ou erro na par
tição em toda, e qualquer quanüdade, ainda 

\ 

.. 
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meno1· que a sexta parle do quinhão heredi
tario, conservando-se a partição feita, quan ... 
do ella. fosse válida, sem nullidade, ou lesão 
enormissima; sendo concedida. a. appellação, 
ou aggravo dentro do tempo legal,. quando 
exceda a alçada. Ord. Liv. 3. Tit. 78. §. !. 
Vid. Valasc. de Part. Cap. 39. §. 30. 31. Cap. 
40. n. 7. Guerr. Tr. ·!. Lib. a. Cap. l. n. 17. 
n. ~9. 

4. O Libello por acção ordinaria serve pa
ra pedir que se julgue tudo nullo quanto se 
praticou nos Autos do Inventaria, e partilha, 
provadas aquellas nuUidades insuppriveis pe
la Lei,, ou lesões enormissimas, para se fazer 
tudo de novo, ou para que os coherdeiros sa
tisfáção os erros, e emenda da partição,, que . 
no processo da Appellação, ou Embargos não 
póde ser proYa.do; porque podemos pedir o 
nosso patrimonio por acções, ou excep<,ões. 
Ord. Liv. 3. Tit. 7b. Cui damus iu:tiones, ei
dem_et exceptionem competere multo magis quis 
dia:erit. L. 199. §.. 1. de R. Jur. Valasco Part. 
Cap. 40. e seg. Gu.err. Tr. ~. Lib. 8. Ca:p. á. 
n. 3. Vid. o §. VIII. deste Ca:p~ V. 

Embargos com suspensâo. 

§. III. Concluida a pa1·tilha, pódem as .parles 
pedir vista dos Autos, para examinarem a sua 
fó.rma, e os erros, afim de formarem Embargos, 
ou recorrer por appella.ção: esta vista conçede-se 
por !4 horas; e achando-se erros provados nos 
mesmos Autos, sendo dentro d-0 anno da parti
lha, formará a parte os seus Embargos, para o 
Juiz mandar emendar o que. se allegou, e achar 
provado nos Aulos a respeito ele erros, enganos, 
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nullidacles, e operações de ariLhmctica na partilha~ 
visíveis, claros, e manifestos; a qual emenda se 
fará por um Auto com os Partidores, e Juiz, que· 
todos assignarão, suspensa entretaHto a exlracção
das fo)has, e cartas de partilhas. 

Nota. 1. Sentenciada a parliiha ·, pódem 
Jogo as partes interessadas pedir vista para: 
Embargos, que se deve conc,eder em !!4 ho
ras, para allegar, e provar as nullidades, e· 
lesões enormissimas, que fazem nulla a par
tilha, e suspendem a sua execução, e extrac
çi'io <le Formaes, como se diz no §. 1. 

!2. Provadas as nullidades in continenti nos 
mesmos Autos, ou com documentos, o Juiz re
ceberá logo os Embargos com suspensão, e 
mandará contrariar a parte, freando a parti
lha embargada até decisão fina), e ultimo re- . 
curso. Ass. de 4 de Março de 1690. L. dê 6. 
de Dezembro de l6It. Reinoso Obs. 74 .. n. 11.. 
Peg. For. Cap. 5. n. ~o. 

3. Os Embargos de restituição, provada 
a Jesão in continenti em os mesmos Autos, sus
pendem tambem a execução da partilha, lo
go que seja r.eclamada a lesão com Embargos. 
recebidos antes de extrahidos os Formaes, ou 
Caria! de partilha. Ord. Liv. 4. Tit. 96. §. \21. 
Liv. a. Tit. 41. §. i. Vid. Cap. V. §. V l. des
ta Ohra. 

4. Quando os Forrnaes não estiverem ain
da extrahidos, pódem formar-se Embargos de 
nullidade provada nos mesmos Autos, para 
que sejão reoebidos com suspensão, de cujo 
despacho se pôde aggravar de Petição, ou 
Instrumento; e o mesmo recurso compete, no 
caso de serem desprezados in limine. 
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ó. Julgados não provados os Embargos, 
compete appellação, ou aggravo ordinario da 
Sentença proferida, e o mesmo recurso com
pete, quando os Embargos fôrem julgados pro
vados ; porém em ambos os effei los ha de ser 
recebidd o recurso; porque sendo os Embar
gos recebidos , em que a execução fica sus
pensa, assim se conserva até que na superior 
lnstancia se julgue a final, conservando-se tu-
~ oo d~u qoo. , 

6. Negada a visla r>ara formar os Embar
gos, ou concedida, lambem compele aggra
vo de Petição, ou Instrumento; e até póde 
haver aggravo de Ord. não guardada na fór
ma do Ass. de 16 deJnnbo .de 181': quando se 
pedir a vista para estes Embargos, deve-se 
logo allegar a nulJidade, e lesão enormissima. 

Embargos 1em suspensáo. 

§. l V. Quando os Embargos contém mnterin de 
facto, e direito, que não tem a sua prova nos Au
tos das partilhas, mas são de alta inclagação; por 
exemplo, erros de avaliações, ou disputas sobre 
terças, legados, natureza de bens .emphyteuticos, e 
vinculados, collações, casamentos, dotes, dispo
sições testamentarias , e outras questões; deve o 
Juiz mandar autuar o traslado dos Autos da par
tilha, e Inventario, e receber os Embargos para 
se contrariarem pela parle; neste caso converte
se o processo em uma causa ordinaria, e a ~nal 
se cumpre o que foi mandado reformar, juntando
se por appenso ao Inventario original: porém ad
virto aós Advogados principiantes, que quando 
houverem de embargar a partilha com materia no· 
va, e que nilo se acha provada n~ Autos, ser:\ 
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-
melhor usar do Libello de lesão da sexta parte den• 
tro do anno, ou da lesão enorme dentro dos ló an~ 
nos, ou enormissima dentro dos ao annm;; porque 
-evita-se o traslado dos Autos, e . trata-se a questão 
no mesmo tempo, ou ainda mais breve, que por 
Embargos, que tetn um caminho avêsso: para o 
Libello se pedem as certidões necessarias do In
ventavio, escusando a chicana, e. demora de lrasJ 
ladar um Inventario volumoso, e que não se en
tende na cópia: seguindo a parte o processo de 
Embargos no traslado, deve-se conhecer am pia
mente do caso conforme a verdade sabida, escu
sandO-:se de reservar o direito por acções ordina
rias: quando ordinariamente se conhecer das ques
tões deduzidas no~ Embar~os os Juizes devem o~
servar a Ord. Liv. 3. T1t. s:J-., uma das Leis 
mais benéficas da ordem judiciaria, que recom
menda se decida por uma vez, sabida a verdade 
por qualquer fórma que seja, o processo: a ordem 
natural pede que não se faça por muitas vias aquil
lo, que por urna se póde praticar. 

Nota. 1. O Inventario, e Autos de parti
lhas findos com a Sentença, que o ·Escrivão 
deve publicar, e notificar ás partes, hão de 
ficar no Cartorio para se extrahirem os For
maes, ou cartas de partilhas, e tambem ·pa
ra se tratar da Administração, e contas da 
fazenda dos Menores, e pessoas administradas, 
evitando-se o perigo do descaminho .dos Au
tos originaes; e por isso os Embargos oppos
tos á partilha, ainda que os Formaes de par-

. tiJhas não sej~o pedidos, devem ser formados 
:·" ,· no traslado dos Autos: esta é a prática, que at

testa Guerr. Tr. ~. Lib. 3. Cap. a~. e Peg. For. 
Cap. l!L n. llt. e acl Ord, I.ib. 1. Tit. 88. §. 
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ta. -Gloss. lb. , sendo este· o modo de Julgar 
nas Relações. 

t. Quando as partilhas estiverem findas, 
e sentenciadas entre maiores, que já tirárão 
as suas Cartas de Formaes, tem lugar os Em
bargos dentro de anno. Ord. L. 4. Tit. '9_6. §. 
19., formando-se os Embargos nos proprios 
Autos para se receberem, e disputarem, man
dando o Juiz logo contrariá-los, sem dar vis
ta para impugnar, ou sustentar. Ord. Liv. 3. 
Tit9 ~o. ~· :rn.: lambem se pódem mandar ci
tar os herdeiros maiores para tirarem as suas 
Cartas dentro de 5 dias, pena de se formarem 
os Embargos nos proprios Autos, como se faz • 
para as outras Sentenças, que vão á Chancel
laria. V. Process. Civ. de Per. e Sousa n. 6Ub. 
nota. 

a. Os Embargos devem ser formados em 
t4 horas depois que o Escrivão mandar os Au
tos ao Advogado, quando a vista foi pedida 
dentro dos 1 O dias depois da pubFcaç!io da Sen
tença noti ficada ás partes. (L. de 6 de De
zembro de 161!!. §. 17. Lib. 3. Tit. 66. §. !. 
Tit. to. ~· 4ó.) 

41. O Requerimento para vista reputa-se 
o principio dos Embargos, pois já se deve fa
·zer menção da materia dos Embargos no mes
mo requerimento. V. Per. e Sousa, Process. 
Civ. not. b9ã. Vid. Ord. Liv. 3. Tit. 66. §. 
6.: o Juiz, logo que lhe fôrem os Embargos 
conclosos, lançará o seu despacho= Recebo 
os Embargos sem suspensão da execu"ão das 
partilhas.= 

~. Quando ~ parles nilo quizerem appel· 
l~r, n7rn embargar dentro dos de-t dias d_a par
t1\ba JUigada por Sentença, pódem requerer 

17 
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por uma Petição ao Juiz da pártillin, recon
tando-lhe, comprida, e . miudamenle a razão 
do seu a-ggravo nas partilhas, como c<'nstar 
dos Autos, pedindo-lhe que Jhe faça reduzir 
a partilha ao J uizo de bons homens, dignos de 
fé, e sem suspeita, em que as partes se lou
vem, ou a escolha do Juiz de seu officio, não -
se querendo as partes louvar . 

. 6. A esle requerimento ha ele o Juiz defe
rir, mandando que venha nos Autos com re
sposla dos coherdeiros, interessados, e Gurador 
dos Menores, para que achando com• os Lou
vados, ou Partidores, que nomeados fôrem, 
haver ag·gravo, erro, lesão, ou engano, se 
emende o que estiver feito, e ponhão tudo em 
tal igualdade, que as partes não recebão <lam
no. V. Ord. Liv. 3. Tit. 78. §. !!. 

7. Em quanto se requer esta emenda .• ou 
reforma da partilha, que póde ser peli·s mes
mos Partidores, que fizerno os erros, queren
do as partes, ou pelos mesmos Avaliadores, 
que avaliárão os bens, não se devem extrahir 
Formaes, ou fazer innovaçilo alguma, porque 
"t11do fica suspenso at~ se fazer a emenda, que 
ha de ser julgada por sentença, da qual po
derão as parles appellar, ou aggravar ordina
riamenle. V. Ord. Liv. a. Tit. 78. §. {?, in fin. 
Tit. 17. §. 3. e seg. ; póde-se aggravar do des-

~pacho, que não deferir a estes requerimentos. 

Appellaçáo, ou Aggravo Ordi'nario. 

§. V. Quando as questões são de direito para 
a reforma da partilha, é · melhor · appellar logo, 
sem embargar, (ou aggravar ordinariamente nos 
Juizo~, em que não ha appellação): _as partes vão 
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a um Tribuná\, m>nde se decidd por votos, ou
vindo amplamente os Advogados; e alé se fórmão 
artigos de nova razão, e se conhece do caso com 
toda a circumspec~ão, com recursos de Embargos : 
nos Juizos das Provincias vem os proprios lnven
tarios, ficando o traslado ; mas em Lisboa, Por
to, e aonde o Juiz superior reside na mesma Vil
la, ou Cidade, e territorio, em que assiste o Es
crivão, não se trasladão 08 Autos, vão 08 proprios 
originaes au Juiz superjor; recebemlo o Escrivão 
sómente a ler~a parle do que poderia.importar o· 
traslado, contada pelo Contador~ havendo refor
ma no Juizo superior, exlrahe-se Sentenc~a para. 
se executar, aonde a parte quizer; mas havendo 
orp~ãos, executa-se no Juízo privativo dos orphãos . 

.Nota 1. O recurso de appella<tão, ou ag
gravo ordinario t.em logar dentro dos lo dias 
da Sentença de partilhas publicada, e notifi
cãda ás partes, Ord. Liv. a. Til. 70. Tit. 78. 
~· t. Tit. 84., para ser apresentada a appella
ção no Tribunal superior dentro dos 6 rnezes 
depois de recebida pelo Juiz recorrido; ou 
dentro <lo tempo, que lhe foi assignado, ta- · 
xado, e atempado pelo Jui:.s a requerimento 
do Appellado, Ord. Liv. 3. Tit. 70. ~· 3., 
pena de se julgar deserta pelo Juiz de primei
ra Instancia, citado o A ppellante para allegar 
o imped~mento; ou pelos -Juízes da appellaGào, 
passado o tempo da alempa<(ào, npresentado 
o dia de apparecer. Ord. Liv. 3. Til. 70. §. 3. 
Tit. 1. §. ló.: as parles são citadas pessm1l
menle para a remessa da appellaGiio ; o v alol' 
da Causa é avaliado. 

t. O aggravo ordinario é apresentado no 
Juizo superior dentro dos 1 ll)ezes, Ord. Liv. 

' 
17 • 
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3. 'fit. Bi. §. 4. ó., contados do dia, em que 
o vencedor extrahir a Sentença, e a levar á 
Chancellaria para lhe ser entregue, OnL cit. 
~ 4.; ou contados do tempo, que o Aggra
vanle embargou na Chancellaria. Vide Per. e 
Sousa, Processo Civil, §§. ~9H. e :!44. Ca
bed. p. 1. Decis. 40. n. b.; as parles são cila· 
das para remessa. 
· :L No recurso de appellação todos os coher
deiros são soccorridos na Sentença, ainda que 
um sómente appelle; porém no aggravo só
mente os que aggravão. Ord. Li-v. S. Tit. 80. 
§. l. Tít. 84. §. u. Tit. 7!2. 

4. Quando os Aulos sobem por aggravo, 
ou appellação na Côrte, e no Porto, onde os 
Juízes recorridos residem dentro das · Cidades, 
ou no termo, não ha traslado de A u los, e as
sim se julgou na Casa da Supplicaçfio em ag
gravo de Petição no Inventario de D. Maria 
Margarida, Escrivão Lino José de Almeida, 
no anno de 18~!>; conta-se o terço do que po. 
deria importar o traslado para o Escrivão; po
rém havendo Menores ha de ficar lraslarlo pa
ra a adminiFltração, e guarda da fazenda dos 
orphãos, que tem Tutol'; esta é a práLica a 
favor dos Menores. 

6. Na lnslancia superior se póclem arti
cular novas razões, Ord. Liv. 3. Tit. ~o.§. ~8. 
e 2!>. e Tit. 83., produzir novos artigos, coin
tanto que não sejão estranhos da questão das 
partilhas; pedindo licença aos J uizes da Cau
sa quando formarem as razões, ou allegações 
finaes; estes a1·tigos, sendo recebidos, admit
tem prova de testemunhas. Vid. Ord. Liv. :J. 
Tit. 83.; e tudo se póde allegar de novo parn 
refol'mar, emendar, ou annullar a partilha, 
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como lambem nos Embargos formadmt a Sen
ten'ia no J uizo da appellação, servindo de ar
tigos de nova razão. 

6.. Ainda que a appella'ião, aggravo, ou 
Embargos quaesquer não suspendão a execu
ção da partilha julgada, nem embarassem a 
extracção dos Form·aes, porque a partiGão não 
se rnvoga depois de acabada, e de todo fei
ta, e por ella se metlem os herdeiros de pos
se, Ord. Liv. 4. Tit. ~)6 . ~~- 18. 19. ta.; com
ludcr, havendo Embargos de nullidade, lesão 
enormissima, ou enorme, ou lambem na sex
ta parte, r~clamando-se dentro do·anno este· 
erro na sexta parle; sendo os Embargos-re
cebidos, e julgados a final, o seu recurso de 
appeUação para a lns.lancia superior é em am
bos os effeitos; porque se -deve .conservar a 
partilha no estado, em que estava até decisão 
final pelo recurso da appeJlação . V. Pegas 
For. Cap. 15. n. 84r.; nada. se deve innovar, 
Ord. LiY. a. Tit. 73.: em alguns casos tem 
Sua Mageslade por Consulta concedido a sus
pensão da partilha, penqendo a appella"ão. V. 
Repert. da Ord. no artigo= Àppellaçáo não 
impede a poue das partilhas. 

7. Havendo nullidades insuppriveis, ou le-' 
são enormissima nas partilhas, ellait são nul-
la11, e se devem fazer de novo pelo remedio 
da appellação, ou aggravo ordinario, quando 
julgarem a existencia da nullidade, e lesão 
enormissima em graves erros, .q_uc red\lzem 
toda a partição nulla. Valasc. Cap. 3~. n. b4. 
Peg.ad Ord. Lib. l. Tit. 87. §. 4. n. ~70. Guerr. 
Tr. 1. Lih. 8. Cap. ó. n. 20. 43. Cap. 6. n. 60. 

e. No Juizo de appella~ão, e aggravo or
dinario sa emenda ª ' partilha, quand'() se pro-
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vfle os erro" cm qualquer quantidad~; · íniuf 
conserva-se a pari il;ão feita no J uizo recorri
do, declarando o modo da emenda, ainda que 
·a lesão fosse menor da sexta parte; esta é a 
prática. Valasc. Cap. :rn. n. 31. Cap. 40. n. 
7. Guerr. Tr. 2. Lib. 3. Cap. b. n. \2õ. 

!.I. A Sentença da su perio.r l nstancia, em 
que as partilhas fôrão julgadas nullas, póde 
«>Xecutar-se em qualquer J uizo, não havendo 
Menores, L. de \23 de Abril de l H:J; porque 
nem o trasla<lo dos Autos, nem os pruprios 
s:lo neccssarios para se fazer a partilha toda 
de novo, como se não estivesse feita aquella 
julgada nulla. 

l O. Quando a partilha é reformada, não 
revogando a primei1·a, compondo-se sómente 
os herdeiros na sua direi ta parte, na fórma 
da Ord. Liv. 4. T. 96. §. 19.; ha Je execu
tar-se a Sent~nça no J uizo recorrido no Car
torio, onde estiver o Inventario para se fazer 
a emenda pelos Partidores, ou Contadores n,a 
fórma <la Sentença; esta é a prática por cau
sa da dependencia da partilha emendada. 

11. Quando o A ppellado não quer esperar 
os seis mezes para se julgar deserta a appel
lação, requer atempação ao Juiz, o qual de
ve assignar alé :JO dias para se apresentarem 
os Autos na lnstancia superior, deixando o 
traslado no Cartorio á custa do A ppellante: 
nos Juízo~ do Territorio Ultramarino atempa
se a appellação, assignando o termo depois 
da chegada da primeira, ou segunda em bar
cação. 

u. Os Autos principaes se entregão ao 
Correio, depois de tirado o traslado, e con
tado, e com citaçiio das partes para a remes-
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sa; feiin a entrega dcs A ulos no Correio, ha 
de <lar o Escrivão o J nstrurnento do <lia de ap
parecer ao A ppella<lo, porque ·o A ppellante 
niio póde comparecer no Juizo superior antes · 
do traslado, e entrega <los Autos ao Correio. 
Vid. Ord. Liv. 3. Til. 7o. §. 5. Tit. 6-B. §. 2. 
~· 6. Tit. 69. §. G. A viso de 14 de Março de 
1801. Regul~lmenlo doCorreioJe 1790.art.16. 

Embc1rgos de resUt1.u"çâo. 

§. VI. Os menores, e pessoas administradas 
tem restituição para. se restitui1· o negocio, em 
que fôrem lesados, ao estado, em que estava: an
tes de praticada a lesão: nas partilhas póclem os 
menores pedir a lesão, sendo restituídos, ainda 
mesmo sendo passado o anno para a 6.ª parte; ott 
lá annos na lesão mais de ainetadc, ou na lesão 
enormíssima: para estes Embargos segue-se ames
ma carreira, que temos dito nos §§. antecederil_es, 
a saber: se a lesão é manifesta nos Autos <lo ln·· 
ventaria, sem outra prova, emenda-se logo; e .se 
ella depende de provas, corre a carreira ordinaria-: 
nas partilhas não se admitte outras lesões; porque 
sería um processo infinito de lesões, se ao menor 
fosse l1cito pe<lir a restiluição por qualquer miga
lha, ~m que fosse lesado: de minimis t10n curai 
Prator; importaria ma-is a despeza, que o menor 
teria a fazer, pedindo restituições par qualquer 
quantidade menor da sexta parle dentro do te~.
po assignado, que se conta sempre dentro dos 1·9 
.annos de idade do menor. 

Nota. l. Além <los meios or<linarios • de 
Embargos, Appellaçào, ou aggravo ordina
~io, recorre-se aos ' meios extra.or1linarios ·da . 
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restituição para remediar os erros, e lesôes 
acontecidas aos Menorns ele !'lf) annos, L. 16. 
ff. de minorib. L. 1. §. l. eod., desfazendo-se 
tudo, em que fôrem enganados no Juizo divi
sorio das partilhas. Orcl. Liv. •.t. Tit. !16.§. ~l.; 
este mesmo remedia se concede a todas as 
mais pessoas, que são administradas, ·como 
são os furiosos, pr_ódigos, ausentes, menteca
ptos; a Igreja, a Fazenda Real, as Carnaras, 
e Cidades, as Corporações Ecclesiastiças, e 
quaesquer outras, que conforme o direito go
zão do beneficio da restituição. Orei. Liv. 3. 
Tit. 41. §.4. He'inec. Pand. Liv. 1.t..Tit. f>.§ • 

. 504. Ass. de 30 de Agosto de 1779. L. de! l 
de Outubro de 1811. §. 3. Ass. de 13 de Fe
vereiro de 176á. 

1. Ainda que na fórma da Ord. Liv. 4. 
Tit. DG. §. ~~- os herdeiros se mettem de posse 
doe seus quinhões, sendo a partilha acabada, 
conforme as suas Cartas, ou Formaes, sem 
embargo de quaesquer Embargos, appellação, 
du aggravo; comtuôo os Embargos de resti.: 
tuição, sendo recebidos, suspendem a ex~cu
~ão das partilhas, se ainda não _fôr feita, e 
impedem a extracção dos Formaes, e a posse 
dos quinhões; mas estando tomada não se in
uova o seu estado possessorio, e tudo se con
serva até final decisão dos Embargos. Ord. 
Liv:. 3. Tit. 4.1. §. 4. Tit. 86. §. 6. Tit. 87. §. !. , 

-:· . . ·3. Esta restitui~ão de .Menores é admit
·.- ;· : .t:idfl, quando elles são enganados, ou lesados 

" ·em qualquer quantidade, e aclo da partilha, 
ou no processo do Inventario, em que não ti
yer havido nullidade supprivel; porque haven~ 

~, ;. do nulfidade é escusado o remedi o extraordi-
nit.rfo da resliltli'ção. Ord. Livi. 3. Tit. 41. §. t. 
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4. A lesão nas avaliações dos bens, o er
ro no cálculo dos quinhões hereditaríos, a li
citação rçcusada, e outros quaesquer enga-

~ nos, ou erros, que lesem o Menor em quan- ' 
lia, e cousa, que mereça a despeza, ainda 
que a lesão seja menor da sexta parte do qui
nhão heredi tario, merecem a attenção do Juiz 
para conceder o beneficio da restituição, e 
suspender a execução da partilha, e desfazê
la para tornar a partir de novo, como é ex
presso na Ord .. Liv. 4. Tit. 96. §. ·!'H. Vide Va
lasc. Cons.11\2.etPart. Cap. 39. n. 37.Guerr. 
Tr. ~. Lib. 8. Cap. HL 

5. Ainda que os Embargos de restituição 
recebidos suspendão a execução das partilhas 
j_á feitas, e acabadas, julgadas por Sentença, 
comtudo, quando os herdeiros es~iverem já de 
posse com os seus ·Formaes, ou cartas de par
tilhas, não póde reclamar-se a execução já 

_ feita, devendo. disputar-se os Embargos nos 
proprios Autos, esperando-se pela decisão fi
nal, conservados os herdeiros na sua posse, e 
statu q-uo, na fórma da Ord. Liv. 3. Tit. 41. §. 

/ 

4. ele. Valasc. Parl. Cap. 39. n. 48. 
6. Não se concede esta restituição ao que 

fôr casado, allegando a menoridade de sua mu-
1 her, ou quando se achar que é pedida ma
liciosamente sem prova algyma nos Autos, Ord. 
Liv. 41. §. b.; porque a partilh~ se ha de exe
cutar, dando-se fiança, e caução para ser in-· 
demnizado o herdeiro, que allegar a lesão na 
fórma da dita Ord. 

7. A lesão enorme nos 1 á annos, ou enor
missima nos 30 annos, póde demandar~se por 
acção ordinaria, quando os Menores, tendo 
·chegado a maior idade,-quizerem ser indemni-' 

18 
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zados nas partilhas, tendo deixado o reeurso 
de Embargos, ou Appellação no tempo legal, 
quando lhe competia. Ord. Liv. 4. Tit. 13. §. 
b. e§. 10. Vide Mend. a C. p. 1. L. 4. Cap. 
a. §. 16. §. a~a. e seg. Vid. o§. 8. deste Tit. 

. Emenda· da pat·tillLa. 

§. VII. Havendo engano, ou erro nas partilhas, . 
em que algum herdeiro se ache lesado na sexta 
parte -do que lhe pertence, por exemplo: levou o 
herdeiro cinco, devendo herdar seis, · ou mais, re
forma-se, sem revogar o que se acha lan<(ado nos 
quinhões, nem. se faz nova partilha; brrsta que se 
forme um Auto de conta, em que se faça com
pôr o que falta pelos outros coherdeiros em dinhei
ro, ficando salvos os bens, e fazendéis, que cada 
um levou no seu quinhão, sendo requerida esta 
composição dentro do anno depois que a partilha 
foi concluida; excepto se o herdeiro lesado é me
nor, porque é restituído, ainda que requeira fó
ra do anno, comtanto que seja pedid~ a compo
sição dentro dos !?9 annos: se a partilha fôr julga
da nulla por Embargos, ou appellação, e aggravo 
ordinario, emenda-se reformando tudo com a par
trlha nova; porém será bom lançar as mesmas fa
zendas em quanto podé1· ser, para evitar liquida
"ões de bemfeitorias, perdas, e frutos. Aquelle, 
que embarga, ou appeJJa a partilha, pôde tomar 
posse da fazenda, que lhe foi lançada, fazendo 
um Termo de protesto, em que não approva o 
erro da· partilha com a posse, que interinamente 
toma, ficando salva a decisão, que houver: com 
este protesto pôde amanhar, e desfrutar, afim de 
que niio aconteça perda nas fazendas, que lhe de-
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vem ficar lançadas, ainda que se emende, e com
ponha a partilha; salvo se é em bens de vinculo, 
e prazo, que tiverem de ser adjudicados a outro 
herdeiro, ou successor precipuamente. 

Nota J. As partilhas ou são julgadas nul- · 
las, ou lesivas, e errad~s; sendo nullas, ha de 
ser feilo tudo de novo, como nada existente, 
começando outro processo, outra parlilha, fa
zendo-se a entrega de todos os bens a quem 
os tinha antes; o mes'mo será quando se des
fizerem por beneficio da restituição, porgue 
ludo voltn ao estado, em que estava. Ord. 
Liv. 4. Tit. 96. §. !l:lt. L. !'.? ·t.. §. 4. ff. L. 4t. 
de Minor. L. un. C. in integ. rest. 

!i. Quando os erros, e defeitos, ou lesões 
enormes fôrem j ui gados, não se desfaz a par
tilha, tudo se conserva no m·esmo estado; po
rém o Juiz ha de fazer a emenda, declarando 
na sua Sentença o modo, como se hão de com .. 
pôr os herdeiros com tornas uns para os ou
tros, ficando inteirados cada um no seu qui
nhão; pois o remedio das tornas é concedi
do para igualdade da partilha, e cada um 
haver direitamente o que lhe pertence; nem 
se paga siza destas tornas a dinheiro. Regim. 
das Sizas, Cap. <>. §. 4 . V. Ord. Liv. 4. Til. 
96. §§. 19. e ~o. 

3. O engano, ou erro, que tiver havido 
em lançar nos quinhões bens impartiveis, 
alheios, ou de .Morgado, e Prazos vitalicios, 
e de livre nomeação, ou quando fôrem repe
tidas, trocadas , e esquecidas algumas fazen
das, dando causa a desigualdade, e lesão, 
deve o Juiz fazer a emenda, mandando resti
tuir a seu dono o que fôr seu; mas ha de com-

J 8. 
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pôr os herdeiros, dando-lhe fazenda equiva
lente do casal, podendo ser, afim de haver 
igualdade nos 'luinhões sem tornas, em quan. 
to podér ser. V. Valasc. Part. Cap. 40. 

4. Tambem se emendão as partilhas, quan ... 
do esquecêrão bens na partilha, ou se ac
cnsárão outros, que se devem addicionar, e 
avaliar para se partirem, dando a cada um 
o que é seu: em todas as emendas, quando se 
fizerem, se deve ter aUenção á partilha já fei
ta, para conservar o que podér conservar-se, 
salva a igualdade dos coher<lciros, que devem 
ser 'compostos, e inteirados. Ord. Liv. 4 . Tit. 
96. §. rn. e çzo. 

Acçáo de lesáo, e nullidade. 

§. VI ll. Sendo passado o anno entre maiores, 
e ~9 annos de idade . para os que erão menores no 
tempo da partilha, ainda compete a ac~ão ordina
ria de libello pela nullidade, ou pela lesão enor
me, ou enormíssima, para se emendar, revogar, 
e annu1lar a partilha, procedendo -se a outra den
tro dos lá annos, sendo lesão enorme, ou dentro 
d~s ?º annos, sendo nuJla, ou havendo lesão enor
m1ss1ma . 

. Nota 1. Quando pelo remedio de Emhar· 
gos, ou Appellação, e Aggravo ordina<io den
tro do tempo legal não foi requerida a emenda 
da partilha, nem se pediu o beneficio da re- · 
stituição, ainda resta o recurso d~ acção or
dinaria dentro dos 30 annos contados desde o 
dia da partilha julgada por Sentença, ou des
de o dia, em que foi assignada pelas partes, 
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que fiZerão a partilha ~migavel sem confirma
ção de Sentença. Ord. Liv. :ti· Tit. 79. 

~. Tres acções ordina·rias de Libello se pó
dem intentar para demandar o nosso patrimo
nio, em que fômôs aggravados em unia par
tilha nulla, ou lesiva, de que não recorre
mos, reclamando a lesão dentro do anno, ou 
dos g?9 annos, sendo Menores, para inteirar, 
e ·compôr a direit.a parte,. qae competia a ca
da um dos herdeiros : a nullidade, a lesão 
enorme, e a lesão cnormissima são o funda
mento <lestas tresacções. Ord. Liv. 4. Tit. 13. 
§. ô. e §. 10. Liv. 3. Tit. 7 ó. 

a. Pela acção de nullidade das partilhas 
póde intentar-se o Libello dentro dos 30 an
nos contados desde a factura da partilha ju
dicial, ou amigavel; esta acção tambem se 
chama na prática acção rescissoria, para re
scindir, e julgé\r nuUas as Sentenças de injus
tiça notoria, que por direito teíu uma ,mani
festa nullidade na fórma da Ord . Liv . . a. Tit. 
75. Tit. 95. L. de a. de Novembro de 1768. 
§.,..e L. de lõ de Deí!embro de 1774. V. Hein. 
Pand. l.ib. 41. Tit. :L §. ~~3. L. 8. C. de Jur. 
de Lib. Boehmer .. de act. L. !. Cap. a. §. õO. 
Guerr. q. For. 31. n. 27. e q. 53. n. 18. Mello 

, Fr. Lib. ~. Tit. ia. §. !20. 
4. Esta acção de nullidade, ou ·rescissoria 

tem sido usada em nosso Fôro pat~ remedia 
das Sentenças nullas, que em tempo algum 
passão em julgado, e a todo o tempo se pó
dem as paries oppôr, ou por via de acção, ou 
excepção; pois o que é nullo não póde pre
star impedimento, e presume-se que nunca se 
fez aquiJJo, que não póde produzir effeito al
gu1n, L . de 17 ele Janeiro de 1759, e 6 de 
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Maio de 1765, e 11 de Junho de 1765, e U 
de Junho de 1800, §. a. Ord. Liv. 3. Tit. 7ô.; 
ern Peg. For. Tom. 7. Cap. ~3!.l. pag. !53. ap:.. 
parece urna Sentença da Casa da Supplica
ção, onde se julgou uma acçilo rescissoria de 
nullidade, a qual pôde servir de exemplo, além 
de outras mais. 

5. As nullidades insuppriveis do pro.cesso 
fôri'ío enunciadas no§. I nota 3. deste Cap.; 
porém além destas nullidades intrínsecas dos 
Autos ha outras muitas extrínsecas expressas 
nas Leis, que fazem nullo o julgado, quando 
as Sentenças fôrem proferidas contra Direito 
expresso, e contra as nossas Ordd. e LL. ex
travagantes, que se devem consultar, quando 
fdr necessario intentar esta acção para annul
Jar as pa~tilhas; a falta da insinuação nas Doa
ções produz nullidade, quando excedem a ta~ 
xa da Lei de 16 de Dezembro de 1814. §. 2. 
L. de~ódeJaneirode 177~; com esta, e outras 
nullidades expressas nas_ Leis se ha ele pro pôr 
o LibeJlo rescisisorio de nullidade dentro dos 
30 annos. V. Barb. ad Ord. Tit. 7á. do Liv. 3. 

6. Quando as nullidades fôrifo allegadé&s 
em Juízo de Revista das Sentenças já não tem 
lugar a acção reicissoria de nulJidade das par
tilhas, porque uma vez que no Juízo da Re
vista se conheceu da nullidade, ou da injus
tiça notoria das. Sentenças recorridas, acabou, 
e espirou o Recurso, passando já em julgado 
a Sentença da Revista, que põe termo á ques
tão da nullidade das Sentenças recorridas, a
fim de que seja fixo o direito das partes, e se 
eviie_m as repeti"ões, e multiplicidades das de
mandas; porém aieda póde acontecer que ha
ja nullidade na mesma Sentern;a de Revista, 
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que careça de recurso, por meio da acção re
scissoria, que tem lugar quando ha nullidade 
no julgado. Ord. Liv. 3. Tit. 75. L . . de 3 de 
Novembro ele 1768. no preambulo: negada a · 
Revistu, acabou-se o Recurso das Sentenças 
recorridas. V. a L. citada de 1768. 

7. No Libello rescissorio de nullidade ha 
de o Aut.or a'ccusar a Sentença, declarando o 
Juiz onde correu, o dia, mez, e anno, ás par
tes litigantes ; a materia, e questão da parti
lha, qual foi a nullidade, ou injustiça noto
ria, o aggravo, a lesão enormíssima; as Leis, 
e Direito expresso otTendido, e não guardado, 
analysando o Auto, e Sentença da partilha re
corrida, como se fosse para uma Revista; 
refutão-se os fundamentos da Sentença, e os 
erros, concluindo, e pedindo se julgue nulla, 
e _ se proceda a uma nova partilha, e Inyen
tario, como se nunca existisse a nulla parti
lha, ficando o seu processo nullo, e sem ef
feito. Em Peg. For. se podem \'êr muitas Sen
tenças em acções rescissorias de nullic.lade de 
julgado. 

B. O Juiz compelente para esta acção é 
o Jµiz do Fôro do Réo, quando não 1100\'er 
Juízo privilegiado, não obstante haver Sen
tença ela superior Instancia, contra a qual se
ja proposta a acção rescissoria em J uizo infe
rior, para se conhecer <la nullidade do Julga
do no A cordão; porque não se trata de recur
so de Embargos, ou Appellação; o remedia 
é diverso, quando se pertende por uma ac
ção ordinaria rescindi1· o que está nullo, seja 
qualquer que fôr a origem da nullidade. 

9. O Juiz inferior não conhece da Sen
tença, e Acordão dos Superiores, conhece só-
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mente da nullidade, que se provar, para jul
gar sem effeitb o que é contra Lei, e Direi
to expresso, com recurso para Instancia su
perior, nilo cabendo na sua alçada : assim o 
julguei com os meus CoIJegas em uma Cau
sa, ·que corria no Cível c!a Côrte ne~te anno 
de 1830, e esta é a :prática attestada pelos 
nossos Praxistas; aliás nunca teria etfeito o 
remedio da Lei na Ord. Liv. 3. Tit. 7ã., que 
or~na se possa em todo o t~mpo oppôr con
tra Sentença nulla; docde se conclue que não 
podendo embargar-se, nem appeJla.F-se em to
do o tempo fór.a do termo legal, só restará a 
acção ordinaria rescissoria, que a Lei conce
de perpetuamente dentro dos 30 annos. Ord. 
Li-v. 4. Tit. 79. L. 3 . .C. de prmscrip. 

:10. O J.,ibello de Je.sã'.o enorme compete no 
lesado nas par.liJhas, quando nas a.va'li.ações 
de bens, ou nos bens do quinhão fôr lesado 
além da ametade do que lhe pértencia, se não 
houvesse o erre, e engano desta lesão; por ex
emplo, no caso das avaliações excessivas, ou 
diminutas, a saber: em uma avaliaçiio ·de 
bens, que valendo 1 oo pelo seu justo, e com
mum valor no tempo da avaliação, esta se 
fez por menos 60; ou quando vice versa, va
Jendo 60, ella .se fez por mais de 1 oo. 

11. 'fambem a .lesfto enorme pó.de .acon
tecer, quando o 1 Sado ficou com .menos da 
ametade dos bens, que lhe pertencião, s.e fosse 
bem ordenada a partilha .dos bens descriptos, 
reputando bens impartiveis, devendo serdivi-

, d•dos pelos herd.eiras ; estes, e outros erros, 
:. ' .. qllé Jesal'em os herdeiros além da ametade na 
1 ·· : ·fórma da Ord. Liv. 4. T.it. u. §. f>. Tit. 96. 

- §. eo., obrigâ'.o a· emendar a partilha, carnpon-



RECURSOS DAS P.'-RTILI-1.AS 145 

do, ou inleiranclo os hercleiros na sua direita 
parte do mesmo modo que a Lei manda, sem 
ficar nulla a partilha. V. Valasc. Part. Cap. n. 
n. 46. Cap. 40. n. 11. e Hl. Guerr. Tr. !. Lib. 
8. Cap. f> . n. 3. n. ll.l. e n. Ç23. 

H. A lesão regula-se pelo valor da cousa 
no tempo da avaliação; o justo preço dos pre
dios fnigiferos é o equivalente do rendimen
to sommado por ~O annos deductis expensis, 
que vem a ser b por 100, Decr. de 17 de Ju-
1 ho de 177 8 ; o v a.lor dos predios, e cousas não 
frugifL·ras é a estirpação geral, e commum, 
que se costuma dar naquelle local, onde esti
ver a cousa; o valor do dominio directo é a 
importancia de 2·0 pensões, e 3 laudemios, 
Decr. de 6 de Março de l 769, e ~4 de Mar
c;o de 180 1, nos Prazos da Corôa; mas nos 
particulares é um laudemio; o domínio util 
avalia-se, danclo o valor como se fosse livre o 
predio, cxlrahindo deste valor .a estimação do 
dominio directo, avaJiando o fôro annual para 
ser descontado. V. Repert. ad Ord. aTt. Le
sao ; as cousas pertencentes a officios mecha
n icos, artes fabrís, e fahri.cas tem uma estima
ção d.o uso, e costume dado pelos peritos, e pro
fossores. 

J;J. A lesfío enorme é demandada alé lõ 
annos desde o tempo, em que se pratic0u a 
les11o, e deve. set· no mesmo Juizo, onde so 
fez a partifüa, para se appensarem os Autos, . 
como dependentes, e se julgar a emenda no 
mesmo J uizo, em que se fez. a partilha, que 
ficou certo pela continenc.ia, e connexão da 
cousa. L. 1 O. Co<:l. de J udic. Huh. ad Pandect .. 
Liv. 11. Tit. ~. Mend. aC. p. L L. :J. Cap. 3. §. 
:L n. 13. Guerr. Trat. ~. Lib. 8. Cap. 17. n. 6. 

J~ 
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14. Na lesão enormíssima é presumido o 
dólo, e por isso a Ord. Liv. 4. Tit. 13. §. 10. 
mandá que se restitua a cousa, e os frutos 
desde o tempo do contracto, como bens alheios, 
de que ninguem póde ser justo possuidor com 
dólo, e má fé, ficando nullos todos os actos, 
e transacções praticadas com este vicio, que 
impede a adquisição do domínio, e posse. L. 
36. ff. de V. obl. L. 1. §. 1. ff. de dólo. L. b. e. 
eod. V. Barb. ad Ord. Liv. 4. Tít. 13. §. 10. 
Guerr. Tr. 2. Lib. 8. Cap. b. n. 43. Gam. Dec . 
~H. n. l. e 3. Valasc. Part. Cap. 39. n. 4. Hein. 
Pand. Lib. 41. Tit. ~. §. l!)fl. e ~01. TiL I. 
§. 190. 

J b. Qual seja a lesão enormissima não foi 
definido na Or<l. Liv. 4. Tit. 13. §. to., onde 
sómente ordenou= E se o engano, qiee se al
legar, e prova,., fôr enot·missfow, resütuir-se
lra a cousa precisamente com osf1·idos do tem
po da venda em diante ;=não foi taxada a quan
tidade da lesão, corno se declarou para a Je
são enorme além da ametade do justo preço, 
não ficando nuJlo o contracto; os Praxistas não 
são conformes nas suas opiniões, sendo muito 
controversa esta ma teria; Mend. a C. diz que 
é o arbitrio do Juiz. V. p. 1. Lib. 4. Cap. 8. 
§. 16. n. 3~8. et seq.; o mesmo diz Valasc. 
Cons. 130. n. 26. Cap. 39. n. ó7.; MeJlo Freire, 
Lib-. 4. Tit. 3. §. J7. diz-res vero /u:ec tanti' 
mrJmenti 'iec Judir.is arbítrio, nec Doctorum me
rnero, vel auctoritati relinquenda; == elle mes
mo confessa, que ignora qual seda esta lesão, 
reprovando o arbitrio do Juiz. 

16. O nosso Jurisconsulto Gama, Decis. 
~66., admitle Jesão enofmissima, quando a 
cousa valia 40, e foi vendida por !.I ; o mesmo 
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Autor na Decis. 198. quer que .haja. esta· le
são, valendo a cousa ~aoo, e se vendeu por · 
1000, ou valendo 3óOo, se vendeu por lóOO; 
e na Decis. 95. diz que ha lesão enormissima 
valendo a cousa 330, e se vendeu por t lfl; na 
Decis. 66. admitte esta. lesão, valendo a cou
sa 330, e se vendeu por 150. 

17. Peg. For. Tom. 3. Cap. \28. n. 581. e 
bB!!. admitte lesão eno1·missima, valendo a 
cousa aoo, e se vendeu por 90; e no Tom. õ. 
Cap. us. n. 173. pag. ~60. diz que esta lesão 
tem lugar valendo a cousa o triplo do preço 
da venda; no Cap. 103. n. ~.diz que se jul
gou lesão enormissima em uma venda, que va
lendo a cousa Goo, se vendeu por \200; nomes
mo Cap. 103. n. 1207. apparece com um A cor
dão, que julgou lesão enormissima na com
pra de um prédio, que valia 3!2e $, e se ".en
deu por 9õ $, no anno de 1680; e 'outra, em 
que valendo 400 $, se vendeu por 80 $, no 
mesmo Cap. 10:1. n. U8. e H9.: este mesmo 
Autor no mesmo Cap. n. ~ 14. pag. ~õ7. diz 
que é enormissima, quando o valor passa além 
do dobro do preço; em o n. Hl8. e U9. aílir
ma == Dari enormissimam lcesionem , quando 
pars lresa fuit ultra triplum, aut quadruplum 
Justi pretii. ==Vide Guen. Q. For. b9. n. ó9. 

18. Na Ord. Liv. 4. Tit. 4. ~· 1. é repu
tado injusto preço, quando a cousa foi vendj
da por menos a quarla parte do seu justo va.
Jor; o contracto é reprovado como usura rio, 
pela venda feita com o dito preço muito pe
queno fóra do preço r?zoado, não fazendo seus
os frutos o Comprador por uma tal pouqui
dade do preço, Ord. Liv. 4. Tit. 67. §. 1. e '2.; 
quando este contracto se verifica usurario, hão 

19 * 
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de restituir-se os frutos, e todos os interesses 
além da sorte principal. L. de J 6 de Janeiro 
de 1773. §. 7. Vid. Valasc. Cons. l33. 

19. Pela analogia dos casos com as ,Leis 
paralleJas, e do julgado cm casos semelhantes, 
deve o Julgador decidir as q ueslões forenses, 
não tendo outro arbitrio além da interpreta
ção extensiva, ou comprehensiva da razão da 
Lei, Reg. de9 deMaioilc l6f>4. Tit. 3. §. ~9., 
procedendo de semelhante a semelhante, Ord. 
Liv. 3. Tit. 6!). pr., em que a razão seja igual, 
Ord. Liv. 3. Tit. 81. §. !. in fio. Alv. de 3 de 
Novembro de 1768. §. li.; tendo attenção ao 
estilo de julgar, e ás Sentenças, ou Acordãos 
das Relações, ')ue fazem uma J urisprudcn
cia consuetudinnria, quando não são proferi
dos contra Lei Patria expressa, L. de 18 de 

. Agosto de 1769. §.ó. e§. 14 .• Ass. de 20 de 
Dezembro de 178:1., e de I:S de Fevereiro de 
17b:>, e de !O de Dezembro de 17á7 • 

. 10. O livre arbitrio do Julgador sem Lei 
para julgar do Met1, e Teu faria incerta a nos
sa propriedade,_ e perplexo o nosso socego ; os 
Advogados não terião uma guia, e os Proprie
tarios nunca teriào fixo o seu direi lo de pro
priedade; é pois neces~ario que a lesão enor
missima tenha um cálculo, e medida certa, 
sem depender do arbitrio inconstante do Juiz, 
com absurdo de se constituir Legislador. Est. 
da Univ:ersid. L. 1. Tit. f>. Cap. ~. §. 19. 

~l. A quarta parte do justo preço deve 
ser a taxa da lesiio enormíssima, á semelhan
ça do caso da Ord. citada, Liv. 4. Tit. 4. §. 
1.,- e conforme o uso mais constante de juJ-

1 ~e&r, como afiirma l'eg. For. Cap. 103. n. U8. 
e n. Itt.; a Lei na Jestlo enormissima manda 
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restituir a cousa, e os frutos; o mesmo é or
ucna<lo no caso da ven<la com usura; em am
bos os casos é irnmódica a lesão, e produz 
os mesmos effeitos, e onde ha a mesma razão 
deve haver igual disposição. 

H. Sendo nullas as convenções, e parti
lhas com lesão enurmissíma, compete pedir 
nestá ·acção de lesão a nullidade da partÍ<(ão 
para se fazer toda de novo, reformando-se os 
quinhões para serem entregues com os seus 
frutos desde o tempo da lesão por espaço de 
30 annos, em r1ue se póde intentar ~sta acção 
de nullidacle da partilha por causa do dólo, e 
má fé, com que se presume feita. V. Guerr. 
Tr. e . .Lib. s. Cap. ó. n. ~3. Mend. a C. p. 1. 
Lib. 4. Cap. 8. §. 16. n. !3~S. seq. Cabed. p. 1. 
Decis. 70. Repert. ad Ord. art. Lesão; Peg." 
For. Cap. 103. n. ~13. 

!23. Esta acção é in rem scripta para de
mandar terceiro possuidor, para quem passá
rão os bens com o vicio da fraude, da Jesão 
enormíssima, sujeitos a restituição na fórma 
da Ord. Liv. 4. Tit. 13. §. lo. 

Acção de Sonegados. 

§. IX. Os herdeiros tem acção para demandar 
ordinariamente o cabeça de casal pelos bens, que 
deixou de inventariar; e para esta <le1mm<la se for
ma o libello, em que se descrevem os bens, que 

_não fôrão descri plos, e q uc delles se acha ele pos
se o cabeça de casal, sendo pertencentes á heran
ça: igualmente se pedem frutos, móveis, e gado, 
que o cabeça de casal tiver consum.ido, e que não 
inventariou, e quanto elle recebeu, e esteve de 
posse, quando tomou o juramento para dar os bens 

• 
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á escripta: não se faz necessario que os Autol'H9 
juntem relação dos bens descriptos no Inventario· 
por certidão, quando se offernce o libeJio; basta. 
que a final se junte, sendo necessario para prova;. 
porque o cabeça de casal, quando contrariar o li
bello, póde juntá-la, ou confessar tudo, ou parte;
e por isso sómente se juntará por aquella parter 
que a final tiver interesse na próya: sendo o Iibel
lo provado, e julgado a final, formar-se-ha a par
tilha do que fôr sonegado, sendo muitos os her-
deiros. · 

Nota. 1. Quando o cabeça de casal não de
clarar debaixo de juramento os bens do casal 
para serem invenlariados, e partidos, negan
do a existencia delles em parte, ou em todo, 
compete aos herdeiros a acção de sonegados 
contra aquelle, que não deu os bens a Inven
tario, e partilha, com dólo, malicia, e perju
rio, para restituir os bens sonegados com os 
seus rendimentos desde a morte do defunto; 
esta mesma acção póde intentar-se contra o her
deiro descendente, que negou com juramen
to a collação dos bens, que recebeu de seus 
pais, para entrar em partilha, recusando de
screvê-los no Inventario, para que foi citado. 
Vid. Valasc. Part. Cap. 8. n. 36. et seq. e 
Cons. M. n. 17. _ 

~. Deve-se provar que o cabeça de casal, 
ou herdeiro dotado estava de posse dos bens 
hereditarios, quando tomou jurnmen to para os -
descrever no lnventario; tambetn deve pro
var-se que os bens erão do defunto seus pro
prios, e allodiaes, gozando da sua posse até 
á hora do fallecimento. 

3. Para se fazer certo o clólo do cabeça 
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tle casal, deve o herdeiro ter accusado os bens 
no mesmo Inventario, requerendo que o ca
beça de casal os confesse, ou negue por Ter
mo, citado para os descrever com a pena de 
Sonegados. V~de Valasc. Cap. 8. n. 51. 

4. Com o Libello póde o Autor juntar 
uma Certidão da accusação, que fez dos bens 
no Inventario, para lhe servir de prova com o 
juramento, e termo de negação, ou a citação 

. teila ao cabeça de casal. V. Paiva e P. Cap. 
7. n. ~ '1. 

b. · Esta acção de Sonegados é perpetua 
pela má fé, e dólo contra o cabeça de casal 
perjuro; mas contra os seus herdeiros compe
te por 30 annos. Vid. Valasc. Part. Ca p. 8. n. 
i>O. Guerr. Tr. 1. Lib. 1. Cap. !l. n. 143. 
· G. A pena de Sonegados na fórma da Ord. 
Liv. 1. Til. 88. §. 9. contra o pai, ou rnãi ou 
qualquer outra pessoa, que por mandado da 
Justiça fizer Inventario, e nelle sonegar, e en
cobrir alguma cousa, assim movei, como de 
raiz, que fosse do defun to ao tempo do sen 
fallecimento, é a perda para os menores tu
do aquillo, que sonegar; e além desta pena 
não haverá parte alguma do que sonegar, pa
gando em dobro para. os menores a valia das 
cousas, que assim sonegar, e não pozér no In
ventario, posto que nas ditas cousas, que as
sim sonegou, não tenha parte alguma; e além 
disso ha de haver a pena de perjuro; haja, ou 
não haja herdeiros menores, tem lugar esta 
pena. Vide Gama, Dec. IH. Valasc. Part. 
Cap. 8. n. 41. L . !li-. §. 10. j . illo videlicet. 
C. de Jur. de Lib. 

7. Esta pena não passa aos herdeiros an ... 
tes de contestada a demanda dos Sôneg-::11los 
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pelo Réo eaheça de casal, por ser uma · ac
ção penal, que não póde. passar aos herdei
ros, quando não foi contestada a Causa em 
vida do que incorreu na pena; o que assim foi 
tambem decidido contra o conjuge, que não 
fez Inventario no termo legal da Ord. Liv. l. 
Tit. BB. §. 8. Vide Ass. de iO de Julho de 
1780. Guerr. Q. For. ú.4. n. 78. L. li I. §. 1. 
de R. Jur. 

B. Para excluir a pena dos Sonegados, qual
quer escusa serv.e, quando não ha prova con
cludente da malícia, e fraude, porque o ca
beça de casal inventariante póde ignorar os 
bens de raiz da ca~a, quando são muitçs, e 
em diversos lugares com distancia; UQl pro
rest!o, que se faça de inventariar todos os mais 
bens, que lhe lembrar, ou lhe fôrem accusa
<los pelos coherdei:ros; a ignorancia presumi
da .no cabeçn de casal, sendo ~ulher, ou m~
nor de 9ló annos; a falfa de assiifencia na ca
sa do defunto, e outras mais escusas servem, 
muito mais em bens de raiz, que pódem ser 
patentes aos herdeiros para lembrarem a sua 
descripçã'.o no Inventario, pois não é· tão fa
cil a sua occultação, como é no dinheiro, e 
móveis de uma casa. Vide Valasc • .l?art. Cap. 
8. n. .38. 11. 46. Guer.r. Tr. 1. Lib. 1. Cap. 9. n. 
w. Bagna, Res. Cap. 6(i. n. 336. Gam .. Dec. 
148. L. 99. deR. Jur. L . 10.a. L. Ióõ. §. t. eod. 

9. Esta acção ha de ser intentada por de
pendencfa IJD Juizo do Inventario, 011de os 
bens fdrão sonegados á partilha, formado, o Li
b.eUo, em que se peção. os. bens, e seus ren
dimentos, para serem repartidos por todos os 
coherdeiros, quando estes todos demandão · pe
la âcçiio ordinaria, ou para se dar o quinhão 
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ao hel'deiro, que demanda. Vid. Peg. ad Ord. 
Lib. 1. Tit. 87. §. 7. n. :l. et seq. Valasc. Part. 
Cap. 8. n. 45. Guerr. Tr. l. Lib. l. Cap. 9. 
n. 13'!. Paiva e Pon;i, Cap. 7. n. ~8. e 3~. 

1 O. Tambem póde usar-se da ac~ão or
dinaria de Sonegados contra o possuidor dos 
bens partiveis, quando o Réo, sendo dcman· 
dado para inventariar os bens, e se fa:i;er a 
partilha, negar com juramento que possue os 
bens em questão, recusando fazer a sua de
scri pção; porque a quem se concedem mui tas 
acções pela mesma çousa, por uma acção só · 
póde pedir o que é seu, L. 43. §. 1. de R. 
Jur.: temos acção para pedir as partilhas, e 
temos acção para pedir os Sonegados; logo 
podemos pedir por Libello de Sonegados o 
íJUe podia mos pedir pela acção famili're ercis
cu.nd. 

l l. Quando não convier usar da 'acção 
penal de Sonegados por Libello, para evitar 
demoras, e custas, pódem os herdeiros reque
rer ao Juiz que ex <g}icio mande que o pos
suidor dos bens partíveis accusados, confron
tados, e designados, faça o Inventario daquel
Jes bens accusados ao Juiz, com pena de So
negados, servindo se da L. a. C. de Collat. 
==Si soror tua fo paterna re, bonorum divisio
ne, tefefellit, neque dotem, quam accepit a pa· 
tre vestro intestato, die .fwicto contu.Zit, Prreses 
Provincfre, examinatis partimn allegationibus, 
cum bonis dotem confundi j'ubebit, et quod cle
ducta ratione plus apml eam esse adverterit, li
bi rest-ituti jubebit ; idem et si a'rbilrio dato divi
sfo celebra/a sit; = v i<le Valasc. Parl. Cap. a. 
n. 48.: est.e requerimento se póde fazer antes, 
e dep.ois da partilha; e quando não obede11a 

!20 
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o possuidor dos bens, fica reservada a acção 
dos Sonegados. 

Lihello de Sonegados. 

§. X. Por JibeJJo de Sonegados, diz o Autor 
F ... , contra F.... E. S. N. 

P. que por morte de F .... succedeu o Autor 
nos seus bens, como herdeiro (legitimo, ou testa
mentario). 

P. que o néo por morte do difo F ... foi Ca
beça de casal, e fazendo-se Inventario se lhe defe
riu juramento para déscrever os bens, que linha em 
seu poder por morte do dito defunto. . 

P. que o dilo Réo Cabeça de casal dei.xou de 
inventariar os bens seguintes, a saber: uma pro
priedade em.:. um cavnJJo, etc. (aqui se declara 
o que deixou por inventariar, individuando tudo 
com signaes, e confrontações). 

P. que o Réo se achava de posse de todos os 
referidos bens, que pertencem á heranÇa, quando 
tomou o juramento para inventariar, sabendo que 
erão do dito defunto. 

P. que nestes termos, e nos de Direit.o deve 
o Réo ser condemnado a restituir lodos os referi
dos bens, e seus rendimentos, e no dobro do que 
sonegou, e nas custas, na fórma da Ord. Lib. I. 
Tit. ae. §. 9. P. n. 

Nota. l. Duas cousas se devem provar no 
Libello de Sonegados: a I.ª é que as cousas 
sonegadas estavão em poder, e posse do de
funto ao tempo da sua morte: t. ª que o In
ventariante, ou C;;iheça de casal occultou os 
bens accusndos, sabendo que erão da beran- · 
ça, e que o defunto os tinha na sua cas~, e 

~ t .. 
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" seu poder; sem esta prova não póde haver 
condemnação, nem imposição da pena do do
hro, faltando o dólo, e malicia; mas devem- . 
se mandar partir, provada a sua existencia, 
e que não houve dólo, e maiicia na occulta
ção, o que é difficil de provar. Vid. Valasc. 
part. Cap. ,s. n. 46. Peg. For. Cap. 69. 'n ~ ao. 
e Cap. n . n. ~. 

\2. Póde haver disputa nos Sonegados, 
quando o marido, ou a mulher casada . não 
descreveu aquelles bens adquiridos na ausen
cia um do outro, ·mo-rrendo algum deites na 
lndia, Africa, ou em outra parte remota; mas 
a prática tem sido o descrever lodos os bens, 
que cada um dos conjuges adquiriu, sendo 
nusentes, vid. Valasc. Part. Cap. 3. n. b4 .. bb.; 
estes bens não se devem occultar, e pódem
se pedir como Sonegados, sendo ádquiridos na 
constancia do matrimonio. Valasc. Cons. 166. 
como foi julgado em 159~. 

3. O Réo inventarinnte citado por acção 
de Sonegados pôde defender-se: I.0 que não 
lhe foi dado juramento pelo Juiz do Inventa
rio para descrever os bens, como manda a 
Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 4 . , mas que fôra por 
com'missão: !l.0 que elle Cabeça de casal n~o 
tornára jurnmento, mas fôrn por seu Procura
dor, o que devia ser pessoéll, como ordena a 
dita Ord.: a.º que a descripção dos bens não 
foi escripta pelo Es·crivão, mas por um Es
crevente, contra a Ord. Liv. 1. Tit. !J7. §. 10.: 
4. 0 que não .se fizera. Auto judicial <la descri
pção dos bens, declarando o dia, mez, anno, 
e local; mas que apparece um Rol de bens 
sem assignaturas do Cabeça <le casal, teste
munhas, e subscripção <lo .Auto do Inventa-

!O * 



lõ6 CAPITULO V 

.rio, contra o que dispõe a Ord. Liv. J. Til. ~"'· 
§. 16. e l!J. Tit. 78. §. 6. Tit. 79. §. 5. = ó.ºque 
o Inventario se fizéra sem distribuição, contra 
a Ord. Liv. 1. Tit. 78. §. 1. e L. de 3 de Abril 
de 1609. L. Je !3 de Abril de 17!3. L.de~4 
de Janeiro de 1809. = 6.0 que o Escrivão não 
foi o competente no Inventari~ de orphãos, ou 
ausentes, na fórrna da Ord. Liv. 1. Tit. 78. §. 
7. Tit. 79. §. 13.: 7.0 finalmente, que os bens 
não erão do casal, e que erio proprios do ln~ 
ventariante, e que este protestára dar ao In
ventario todos os bens, que Jhe fossem accu
sados: qualquer escusa hasta para livrar a 
pena de Sonegados, não se provando malicia, 
e dólo. 
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FORMULAlllO nos INVENTARIOS E PARTILHAS 

Anno de 1830. 
Lisboa 

Freguezia de ... 

Inventario dos bens, que ficárão por falleci
mento de F ... , casado com F ... , morador na Rua 
de ... , casas N .º ... , Freguezia de ... , Bairro de ... 

Escrivão F .•. 

Cabe<:a <le casal F •. . 

Filhos herdeiros (irmãos, o'lt sobrinhos). 

·F. . . casado com F ... 
F ... de maior idade, soHeiro . 
F ... de idade de 14 annos (varão). 
F ... de idade de li annos (femea). 
F ... demente, de idade de ... 
F ... surdo, e mudo, de idade de ... 
F ... ausente, de idade de .. . 

Ánno do nascimento de Nosso Senhor Jesu Chris-
to de ... , aos ... dias do mez de ... , nesta Cida-

' de (ou V ilia). de ... , úas casas de residencia de 
F ... , Juiz de ... , ahi sendo presente F ... , Ca-
beÇ:a de casal Inv.entariante dos bent>, que ficárão 
po1· fallecimento de F ... , morador ... (Lugar, rua, 
officio, occupação, ou profissão)" lhe foi deferido o 
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juramento dos Santos E~·angelhos pelo dito Jui:t, 
encarregando-lhe que sobre o cargo do qual, em 
boa consciencia, declarasse, e descrevesse, dando 
ao Inventario todos os bens móveis, e de raiz, com 
as suás confrontações, e lugar, onde estão, dan· 
do os signaes d 1 •S móveis, para se conhecerem a 
todo o ·tempo, e delles não, haver duvida; assim 
como tambem todas- as dividas, que se deverem 
aos orphãos, e herdeiros, ou em que elles a outrem 
forem de\•edores, e quaes são as cousas alheias, 
que ha no casal, _ e forem achadas, declarando, 
cujas são, e por que modo vierão a poder do de
funto, e se os orphãos, e herdeiros tem algum di
reito nellas; para saber o que .lhes fica, ou 11óde 
ficar por folJecimenlo do defunto, e se fazer de 
tudo partilha ordenadamente, declarando tambem 
as Escripturas, e Títulos, que pertenção ao ·casal,, 
com o nome do Tabellião, o dia, mez, e· anno, e 
o que contém cada Escriptura, para se dar conta 
dellas pelo Cabeça de casal Inventariante, ou Tu
tol'l.quando este de!Jas fdr entregue. E outrosim 
declare o dia, mez, e anno, em que falleceu o de
funto (seu marido, mulher, etc.), e quantos filhos§ 
ou herdeiros deixou, e quaes são os de menor ida· 
rle, casados, emancipados, ou dementes, ausentes,. 
e no caso de não ter deixado filhos, ·ou descenden
tes, quaes sejào os seus ascendentes, e na sua fal
ta, quaes sejito os seus parentes transversaes mais 
chegados, a sua morada, nomes, e officio; e final
mente declare se o defunto fez Testamento, para 
se juntar a sua cópia ao Inventario. E logo toma· 
do o juramento pelo dito Cabeça de casal, por elle 
foi dito que por estar na posse dos bens do Casal 
promettia fazer o Inventario na fórma referida ,. 
sujeitando-se a pena de perjuro, e de Sonega-. 
dos na f6rma da Lei, quando encobrisse alguma 
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cousa do Casal do d·efu n lo, o qual falleceu em <lia. 
de ... , no mez de ... do anno ele ... , sem t~sta
rnen lo (ou com testamento, que apresenta }1or có
pia legal), deixando por herdeiros F ... F ... e F ... 
(filhos de legitimo matrimonio della viuva Cabec;a 
de casal ( l ), com quem o defunto foi casado), fi
lhos, ou parentes mais proximos (ou aquelles, que 
constarem do testamento, dizendo os que são me
nores, ausentes, dementes, os de maior jdade, os 
emancipados). E que para a aval·iação dos , bens, e 
sua partilha se louvava nos mesmos Louvados, e 
Parti<loreR do J uizo, ou naquelles, <JUe o dito Mi
nistro nomeasse; e de tudo o <lito Ministro man-
dou fazer este Auto, que assignou com o dilo Ca· 
:beça de casa\ ; e eu F ... , Escrivão, o escrevi. 

l~ ... (Firma do Juiil.) 

F ... (Nome intdro do Cabeça. de ca.sal, ou 
·de out1·em a seu rogo.) 

F ..• , Escrivão <le ... Certifico que citei aos 
herdeiros de F ... , e 1rnas mulheres, a saber: F ... 
e F ..• , moradores em . · .. , e lambem o Promoto.t 
do J uizo [i' ••• , o Curador F ... , e o Çabeça de ca-

(l) O Cabeça de casal deve declarar se casou por contracto com 
dote, ou se lia _li lhos de outro matrimonio, e quaes são: quando ·o 
Cabeça de casal requerer Inventario p6cle fazer a sua Petição ao Juiz 
para lhe man<lar tomur juramento. · '' 

(2) Quando o Escrivão não podêr fazér á Citação, ha d'e passar 
um Mandado, ou Precatorio para se fazer a Cita.são por outro Of
ficial de Justiça; e no Mandado se ha de declarar a fórrna da Ci-
tação. Antes da Citasiío se ha de no~ear Curador. · 



160 . CAPITUJ,O VI 

sal F ... , para se louvarem em Louvados, e Par- · 
tidores, e para toçlos · os mais actos judiciaes até 
.final partilha dos bens do Casal do defunto F ... , 
morador em ... , como lambem para descreverem 
os bens do seu dote,- ou doações, que tivessem 

, do defunto seu pai, e se devão conferir no Inven· 
tai io para partilha, com pena de Sonegados, e de 
se proceder á sua revelin, não com parecendo den
tro de ;3 dias na rresença do Juiz do Inventario, 
por ordem do_ qual fiz esta Citação, <leque dou fé, 
l.isboa ... etc. 

F. . . (Nome inteiro do Escrivifo.) 

Nomeaçáo de Louvados, e Partidores . ( 1) 

Aos ... dias do mez de. , . do anno ele .•• nes~ 
ta Cidade de Lisboa, e casas de residencia de 
F ... , Juiz de ... , ahi sendo presenle F ... e F ... 
herdeiros . de maior idade, por elles foi dito que se 
Jouvavtlo em F ... e F ... para Louvados avalia
dores dos beus da herança do dt"funto F ... , como 
tambem em F ... e F ... para Partidores da mes
ma herança, nos <JUaes Louvados, e Parf..iàores o 
mesmo Juiz se louvou por parle dos Menores, . e 
Ausentes, e á revelia dos que não comparecêr8o, 
e mandou que fossem chamados para tomarem ju
ramento, quando já o não tivessem tomado _pelo 
seu officio, de que tudo mandou fazer este Termo, 

(f) Os Lom·ados tem o seu Regimento na Lei de U de Outn
_bro de,1•773;, ede 9 deJulho de .1773, Decr. de 17 de Julho de 1778, 
L. de 20 de Junl10de1774, §§. 8 . . rn. e 11., e de 20 de Agosto 
do mesmo anno.; [,, de 21 de J 1mho de 1759 : os bens rendosos a Vil· 
)ião-te a õ por S. 00~ que são 20 annos do .Tendimento liquido. 
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qu.e assignou corl\ os ditos her.deiros; e eu F ... , 
Escrivão, o escrevi. · . 

F ... (Firma do Juiz.) 

F .. ·1 ,' , 
F ... Nome·' inieiro dos herdeiros .• 
F... , 

Juramento ao Curador. ( l) 

Aos. . . do mez de ... do anno de ... , nesla 
Cidade de Lisboa, nas casas de residencia de F ... , 
Juiz de ... , ahi pelo dilo Ministro foi deferido' o -
juramento dos Santos Evangelhos a F ... para de
fend~r, e requerer tudo quanto fosse a bem dos 
MenQres, e ausentes 1~0 Inventario, e, partilha dos 
bens da herança do defunto F ... , respondendo em 
todos os actos,- em <]Ue fosse mandado pilo dito 
Juiz, o que o dito Curador assim prometteu de
baixo do ju~amento, que tomou , fi~ando respon
savel pela lesão, que causasse aos cl1tos Menores 
por cansa de omissão, e culpa sua, de que tudo 
fiz este Termo, que à úíto Juiz assignou com o 
mesmo Curador; e eu F ... , Escrivão, o escrevi. 

F... (Firma do Juiz.) 

ii' ... (Nome intáro do Curàdor.) 

(1) Aonde não houver Curador de officio com juraJ11ento, ba 
de ser nomeado pelo Juiz, o qual manda lavrar o Termo de jura• 
mento, que as8ignará com o me8mo Juiz . 

ti 



',• 

. 
16~ t:APJTUJ, O VI 

J urammlÔ aos LouvaJos. ( l) 

Aos ... <lo mez de ... , e anno de ... , nesta 
Cidade de Lisboa, e casas ele residencia <le ... , Juiz 
tle ... , ahi por elle foi deferido o juramento <los 
Santos Evangelhos a F ... e F .. , para. avaliarem os 
bens <lo Casal do defunto F ... com toda a igual
dade, e verdade conforme as suas consciencias, e 
ficando responsaveis por todo o erro, e culpa, e 
se emendar á sua custa toda a . perda, e <larnno, 
que J!.ºr malícia cometlessem; e para constar fiz 
este fermo, que assignárflo com o dito Juiz; e eu 
F ... , Escrivão, o escrevi. 

F . . (Ffrma do Juiz.) 

• 

F l , F:: ·. i Nonie intefro dos Louvado$ . 

Jiwamento ao herdeiro F . .. para co11feri1· 
os bem doados. (~) 

Aos .•. do rnez <le.:. <lo anno de ... , nesta 
Cidade ... em casas de residencia de F ... , Juiz 
<le ... , abi por elle foi deferi<lo o juramento dos 

(t) Quando os Louvados são fiíra do Territorío do Juiz do In
\'entarío, para avaliarem os bens fóra do domicilio do Inventariado 
defunto, ha de passar-se ]>recatorio para que o Ju'iz deprecado de
fira o juramento, nomeando os Louvados peritos; mas sendo Lon
vados do Concelho é escusado juramento novo, porque já são jura
mentados de officio. 

(2) O pai, ou mãi p6dem declarai' os bens, que detão aos iillJO's 
para entrarem na Collaçào, cuja declaração se ha de fazer no A ll'to 
da descripção geral feita pelo Cabeça de casal no fim, depois de to~ 
do' os bens do Casnl descriptos, fa7.endo ' 'crba separnda. 
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Santos Evangelhos a F ... , her<leíro no~ bens do 
• Casal do defunto F ... , para descrever os bens, 

<linheiro, e fazenda, que tivesse· recebido de seus 
pais, e se conferirem na partilha com os outros 
herdeiros seus irmãos, pena de sequestro, e de 
pe1·jurio, quando encobrisse a·Jguns · bens, e os so· 
negasse, .ficando responsavel na forma <la Lei: e 
logo sendo recebido pelo dito he1·<leirq o juramen· 
to, assim o prornetteu, de que fiz esle Termo, 
que o Juiz assignou com o sobreJito herdeirn, e 
eu F ... , Escrivão, o oscrevi. 

F. . . ( Pfrma . do Juiz.) 

F ... (Nnrne inteiro do licrdeiro.) 

Collaçáo dos bens doado.s ao herdeiro F . ... 

Aos ... do me~ <le ... do anno de ... nas ca· 
sas de rnornda de mim Escrivã.o ahi pelo herdeirn 
F ... me foi dito que debaixo <lo juramento; que 
havia recebido, declat·ava. que ti nha para conferir 
na partilha da herança de seu pai os bens segui n. 
les. 

- Raiz 

Uma fazencl'a. no s1t10 <le .. "' que consta de 
terras de lavoura, pomar, vinha, olivaes, etc., que 
confina com F ... pelo norte, · e co11) F ... pelo nas-
cente, e com F ..• pelo sul, e com F ... pelo poen ~ 
te, avaliada em. . . • 

Em dinheiro ... 
Em roupas ..• 

Móveis. 

Ern peças ·de ouro, ou prata ..• 
Em gado ... 

u • . 
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Os quaes bens recebeu elle herdeiro para seu 
casamento (ou para seu patrimonio Eccles-iastico), 
como constava <la Escriptura, que se fez na Nota 
do Tabellião F ..• em ... do anno, que apresenta
va; (ou por testemunhas, que presenciárào a <loa
çiio de seu pai) que tudo elle herdeiro confessava 
liaver recebido de seu pai. 

E por esta maneira tinha feito a sua declé1ra
ção para entrar na partilha com os outros ber<lei
ros seus irmãos, <lc que tudo fiz este Termo, que 
comigo assignou na presença das testemunhas F ... 
e F .... , .que tambem assignárão; e eu Escrivão o 
escrevJ. 

F ... (Nome inteiro do herdeiro.) 

~::: l Nome das testemunltas. 

Termo de abstenção da] lterança, que fez F. . . . ( 1) 

Aos ... do mez <le. . . do anno de ... , nas ca
sas c1e morada de mim Escrivão, ahi appareceu 
F ... , e me apresentou o <lespacho da sua Petição 
para se abster, e desistir absolutamenre da J1eran
ça de seu pai, querendo levantar-se com os ben,g 
doados por elle para não entrar com seus irmãos 
na herança paterna, obriganJo-sc a tornar para· 
elles o que exceder da sua Legitima, e Terça na 

(1) Este Tc!rmo de abstenção se fa7. tambem, quando algum 
dos herdeiros, não tendo recebido bens alguns do Casal, quizer 
absolutamente desistir da herança para se livrar das dividas, e ou
tros encargos; mas ha de adverlir que não deve misturar-se nos bens 
da herança, nem delles tomar entrega alguma; o Termo de absten
ção deve-se tomar por despacho do Jui7. do Invcnlario na l 1etição, 
que ha de ficar no! Autos: quando o Desistente fôr casado, deve a 
mulher assignar o 'fermo da abstenção. 
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fórma <la Lei ; cujos bens são os seguintes, a sa
ber: 

Bens. 

Umas casas no silio, e rua .... 
Um olival no silio. de ... , que confina, etc. 

E por esta maneira feita a <lesistencia, e abs
tenção da herança, no Inventario paterno (ou ma
terno), lhe ·fiz esle Termo em virtude do despa
cho, e Petição; que vai junla a estes Autos, que 
clle assignou com as testemunhas F ... e · F ... ; e 
cu Escrivão o escrevi. 

F ... (Nome inteiro.) 

~::: iNome das testemunhas . 

. 
Descripçân dos bens do Casal. ( 1) 

Aos ... do mez de ... do anno de ... , nesta ... , 
e casas <le morada de mim Escrivão, ahi por F ... , 
Cabeça de casal Inven(ariante, me foi entregue a 
descripção dos bens do Casal do defunto F .. , em 
virtude <lo juramento, <g1e j:i havia recebido, pro
testando descrever todos. os mais, -de que tivesse 
noticia até final.condusão d.a partilha, os quaes 

(1) O Escrivão ha de juntar aqui a descrip~ão dos bens ava
liados pelos Louvados assignada, ou p6de copi~r a descripção, ficando 
appensa ao original assignada pelos Louvados, na qual 5e fazem 
as cotas para a partilha, notando as · verbas de cada lierdeiro, a
fim de que se conserve limpa sem borrões a descripção dentro dos 
Autos do Inventario : as av:flrttçiie!r ~eitas por Louvados fára do ter
ritorio por Precatorie ciio 11p~~1sas, e a sua c6pia se passa para os 
Autos do Inventario. 
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fôrão avaliados por L 1rnva<los nos Autos cfo 11va
Jiação appensos, donde foi tirado este trasl/1do 
que o mesmo <lito Cabec;a de casal assignou, sen~ 
do testemunhas presentes F ... e F ... , que todoa 
assignárão no encerramento deste Auto, cuja de
scripçfio é na maneira seg·uinle. 

Bens de R_aiz. (1) 

Umas Casas, onde viveu o defunto F ... , no. 
sil iode ... , rua de ... , nesta Ciuade (Vil/a, ou Lu-
gar de ... ), confinando do norte com ... , nascen-
te com ..• , sul com ... , e do poente com ... , as 
quaes so compõem de .' .. , avaliadas em duzentos 

·1 , . . <fl mi reis-------------------------- 200p ooo-
Uma Quinta (cnsal, fazenda, campo, cou .. 

relln, ou cerrado) no sitio .•. , Prazo phateosim c0m 
fôro de .. , e Jaudemio de ... , foreiro a F ... di-
recto 8fjnh.,rio por Escripf ura do mez de ... , do. 
anno de ..• na Nota elo T a belliiio F ... da Cidade (ou 
Villa de ... ); a qual Quinla se compõe de Casa!I, 
Pomar, 01.ival, Vinha, Matos, terras de Lavou
ra, da qual o defunto eslava de posse por titul·o 
de (com pra, ou Em prazamento,' Doação, Testa
mento, Formal de parlílhas, etc.), confinando do 
norte ... , nasce11!e ..• , sul.. •. , e poenlc ... , ava
liada com o desconto do fôro na guantia de llfl1 

conto - - - - - - - - - - ·· - - - - :. - - - - - - -: - . . l: 000 $ 00 o 
Um Predio no sitio de ... , que se compõe 

de terra de Lavoura com agua de rega, Prazo em 
vidas de livre non1eação, em CJU8 o defunto F .•. 
era a ultima viua por Emprazamento no anno de ..• 
aos ... elo mez de ... na Nota elo Tabellíão F ..• da 

( 1) A descripsão dos bens p6de começar pelos m61'eis, ou pelos 
bens de raiz. 
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Cidade {ou Villa) de ... , com o fôro ant!ual de ... , 
laudemio de .... , avaliado em attenção ao fôro, na 
quantia de.... · 

As bemfeitorias deste Prazo de ... no clito si
tio de ... , que consistem em ... (declarão-se quaes 
são), fürão avaliadas em altenção ás despezas fei
tas na quantia de .... Declarão os Louvados que 
o Prazo em atlenção · ;\s bem feitorias valia tanto, 
quanto ellas tem de valor agora ao tempo, em que 
o successor nelle succe<le (ou que o Prazo. vale 
mais a quantia de ... em attenc~ão ás ditas bem
feitorias) .. (1) 

Fóros. 

Pm Fôro de \1!0 alqueires de trigo em cacla 
~rnno, vencido em Agosto, imposto no Prazo de ... 
no sitio <le ..• por Escriptura: <lo anno de ... no 
mez ele ... em a Nota do Tabellião F ... da Cida-
de (ou Villa de ... ) com o laudemio de ... com a 
ol:irigação de ser pago em casa do Senhorio (ou 
em casa do Foreiro), sendo agora actual Ernphy
teuta F ... por titulo de ... , aval iado na quantia 
de ... 

!llóveis. 

Dinheiro, que se achou por morte do defun
to, a quantia ele ... 

(1) Os Prazos ele livre noin eação, quando são comprados, vem 
á collação da partilha com o seu pr>' ço da compra, 'ou pelo va
lor ao tempo, em que o filho succ!ede, qual este mais quizer; mas 
quando tem hcmfeitol'ias, qne o Cabeça de casal ha de descrever, 
ellas se avaliãu, declarando-se o preso, qne o Prazo mais va• 
ler, e o que custáriío as bemfeitorias, para que o Successor es
colha o que mais quizer; a saber, ou o preço, que mais 
valer, ou o que custárão as bem feitorias. V. Ord. f; . 4. 1'it. 
97. §. 22. 
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Prata (declara-se o peso, e as peças, danda
Jbe o valor conforme a Certidão do Ourives, ou 
Contraste). 

Louça (declarão as peças). 
Roupa (com os seus signaes, e qualidade, pa

ra que nf:o se confunda com oulra). 
Trastes de madeira (as peças, e signaes). 
Fructos (a quantidade, especie, e medida). 

Semoventes. 

Gado vaccum (as cabeças, e qualidade). 
Gado cavallar, ou muar (signaes, e idade). 
Gado Janig·ero ' (cabcças, e as suas crias). 
Gado cabrum (cabeças, e as suas crias). 
Porcos (cabeças, e suas crias). ' 

Livros. 

(Neste lugar se descrevem os Livros pelo seu 
catálogo Íclito pelos peritos Avaliadores, de.claran
do ns Obras, a Maleria, Autores, Anno, e Im
prensa.) 

Dz'vidas activas com titulo. 

(Neste lugar se descrévem as dividas, de que 
o Casal é credor 1 declarando o devedor, quan- · 
tia, e a Escriptura, ou assignado, com o dia, mez 
e anno, e Nota do Tabelliâo, os juros vencidos,. 
e to<l;cs as rnais .cla~ezas.) 

Divi"das actfoas sein tifola. 

(Neste lugar se descrevem as dividas, de que· 
o Casal é credor, e consU'io de assentos de Li- -
vros, ou cndernos, e róes de lembrança do defun
to, declnrando a origem, e qualidade da divida, o de
vedor, morada, dia, mez, e anno.) 

\ 
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Dividas passivas com titulo. 

(Nilste lugar se descrevem os fóros, e pensões~ 
que o casal pagava em vida do defunto, declaran
do o Titulo, ou Escriptura, o devedor Foreiro, e 
a fazenda, que tem o fôro, ou pensão : tai"nbem se 
descrevem as outras dividas, que constarem de Tí
tulos, Escri pturas, Sentenças, ~u Assentos feitos 
pelo defunto no Testamento, e Livro da casa com 
toda a clareza. Aqui se declara_ a despeza do Fu• 
nera1 1 juntando o Recibo, ou Certidão.) 

Tiºtulos do Casal. 

. (Neste lugar se descrevem as Escripturas de 
Compra, Emprazamentos, Testamentos, Senten
ças, Cartas, ou Formaes de partilhas, Escripturas 
de Juro, Escriptos de obrigação particulares; Tom
bos, Instituições de Morgado: Titulas de Mercês 
tle Offi.cios, Padrões Reaes; Tenças; Serviços de
cretados, e outros Documentos do C asal, declaran
do tudo com tal individuação, que sirva de Tom
bo geral da casa, para se pedir conta de tudo àO 
Cabeça de ca,sal, Tutor, ou Deposilario, a quem 
se entregarem, para sua guarda, em quanto não 
passão para o interessado feita a partilha.) 

_ Livros de Negocio. 

(Neste lug·ar se descrewm os Livr.os cio Né• 
gõcio, e Commercio do Casal, declarnndo, Livro 
por Livro, o seu uso, e qualidade conforme a de
nominação, e linguagem commerc.ial, as folhas 1 
que tem escriptas, e as que tem em branco.) 

H . 
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Fábricas, Lofas, e Abegoa'l'ias. 

(Neste lugar se clescre,·em as Fábricas cortl 
os seus utensílios, máchinas, e apparelhos: igual
mente se descreYe a fazenda, e cabedal das Lojas, 
Armazens, A begoarias; Boticas, e Officinas, de
clarando as peças, e seus valores pela. Relação da .. 
da pelos peritos Avaliadores.) · 

J.lforgados, e suas bemfeitorias. 

(Neste lugar se descrevem as fazendas vincu• 
Jadas, q:Ue constarem das Instituições, e Tombos, 
que forem achados no Casal, quando pertenção ao 
filho menor Successor da Casa, que ha de ficar em 
administração para se tomarem contas no Juízo do 
Inventario: igualmente se descrevem as Commen
das, Officios, e Bens da Corôa, e Ordens, que es
tiverem e.m vidas para succeder o filho menor, co .. 
mo Successor da Casa administrnda. Quando h·oua· 
verem bemfeitorias nos bens do Morgado, devem 
descrever-se pelo Cabeça de casal para se avalia
rem, e partirem pelos herdeiros: quando não ha 
Menores, ou Successores com administração, não 
se descrevem os Morgados, nem os bens da Corôa~ 
e Ordens, em que succede o mais ve~ho, e Succes• 
sor destes bens, que não tem partilha; mas o Ca
beça de casal deve accusar a existencia, que havia 
destes bens no Cnsal, indicando para quem passão, 
e a quem QS entrega, para constar a todo o tempo.) 

Cartorio, e cousas alheias. 

(Quando no Casal existirem Cartorios de Of
ficios públicos, ha de fazer-se Inventario separado 
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para se entregarem os papeis, e Livros a quem 
pertencem ; mas o Cabeça de casal deve declarar 
na descripção do Casal a existencia do Cartorio, 
e a quem se entregou ; assim como todas as cou
sas alheias achadas na casa do defunto; móveis, 
gado, fazendas, papeis, ou 'Livros de qualquer So
ciedade; e lambem as fazendas de arrendamento, 
para constar tudo quanto o defunto possuía como 
proprio, ou arrendado, emprestado, ou em depo-
sito, e administrac,ão.) · 

Encerramento do Inventario. 

E logo fiz este Termo de encerramento, em 
<1ue pelo dito Cabeça de ca~al me foi dito que na
da mais tinha para descrever, e inventariar per
tencente aos bens do dito Casal, e protestava de
screver todos os mais bens, que lhe venhão á sua 
noticia, sem que haja de lhe prejudicar o seu ju
ramento, nem perder a sua direita parte, que em 
taes ,bens tiver, e assignou na presen<(a. das teste .... 
munhas F ... e F ... ; e eu Escrivão o escrevi. 
F ... (<;abeç<i de Casal.) 

F ... l . 
F ... f test~munltas. 

(Neste lugar pódem lançar-se as Licitações re
queridas em audiencia, ou por fóra· com Petição.) 

A tito de Licitação em audiencia. 

Aos ... do mez de ... do anno de ..• nesta Ci
dade (ou Villa) em casas da \·esidencia de F ... , 
Juiz de ... , ahi fór.ão presentes F ... e F .•. , her
deiros de F ... ; e por elles foi requerido ao dito 

~i • . 
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Juiz a Licitação nos bens da herança descriptos, 
e avaliados no Inventario para offerecerem maior 
valor, e se emendarem o~ erros da avaliação em 
preJíiizo dos herdeiros, não duvidando cada um 
dos Licitantes o acceitar no seu quinhão os bens, 
que licitassem; o que sendo ouvido pelo dito Juiz, 
estando presente o Curador (ou o promotor F .. , 
ou o Tutor), adrnittiu a Licitação requerida, fiean
do salva a igualdade da partilha, a que se ba de 

· proceder. E logo pelo herdeiro F: .. foi licitada a 
fazenda avaliada, na quantia de 95 $ OOü, offerecen--' 
do mais 5 $000 par·ÇL ficar no valor de 100 $ 000; 
e pelo herdeiro F .... (oi licitàda a Casa avaliada 
na quantia d·e 100 $ 000, offerecendo mais QO $ OOQ 
para ficar no valor de l_'.W. $ 000. E feitas estas Li-· 

,citações, não have.ndo. quem mais offerecesse, man
dou o dito Juiz fazer es.te Auto, que as.sig'nou cmn. 
'OS sob,reditm:i; e eu F ... o esc-revi . 

. F .... (Citrador.) 

F .. , (Firma <iro Júiz . .) 

F .. · l L' 't t " li' ... j ici an es . 

.Audie11cia dos herdeir~s. ( 1), 

Aos .•• do rnez de ... do anno de ... nas ca-
~as de residencia de F ... , J u'iz de ... , al1i sendo 

(1) Quando oJui~ entender que é necess11rio, antes' de determi
nar a partilha, fa.zer alguma conferencia com os herdeiros, na pre~ 
sença do Curador, e Promotor, havendo Menores, mandar& chamar 

· os berdeiros, ou seus Procuradores para serem ouv.idos, e com ellea 
tirar as dúvidas, que houver, fazendo as perguntas nece~sarías a bem 
~as pa'l't~lhas, evitanclo os erros, enganos, 'e lesões a tempo. V. Or4. 
l4iv. 3. Tit. 7. · 
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prese~tes F ... F ... e F •.. , herdeiros do falleci4o 
F ... , por elles foi requerido ao dito Juiz que antes 

·da partilha lhes mandasse dar vista do Inventario 
para requererem, e apontarem o que fosse a bem 
da sua jusliça ;, o que sendo ouvido pelo dit© Juiz·, 
assim o mandou; e eu F ... o escrevi, fazendo este 
Termo, que fl.ssignoa o mesmo Juiz. 

F,: ... (Firma · do Juiz.) 

IJ_espaclw antes ela parUllla. 

Vista aos herdeiros, ao Curador, e em 
ultimo luga1· ao· Promotor. ( 1) 

F ... ( Fi"rma do Juiz.) 

Publicaçáo. 

Aos ... do mez de ... anno <le ... foi · publi
cado o <léspacho supra por 'F ... , Juiz de ... ; e 
F ... , .Escrivão, o escrevi . . 

Nota. 

(Neste lugar juntão-se as Procurações dos her
deiros, para que os seus Advogados alleguem, e 

(1) G.oando não ha Menores, ou pessoas administradas, é a vis
.ta concedida aos herdeiros sómente, porque não ba Curador, nem é 
necessario llromotor; na publicação dos despachos, 011 Sentengas ha 
de declairar-se o nome do Juiz para con81.ar quem proferiu, ou publi
cau o despacho: não é necessaria a publicação em audiencia; pois o 
J"u.iz póde dar ao Escrivão os Autos para lhe pôr e termo de publi
cação, ~rd. J,iv. 3. Tit. 66. §. 6.: os herdeir0s p6dem pedir por 
fóra dos Autos que se lhe conceda vis.ta para dize.~em, e allegarem, 
e neste caso ' é_ escusado ·o Termo, da audiencia para pedirem 11 viata 
con10 acima se fez. -
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requeirão sobre o modo dn partilha, ou o que fhes; 
convier sobre os bens inven,tariados, avaf-iações,. 
Licitações já feitas, ou ainda para fazer, accusan
do mais bens do Casal ·não descriptos, erros do In
ventario, pedindo exhibição de Titulos, Collações, 
e outras declarações, sem as quaes a partilha nito 
possa concluir-se com igualdade.) 

Despacho para se proceder na parlilka. 

Proceda-se na partilha, vindo os Autos 
concJusos. ( 1) 

F ... {Firmà cio Juiz.) 

Puhlica;áo. 

Aos:.~ do mez de ..• anuo de ... foi publicado 
o despacho supra por F ... ~ Juiz de.~.; e eu F ... 
o escrevi. 

Conclusáo. 

Aos ... do mez .•• anno de ... fiz estes Autos 
cooclusos a F ... , Juiz de ••. , na fórma do seu 
despacho; e eu F .•. o escrevi. 

(Neste Jogar lança o Juiz a determinação da 
partilha para se entregar aos Partidores.) 

Auto de conta, e reparli'çáo. 

Aos. . . de. . . anoo de. . • nas casas de resi
dencia de F ..• , Juiz de ..• , ahi Jhe foi apresen-

(f) Quando os herdeiros, o-Curador, e Promotor tnos Auditorios, 
onde houvereste offieio) tiverem allegadooqne lhes convier, estando 
ntisfeito o requerido pelas J>artes todas concoMe9, mandará o Juiz 
por seu despacho que se proceda á partilha. · · 
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tada pelos Partidores F ... e F ... , a partilha dos 
bens do Casal do defunto F ..• , que elle Juiz lhes 
tinha mandado fazer delerminando-Jhe a sua fórma 
e tiradas as dúvidas, que nella podesse haver coo":' 

· forme a determinação, que lhes deu, para que fosse 
' julgada por Sentença depois de examinada, e assi

gnada pelo dito Juiz, e sobreditos Partidores; e 
como fosse achada conforme a determinação, que 
lhes havia dado, mand-0u o dilo Juiz fazer este 
Auto, junlando·se á partilha, que. elle com os Par
tidores assignou, e é na fórma ~eguinte: 

( 1) Par·tilha dos bens do Casal de F . ... 

Receita. 

. Mostra-se deste Inventario que os 
bens móveis do Casal importão pelas 
suas valias na quantia de ....... . 
_ Mostra-se que a prata, e ouro im-

'. porta pelo seu valor na quantia de . . 
Mostra-se pela declaração do Ca

beça de casal Inventariante haver no 
Casal em ·moeda e dinheiro contado a 
quantia de • . ; . . . . . . . . . . . . 

Mostra-se que o gado descri pto im
})Orta pelas· suas valias na quantia de . 

Mostra-se que os Livros descri
ptos, - e avaliados importão na quantia 
de . . . . . · . . . . . . . . . . . . . .... 

Mostra-se que as dividas activas 
clescriptas importão na quantia de . . 

(t) Aqui se junta a partilha escripta pelos Partidores na Cidade 
de Lisboa, ou pelo Escrivão, ou seu Ajudante, e Escrevente; maa 
1ohescripta pelo Escrhão. 
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Achárão que os bens móveis, e 
semoventes sommavão a total quantia 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

-------
Total dos móveis. 

Mostra-se que os bens de raiz de
scriptos im portão pela sua valia na quan-
tia de ................ . 

Achárão que importa toda a fazen-
da, é bens do Casal na quantia de . . $ 

------""" 
Total da fazenda, e bens do Casal. 

Pagamentos. 

Da qual somma se mandou pagar 
a despeza do Funeral, que consta da 
Certidão, e declaração do Cabeça de 
casal a quantia de (1) •........ 

Mandou~se pagar as dividas justifi
cadas no A ppenso, de que se faz agora 
pagamento, na quantia de ...... . 

Mandou-se separar os Legados, que 
constão do Testamento, que importão 
na quantia de .............. . 

(t) Adespeza do Funeral é todo o enterramento, eo que sedis
pende com o cadaver 11té {1 sepultura conforme o costume do Lugar 
onde• morreu o defunto, e se chamão gastos de Corpo presente; a 
saber: mortalha, caixão, armação, sepultura, signae3 dos sinos, acom
panhamento, Mi~sas, esmolas,- Officios fúnebres, cera, e tudo o que d 
defunto recommendou, se lhe fizesse, no seu Testamerito, que se deve 
abrir publicamente por alguma Autoridade pública, logo que mor• 
rer o Testador, passando-se Certidão da abertura. V. Valasco Part. 
Cap. 19. n. 46. 

•, 
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Sommão os pagamentos a quantia 
$ 

Pagamentos 
Feitos estes Pagamentos resta li-

quido a quantia de. . . . . . $ 

Esta quantia se mandou dividir em 
duas meações, uma para os herdei~·os·, 
e outra para. a viuva Cabeça de c<~saJ, 
que importa na quantia de ...... . 

Liquido. 

$ 

Meação da viuva 
A meação do uefunto, dividida por 

dous filhos herdeiros, pertence a cada 
um à quantia de . . . . . . • . . . . . $ 

Pagamento da viuva. 

Ha de haver a viuva Cabeça de 
casal F ... em pagamento <la sua mea-

.. . d çao a quantia e ....... - .•.. 

Legitima. 

Meação. 
Da qual .se faz entrega pefa maneira seguinte. 
Um cordão de ouro com o peso 

- <le ... , no valor de .......... . 
Em dinheiro a quantia de .... . 
Uma propriedade de casas no sitio 
de ... , avaliada na quantia de ... 

N. R. Os algarismos hão de ser escriptos na margem de f6ra, 
lançando as verbas dos bens por cópia da mesma f6rma, que forem 
achadas na descripção dos bens inventariados. 
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Haverá a quantiá de <i $ ooo nos 
rn $ ooo, que deve F •.. por Escriptu
ra (ou Sentença, ou Escripto particular, 
e confissão). 

Torna, por levar de mais nos bens 
de raiz a quantia de ... , que o her<lei
ro F ... haverá para sei· intefrado da sua 
Legitima com os juros desde a morte 
do defunto seu pai. . . . . . . . . . . . $ 

Torna. 
E por esta maneira se fez o pagamento á dita 

viuva na fórma .determinada pelo dito Juiz, que 
assignou com os sobreditos Partidores; e eu F ... 
o sobescrevi. 

F .. , (Juiz.) · 

F .. ·1 . F. . . Partidot·es. 
F ... 

Pagamento de F . . . 

Ha de haver F ... , filho de F ... . 
para pagamento da sua Legitima pa-
terna (ou materna) a quantia de . . . $ ___ _____. -

Legitima. 
Da qual se lhe faz entrega pela maneira se

guinte: 
Tres Jançoes de linho na valia de $ 
Vinte alqueires de milho a preço 

de ... na valia de . . . . • • . . . . . . $ 
Yma vrnha no sitio de ... na va- $ 

lia de. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . $ 
Haverá ... na divida de ..• , que 

deve F •.• por Escriptura, etc . • . . . $ 
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Haverá da viuva sua Mãi em Tor
uas, que· lhe deve pagar com os seus 
juros desde a morte do defunto seu Pai, 
a que ficão obrigados os bens de raiz~ 
que a viuva (ou herdeirn) leva de mais, 
a quantia de ........... ·. . . . . $ 

----
Haverá ele Tornas. 

E por esta maneira se fez o pagamento a es
te herdeiro na fórma da determinação ,do Juiz, 
que assignou com os sobredito:S Partidores; e eu 
F ... o sobescrevi. 

F ; .. (Juiz.) 

~:: '. 1 Partidores. · · 

Pagamento de F... ( l) 

Ha de haver F ... , filho de F ... , 
para ·pagamento de sua Legitima (ou 
quinhão lrereditario) a quanlia de . . . $ 

Legitima. 
Da qual se faz entrega pela maneira seguinte. 
Um capote no valor <le . . . . . . . $ 
Uma colcha .. . no valór de. . . . . $ 
Uma fazenda no sitio de ... no va-

lor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Haverá ... na di vi<la, que deve 

F....................... 'ÍI 1P 

(1) Nas tabellas seguintes apparej em as diversas f6rmas de Par· 
t ilhas nas heranças por Testamento, ~u ab intestato entre marido, e 
mulher, filhos, netos, ou herdeiros transversaes, e quando ha Colla.

. ~ão, e Terça. 
\!?3 • 
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' E por esta maneira se fez o pagamento :i e"
te herdeiro na fórma da determinação do Juiz, que 
assignou com os sobreditos Partidores; e eu F ... 
o sohescrevi. 

F ... ( Jr1iz.) 

F ... l D t'-' F... .car zuores. 

Encerramento da parti'lha. 

E sendo feita a partilha pelo dito Juiz, e Par
tidores pela maneira acima declarada, e por todos 
elles assignada, escripta (ou sobescripta) por mim 
Escrivão, a fiz aqui juntar, e encorporar nos Au
tos do ln venta rio aos . . . do mez de . . . de 1830; 
e eu F .•. o escrevi, e assignei. 

F ... (Nome· inteiro do Escriváó.) 

Conclusão. 

Aos .... do mez de .•. do anno de •.. fiz estes 
Autos conclusos com a partilha feita, assignada 
pelo Juiz F . .. , e Partidores F .•. e F. , 

Séntença. (l) 

Julgo a Partilha por Sentença, e mando se 
cumpra como nella se contém, e paguem as Partes 

(f) Antes de julgar a partilha por Sentença póde o Juiz man
dar por seu despacho que hajão as Partes vista da partilha; e logo 
que tenhão allegado sua justiça, se fazem os autos conclusos a final para 
ilentenoiar a partilha feita, ou mandar emendar os erros allPgados, cha
m<1ndo os l 1artidores para se fazer a emenda em um Auto, que todos 
a9signarão, julgando-se. por Sentença a partilha, e sqa emenda, sem 
'llle 01ais liajiio vista as P<1rtes. 
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as custas, e salarios, conforme as suas porções na. 
Partilha. Lisboa ... de ... de 1830. 

F ... (Nome inteit•o do Juiz. ) 

Raza 
Autos 
Termos. 
Conclusão. 
Caminho5i . 
Citação. 
Despacho 
Senlenca . 

.Juiz. 
Partidores. 
Louvados 
Curador 
Promoto1• 

Conta dos Salarios . 

Para Escrivão. 

Som ma 

Custas das Partes contadas a foi. 
Contas . 

Som ma 

Repa,.tiçáo. 

Pertence á viuva ametade 
A cada um dos herdeiros . 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 000 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

' ººº 

' ººº $ 000 

(Seguem -se as 'J'abellas das partilhas.) 
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Partilha por Testamento. 

Mappa 1. 0 

Bens móveis do Casal de F .. 
Bens de raiz • 
Dividas activas . . • 
Bemfei torias de Prazos vitalícios , <lU 

Morgados, que <leve F... . · 

Menção da viuva 
Meação do defunto . 

Som ma 

Terça da meação para Legados na fór
ma do Testamento (1) . 

Dous terços da meação do defunto, li
vres dos Legados . 

Partilha dos dous terços da meação da he
rança por dous herueiros, a cada um 

$ 
$ 
$ 

$ 

$ 
$ 
1 

$ 

$ 

$ 

Quinhão dos herdeiros. 

Partilha, sem ·meaçáo de co11/uges,por Testamenta. 

Bens móveis 
Frutos . 
Gado . 
Bens de raiz . 
Fóros • 
Dividas activas 

Mappa Q.
0 

Bens do Casal. 

Som ma 

$ 
$ 
1 
$ 
$ 
1 

$ 

(1) Os Legados hão desahir da 'ferça, quando o Testador tiver • 
filho,, a quem se deve a Legiti.ma nos dous terços da herança. 
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Funeral $ ·5 
Legados $ ... $ 
Dividas passivas $ 
Liquido da herança. ;f, 
Terça na fórrna do Testamento. $ 
Dous terços para os herdeiros . $ 
Partilha dos dous terços por ó herdeiros 

na fórma do Testamento, a cada um $ 

Quinhão dos herdeiros. 

Partilha com mcaçáo do confuge, e Terça 
pani os herdeiros. · 

Dinheiro 
· Roupa . 

Louça . 
Prata .. 
Ouro 
Frutos . 
Gado 
Livraria 
Bens de raiz . 
Dividas activas 

Mappa 3.0 

Bens do Casal. 

Total . 
Funeral (1) : . 
Liquido daherança 
Meação cloviuvo 

I 
$ 
$ 
$ 
1 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

(1) O Funeral sahe de todo o monte do Casal antes de fazer a 
partilha da herança: o Luto não entra no Funeral. Vide Valasco 
Part. Cap. 19. n. 52. e 53. na Viuva dotada. 
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Meação da defunta. $ 
Terça <la meação $ 
Dous terços da rneaçào $ 
Partilha dos dous terços por b herdeiros $ 

Quinhão elos herdeiros. 

Pari ilha com bens de collação entre descendentes. ( 1) 

Mappa 4. 0 

Bens do Casal (com a individuação ne
cessaria) $ 

---·---
Meação da vmva $ 

Meação do defunto. $ 
Ametade da collação de F. . . $ 
A metade da collação de F. . . $ 
Somma da meação, e meios dotes . $ 
Partilha por f> herdeiros. $ 

A caJa um. 

Recebeu F ... no seu meio dote. $ 
Ha de haver do Casal o resto, que são $ 
Recebeu F ... no seu meio dote. $ 
Ha de haver o resto, gue são $ 

(1) A collação dos bens doados pelos pais· em sua vi<Ja tem lu
gar entre os filhos legítimos, e naturaes f6ra do matrimonio nos pais 
mechanicos; estas Joaçõe~ não p6dem prejudicar as Legitimas dos 
outros filhos, que não tiverão dotev, ou quaesquer outras doações dos 
pais; mas s6mente entr~o com ametade na partilha, sendo algum 
dos conjuges vivos, reservando a collação da outra ametade para a 
partilha por morte do ultimo Doador. V. Ord. Liv . .t.. 1'it. 92. e 
'l'it. 9'7. 
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Pa'rtilha com Te1·ça, e bens dotados. 

Mappa f>. 0 

Bens do Casal (com toda a in<livicluac,ão) 
-------

Terça ( J) dos bens do Casal na fórma elo 
Testamento. 

Dous tercos . 
Dote do herdeiro F... . 
Dote de F .... 
:Somrnão os dous terços, e os dotes. 

Pm·tilha. 

Partilha dos dous terços, e dotes por ô 

$ 

Terça. 
$ 
$ 
$ 
$ 

Monte. 

herdeiros; pertence a cada um • $ 
-

A cada um elos herdeiros. 

Recebeu já o herdeiro dotado F ... a 
quantia do seu dote . 

Ha de haver o resto 
Recebeu F ... já o seu dote .. 
Ha de tornar por levar de mais . 

' 
$ 
$ 
$ 
$ 

(1) A terça dos bens do Casal separa-se dos bens, que o de
funto tiver ao tempo da sua morte, não calculando os bens doados, 
ou as doações já fdtas; porque já não são do Casal, nem são bens 
da herança. ainda que os dotes não estejão ainda entrP.gues aos do
tados. V. Gama Becis. 33. Valasc. Part. Cap. 19. 11. 20. Barb. 
Remiss. ad Orrl. 'fit. 97. Cald. de Ernp. Cap. 10. n. 27. Valasc, 
Cons. 188. n, rn. 
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Partil/ia em que os Dotad~s desistem da herança, 
e se levantáo com o Dote sem t01·1uts. 

Mappa 6. 0 

Bens do Casal (móveis, raiz, e dividas 
activas) . 900 $ 000 

Terça do que havia ao iempo da ·morie 
do defunto, obrigada aos. dotes 300 $ 000 

Dous terços . 
Bens dotados ao filho F ... 

600 1 ººº 
600 ' ººº ªºº $ 000 Bens do seg undo dote ao filho F ... 

Sommão os dous terços, e os dotes. . 1:500 $ 000 

Monte partivel. 
Partillw. 

Partilha por b filhos, a cada um, en-
trando os dotados . . · !!00 .$ ooo 

Quinhão dos filhos. 
Levantou-se o 1. 0 dotado com o seu dote 600 $ ooo 

porém como lhe pertence de Legi~i-
ma, e Terça sómente a quantia de 600 $ ooo 
nada tem para tornar aos seus irmãos 
não dotados. · 

IJevantou-se o~.º filho dotado com. 300 $ 000 
porém tem de Legitima sem Terça a 
quantia de . 300 $ 000 
nada tem para tornar aos outros. 

Os outros :1 filhos não dotados 1evão a 
sua Legitima dfil . • .. 3001000 

Legitima. 
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Partilha quando os Dotados se levantâo com os seus 
Dotes, devendo Tornas aos outros lrmâos náo do
tados. Vide Vai asco Cons. 188. n. 14. Part. Cap. 
19. n. b. Cap. lã. n. 133. 

Mappa 7. 0 

Bens do Casal (declarando as 3 especies) 

Terc.a destes bens obrigada aos dotes. 

Dous terços . 
Bens dotados no 1. 0 dote 
Bens do !12. 0 dotado . 

900 .$ 000 

300 'ººº 
600 $ 000 
8QO $ 000 
600 $ 000 

Somma dos dous terços, e bens dotados ~:ooo $ 000 

Monte partivel. 
P~rtilha por 5 filhos, entrando os dotados 400 $ 000 

·A cada um 

Levantou-se ol.ºdotado com oseudote 1300$000 
porém como sómente lhe pertence na 
sua Legitima, e Terça . 700 $ 000 
deve tornar para os outros irmãos a 
quantia de . 100 /j ooo 

Tornas. 
Levantou-se o~.º dotado com o seu dote 600 $ ooo 

porém como já não ha Terça, perten-
ce-lhe sómente a sua Legitima de 400 $ 000 
devendo tornar para os outros irmãos 
a quantia de '200 $ ooo 

Tornas. 
~-'Í! * 
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Somrnão as Tornas dos <lo
tados . 

Sommão os bens do Casal . 
-

Sommão as Tornas, e bens 

300$000 
900 $ 000 

do Casal . . 1 :!200 $ ooo 
Partilha feita pelos :3 filhos nã.o dotados; 

per~ence. 4.00 $ ooo 
A cada um dos 3. 

Partilha q11ando li.ct separaçao de bens para 
dividas passivas ( J ), ajim de serem 

vendidos em Praça pública. 

Mappa a.º 

Bens do Casal (todas as 3 cspccies), 

Funeral . ,$ 
Dividas passivas justificadas /j 

Sommão os' descont.os I 
Liquido da herança. 
Partilha por õ her<leiros, a cada um 

$ 
$ 

A cada um. 

(1) Consentindo os herdeiros na separação de bens para pagamento 
das dividas jusl.ifi<1ad"s com citação dos herdeiros, e resposta do Cu
rador, e do l'romotor (onde honvcr este officio), separão-se bens no 
Auto da partilha para se venderem em hasta p1íblica, pagando a 
Sii.a; este Auto ha de ser assignado pelo Juiz, Partidores, e Cura
dor, ou Promotor: os Autos da ju~tificação das dividas ficão appen
sos ao Inventario, assi rn como Lodos os mais Autos, J 11sl ificações, Re
querimentos, Emancipações, Tutelas, Aggravos de l'ctição, para que 
os A ntos do Inveulario, e Partilha Sf~iio ~c>parudos de ludo, como um 
'l'ombo dos bens do Casal. 
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.Bens separados para se pagarem as dividas, e 
.Ji'unenr,l, que irnportáo $ 

.Em bens móveis ( decla.rão:se no paga-
mento) . $ 

Em bens de raiz (declarão-se na entrega) $ 

Partilha quando lia legados para saltirem da 'J.'erça, 
havendo filhos, mt herdeiros necessarios . ( 1) 

Mappa !l. 0 

Bens do Casal do <lefunto inventariado .$ 

'.f erça destes bens $ 
Legados, e outras de~pezas ordenadas 

no Testamento $ 

Dous tercos dos bens do Casal 
Sobejos d'a Terça, satisfeitos os Lega

dos 
Sommão os dous terços, e os sobejos 

d~s Legados 

$ 

$ 

Monte- partível. 

(1) Esta partilha se faz entre os Descendentes, e Ascendentes, a 
quem o Testador não p6de tirar a sua legi1ima, que lhe pertence nas 
duas terças da herança, tendo o Testador s6mente a liberdade para 
dispór da Terça dos seus bens, Ord . Liv . 4. 'I'it. 28. ; quando porém 
os herdeiros forrm estranhos, ou herdeiros trarisversaes, não se faz 
separação da Terça .para os Legados; porque se faz a partilha de tu
do o que o Testador mandar no seu Testamento, entregando-se os 
Morgados, e Jlraws a quem pertencem pela sua investidura, ou no
me-ação. 
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Partilha feita pelos herdeiros do defun-
to; pertence a cada um. ,K 

A cada um. 

Partilha quando a viuva de õO annos, tendo de
scendentes, casou segunda vez, sob1·evivendu ao se -
gundo marz'do, para se diviclz'r a herança pelos 
lterdeiros do marido. ( l) 

Mappa 10.º 

Bens do Casal por fallecimenlo de F ... 
casado com F... $ 

Terça dos bens do Casal, que a viuva 
tinha quando casou segunda vez com 
o falJecido inventariado. 

Terça dos bens do segundo marido, 
quando- casou com a viuva. 

Terça dos bens adquiridos por qualquer 
titulo dos asc~ndentes, ou descenden-
tes da viuva . 

Bens adqairidos na constancia do ma
trimonio. 

$ 

$ 

$ 

Sommão todas estas 4 parcellas . $ . 
l.0 Monte parlivel. 

1. ª Partilha. 

Feita a partilha em duas meações, urna 

(1) V'. Ord. Liv. 4. 'fit. 105. Valasc. Cons. 103. n. 0 10. Guerr. 
T. 2. Lib. 6. Cap.1. n. 0 110. Repert. da Ord. V. Mulher viuva. 
Mello Fr. Lib. ~. Tit. 8. § 12. Gam, Decis, 321, Cabedo Decie.114. 
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para a viuva, e outra ·para os herdei-
ros do defunto, pertence á viuva $ 

Meação da viuva 

Q. ª Partilha. 

A meação <lo defunto sommada com os 
dous terços elos bens, com <JUe entrou 
para o Casal, e com os dous terços dos 
bens adquiridos por herança dos as-: 
cendentes . $ 

~. 0 Monte partivel. 

Desta quantia, que pertence aos her
deiros, se faz a partilha, e pertence 
a cada um. $ 

A cada um. 

Partilha quando f allece a mulher quinquagenaria 
casada !egunda vez, tendo descendentes do p1·imei
ro matrimonio, para se dfoidir o Casal pelos seui 
herdeiros, e mar·ido do segimdo matrimnnio. (1) 

Mappa 11. 0 

Bens do Casal, que haviam por morte 
de F ..... casada, que foi segunda vez 
com F ... Cabeça de casal . 

Terça dos bens do Casal, que a viuva 
fallecida tinha, quando casou segun-
.da vez • $ 

(1) Vide Ord. Liv. 4._ Tit. 105 , Gama Decis. 321. 
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Terca dos bens do Casal, que o lnven
ta~·iante levou para- o Ca~a1 quando 
casou com a viuva F ... fa11ecida. 

Terça dos bens, que o Inventariante 
adquiriu. por qualquer titulo de seus 
ascendentes, ou descendentes na con-
stancia do matrimonio . J 

Bens adquiridos na constancia do ma-
trimonio. 1 

Sommão estas quatro ad<lições ele bens 
parti veis $ 

I.º Monte partivel. 

1. ª Partilha. 

Feita a partilha dei:;tes bens, pertence 
a cada meação da defunta F ... , e 
seu marido. $ 

Menção de cada um. 

i, ª Partilha. 

Esta meação junta aos dous terços dos 
bens, que tinha a viuva quando ca
sou, e aos dous terços dos bens ad-
quiridos de seus ascendentes, som mão 1 

g. 0 J.\fonte. 

Feita a partilha, pertence a cada um 
dos dous herdeiros da defunta. $ 

. A cada um .. 
• 
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Partillia..quando houver casamento por Dote, e Ar~ 
ras, ~alifndo amullter co.m o seu pote. Ord. Liv. 
4. T1t. 47. Mello Fr. Ltb. \ól. T1t. 9. (1) 

Mappa U.0 

Bens do Casal por morte do defunto. . 1 

Dote, com que éntrou a viuva. . . . . 3 
----

Bens, com que-o defunto marido entrou $ 

Bens adquiridos na constancia do ma-
trimonio. $ 

Meação dos adquiridos para a viuva. . $ ----
Meação da viuva. 

Partil~a para os herdeiros. 

Bens do Casal do defunto, que restão, 
separado o dote da viuva . $ 

Meação dos adquiridos. . . . . . . . . $ 
Somma o monte dividendo. . . . . . . $ 

Montes dos herdeiros. 

A partilha feita- pelos herdeiros do ma-
rido defunto pertence a cada um . . $ 

A cada herdeiro. 

(1) Nesta partilha não entrão as heranças, e doações, que a viuva 
adquiriu na constancia do matrimonio, quando outra cousa não foi con
vencionada na Escriptura Nupcial. Valasc. Part. Cap. 23. e Cons.103. -
Mello Fr. Lib. 2.,Tit. 9. e 'J'. 8. §. 10. Gam. Decis. 314. n. 4. : os ben. 
dotaes entregão-se, tendo sido estimados, ou se pagão corno divida9 

!'i! f> 
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Partillw quat?do houver casamento por Escríptura 
Datal pm·a o marido saltir com os bens, com que 
entrou para o Casal. 

Mappa 13. 0 

Bens do Casal, que havia por moi:te da 
mulher dotada F ... , econstão do In-
ventario . . . . . . . • . . • . . . . $ 

Bens do dote da µi ulher defunta, . q uan
do entrou para o Casal, e constão da 
Escriptura nupcial ........ , . $ 

Bens adquiridos na constancia do ma-
trimonio nafórma do Contracto nupcia'l J 

· Ametade destes bens adquiridos pará 
o viuvo Cabçça de casal. . . . . . . $ 

. Meação do viuvo. 
Bens, com que o marido da defunta en,. 

trou para o Casal, que devem sahir 
da partilha para se entregarem na 
fórma do seu Contracto • . . . . $ 

Bens da partilha. 

Sommão os bens _cio dote da defunta, e 
am~tade dos adguiridos, a quantia de 

Partilha feita pelos dous herdeiros da 
def~nta; pertence a cada um . . . $ 

A cada um. 
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Partilha quando ha suhdivisóes enlt-e varios descen
dentes de um Tronco comrrnem da Familia exis

. tente. (l) 
Mappa 14.0 

Bens do Casal elos defuntos F ... e F: .. 
para repartir pelos seus netos, e bis-
netos existentes . . . . $ 

Monte do Ca
0

sal. 
1. ª Divisáo. 

Deste monte se fazem duas divisões 
para os dous filhos já fallecidos F ... 
e F ... , e pel'tenee a cada um o seu 
quinhão . . . . . . . . . .. . . . . . $ 

A cada um dos filhos. 
~ . ª Divisáo. 

O quinhão do filho F .•. se divide pe
los dous filhos, netos do defunto in

. ventariado , e pertence a cada um 
dos dous F ... e F... . . . . . . . $ 

A cada netQ. 
3.ª Divisâo. 

O quinhão do filho F ... se divide pe
los seus tres filhos, netos do inven-
tariado, F ... F ... e F... . . . . . . $ 

A cada um dos netos. 

( 1) São tantas as partilhas, quantas são as divisões, e subdivisões 
dos representantes dos fallecidos, dando a cada um dos que existem 

vivos o quinhão de seu pai, ou ml'íi, a quetn representão in stirpes 
110 Ramo da Familia, a que pertencem oriundos do Tronco com-
mum senhor do Casal inventariado. Novel. 1Ul. Cap. 1. · 

!'ló • 
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4. ª Divisáo. 

O quinhão do neto F ... já fallecido se 
divide pelos seus dous filhos, bisne
tos do inventariado, e pertence a -ca- · 
da UID ••••• • • • • • ••••• · $ 

A cada bisneto. 

Partilha quando ha fillzos de dous matrimonz'os, oze 
camas, e um só Cabeça de casal inventariante. (l) 

Mappa lfJ. 0 

Bens do Casal (móveis, raiz, dividas) 
de F ... , que havia por morte do pri
meiro marido F ... (ou primeira mu-
lher F ... ) . . . • • • . . . . I 

Meação do defunto . . . . . J 
Meação da viuva (ou viu''º). J 
Bens que são do ~. ° Casal. . J 

1. ª Partz'lha. 
Partilha da meação do defunto pelos seus 

filhos, pertencendo a cada um dos 
tres da primeira cama F ... F ... F... $ 

' !IJ.ª Partilha. 

Bens do ~. ° Casal por morte do segundo 
marido (ou mulher), em que entra a 

-·---
A cada um. 

(1) Quando por morte do primeiro Conjuge não se fez Inven
tario, e partilha, c11sando segunda vez o Conjuge, que sobreviveu, 
e ficando n11 possA dos bens do Casal da pl'imeira carna pro z'ndiviso, 
morrendo o sf'gundo marido (ou mullier), deve-se fazer separação 
dos bens de cada uma das camas em um s6 Inventario, para partir 
pelos herdeiros de cada uma das camas. 
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rneaçifo que pertence á viuva na par-
tilha do primeiro marido. . . . . . . $ 

Partilha destes bens da segunda cama 
·pelos filhos do defunto, e pertence a 
cada um dos tres F ... F ... e F... $ 

A cada um. 

Partilha quando o Casal se divide por herdeiros 
transversaes in stirpes com representaçâo. ( 1 )' 

Mappa 16.0 

Bens do Casal do defunto F ... $ 

Monte do Casal. 
l.ª Partilha. 

Estes bens se repartem em dous qui
nhões pel0s dous irmãos do defunto, . 
um delles F, . . já fallecido, o qual 
tem Jous filhos; que o representão, 
concorrendo com seu tio F ... , e per-
tence a cada uma destas divisões . . $ 

- Cada uma das divisões. 
Pertence a F ... , irmão do defunto in

v~ntariado, uma destas divisões, que 
sao. . . . . . . . . . . . . . . . . . f, 

Quinhão do irmão F ... 

( 1) Havendo ainda existente a mulher do irmão fallecido, a 
quem os seus filhos representão, concorrendo com seu tio, deve-~e 
fazer meação para a viuva, quando o marido tiver fallecido depo19 
do defunto inventariado, tendo já a mulher a sua ametade. 
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: ~. ª Partilha. 

O quinhão do fallecido irmão F .. '. se 
reparte pelos seus dous ti lhos, sobri
nhos do defunto inventariado, e per
tence a cada um. . . . . . . . .. . . 

' 1 

A cada um dos sobrinhos. 

Partilha quando o Casal se divide por lterddros 
transversaes leg#i"mo!, qiee succedem in capita. ( l) 

/ 

Mappa 17.0 

Bens do Casal do defunto F .... I 
Monte. do Casal. 

A partilha d-estes bens feita pelos so
brinhos do defunto, filhos de tres ca
mas; asáber: F ... , filho do irmão 
F ... já -raJiecido; dous sofüinhos F ... 
e F ...• , filhos do irmão jáfallecido F .•. ; 
e tres sobrinhos F... F... e F ... , fi
J hos do irmão já fallecido F ... ; per
tence a cada Uijl dos seis sobrinhos 
in capita a quantia de. . . . . . . . $ 

A cada um dos 6. 

(f) Tem lugar a representação nos transversaes, quando eoncorre 
sobrinho do defunto com irmão deste; pois sómente concorrendo so
brinho, e irmão do dPfunto, lia representação, para que o sobrinho 
tenha o mesmo quinhão, que pertencia a seu pai se .fosse vivo: po
rém quando concorrem s6mente sobrinhos, filhos de irmãos do de
funto inventariado, divide-se o Casal in capita; são tantos os qui
nhões, quantas as cabeças.VideHein. Pandect. Lib. 38. 'fit. 17. §. 87. 
Vide Ord. Liv. 4. 1'it. 91. ~· 2. in ~n. Nov. 118, Cap. 3. 
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Partilha qua1tdo o defunto inventariado não tem 
descendentes, mas ascendentes legitimos, ou natu
raes plebêos. 

Mappa 18.0 

Bens do Casal de F ... , fallecido · sem 
descendentes, para se dividirem pe- _ 
lo pai, e mãi (1) ...•. ? $ 

Despeza do Funeral . . , . . . • $ 
Dividas passivas justificadas • . . . $ 

Liquido da herànça dividenda. . $ 
Partilha. 

i?eita a partilha, pertence ao pai do de
funto arnetade da herança, que im-
porta em ....... , . . . . . . . $ 

E a -outra ametade pertence a sua mãi, 
que importa em ·• . ...... , . . $ 

Nota. 
Concluida a partilha por qualquer dos inodos 

indicados nos Mappas para modêlo, julgada por 
Sentença, como temos dito, mandará o Juiz dos 
Orphãos logo por seu despacho, que se notifique o 

( 1) Q1;ando não ha pai, nem mãi, pertence a herança aos av6s, 
Ord. Li v. 4.·'l'it. 91. e 'l'it. 96. ; o mais proximo ascendente succede 
110 descendente filho, ou neto, em igual gráo; porque não ha repre
sentação nos ascendentes, attende-se s6mente á prioridadP do gráo; · 
pois em quanto houver ascendente mais proximo, niio succede o mais 
remotp; e por isso quando ha s6mente pai, ou s6mente mãi 'riva, 
succede o pai, ou m'i em toda a herança, excluido o avó, ou av6, 
paterno, ou materno. V. Gam. in L. ~. 'l'aur, Mell. Fr. Lib. 3. 
'fit. 8. §. 16. 
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parente, ou pessoa capaz para assignar Termo de 
Tutela na fórma seguinte. 

Despacho para notificar o Tutor. (I) 

O Escrivão notifique o parente mais pro
ximo dos Orphãos para assignar Termo de Tu
tela em tres dias, pena de prisão. Lisboa ... etc. 

F ... (Firma do Juiz.) 

Termo de Tutela. ( !2) 

Aos ... do mez de ... do anno de ... nesta Ci• 
dade (ou Villa) em casas de residencia de ... , Juiz 
dos Orphãos de ... , onde eu Escrivão vim, ahi pe
lo dito Juiz foi dado ojuramento dosSanctos Evan
gelhos a F ... , que presente estaTa, debaixo do 
qual lhe encarregou que com boa, e sã consciencia 
fosse Tutor dos filhos, que ficárão Orphãos por 
morte de F •.. , adininistrando as suas Legitimas, e 
tratando das suas demandas, e negocios, e cui
dando das suas pessoas de maneira, que não expe
rimentem prejuízo, e lesão alguma, cumprindo com 
as mais obrigações de Tutor na fórma da Lei, 
para dar contas de tudo neste J uizo: e sendo por 
elle recebido o juramento, assim o prometteu fa'.. 

( t) O Juiz dos Orphãos tem obrigação de dar Tutor• aos Meno'" 
res dentro de um mez, que ficarem Orphãos, para lhe serem entre
gues os bens por conto, e Inventario feito; e por isso, logo que este 
esteja concluído, mandará juntar o Termo de Tutela, escolhido o 
Tutor na f6rma da Ord. Liv. 4. Tit. 102., quando o defunto pai 
não tiver nomeado quem seja, ou quando a mãi, ou av6 não quizerem 
ser, na f6rma da Ord. Liv. 4. Tit. 102. §. 3. 

(2) Este Termo se junta ao Inventario, logo depois de contado 
pelo Contador do J uizo; porém deve 'ser assignado pelo Juiz,_ e Tu~ 
tor para ter vigor, e servir de obrigação, Ord. Liv. 1, Tit. 24. §. 2t. 

' 
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zer, de que fiz este Termo, que assignou com o di
to Juiz; e eu F ... o escrevi. 

F ... ( l!'irma do Juiz.) 
· li'. • . (nome do Tutor.) 

Appenso·s. ( 1) 

Concluido o Inventario, e partilha, devem fi
car appensos aos Autos todos os Requerimentos, 
Avaliações dos Louvados, Justificações para divi
das passivas, Despezas de Funeral; Aggravos de 
Petição, e todos os mais processos, para que o In
ventario, e partilha fique desembaraçado de ma
neira que, ainda quando houver Embargos, Ap
pellação, ou Aggravo ordinario, possão os Autos 
continuar-se com os ditos recursos encorporados, 
levando os A ppensos, que forem necessarios até 
cl ecisão final. 

Contas. 

As contas dos Tutores se tomão, formando 
Autos appcnsos ao Inventario, ou nos mesmos Au
tos do Inventario,. corno fôr costume; o que mais 
extenso será dito, quando se tratar no Capitulo 
das Contas. 

( 1) As Escripturas, 'l'estamento, e mais 'fitulos dos bens do Casal 
enlregão-se a quem pertencerem á vista dos Formaes de partilhas, não 
ficando appensos aos Autos do T nventario mais tempo, que aquelle ne
cessario até concluir a partilha, quando fôr O!'?Cessario para alguma de
claração : tam bem ficão appemas as Deprecadas, as Avaliações com 
as Certidões dos Louvados Avaliadores, para se lançarem por e:!Ltenso 
no Inventario, e se fazerem as c6tas nas verbas dos bens pelos Partido· 
res, e Juiz, afim de ficar limpo o lmentario sem estas c6tas. 

!6 



INVENTARIO REQUERIDO 
PELOS HERDEIROS. 

Anno ele 1830. 
Lisboa. Bairro Alio. 

lnve'ntario dos bens, que ficárão por fa!Jeci
mento de F ... cas::ido com 1r ... morador na .••• 

Escrivão F ... 
Cabeça de Casal ~· .. 

Filhos (ou herdeiros). 

F. . . casado com F ... 
F ..• soHeirn. 
F ... ·casada com F ... 

( Autuor;ão.) 

Anno do N~scimento de N. S. J., Chr. de 1830, 
aos ... dias do rnez de ... nas casas de morada de 
mim Escrivão, ahi me foi apresentada a petição 
adiante junta por parte de F ... , morador em a 
·Rua de ... , Frcguézia de ... no Bairro Alto, e me 
pediu a fizesse autuar na fórma do Despacho em 
ella proferido por F ... (o nome do Ju'iz), perten
cendo-me por distribuição (ou nomeação, ou dis
tócto, 011 por ser o unico Escrivão): E logo aqui 
a fiz autuar, e juntar, fazendo este Termo como 



INVENT. REQUERIDO PELOS HERDEIROS 1203 

Escrivão, que sou, do Inventa.rio re.querido; e eu 
F ... o escrevi, e assignei. 

F ... (Nome inteiro <lo Escrivão.) 

Petiçáo para o lnventari"o. 

Diz F ..• que sendo falleci<lo F ... do Lugar 
de ... em . . . do mez <le ... no armo de . . . ficou 
na posse dos bens do Casal F ... , e porque é ne
cess,ario fazer a partilha da sua herança pelos seus 
herd~5ros F ... e F ... , requer o Supplicante, um 
dos he.rdeiros, que o Cabeça de casal, na posse <lo 
qual se 'aeha, o dito F ..• seja citado para descre
ver, e i_nventariar os bens da· herança debaixo de 
juramento, <lentrn de tres dié_ls, e se louvar em 
Louvados, e Partidores para se fazer a avaliação, 
e partilha, procedendo-se a todos os mais Termos 

. até final partilha, citados igualmente todos os her
deiros, o Promotor, (ou Curador dos Menores) pa
ra todos os cli tos Termos, procedendo-se á revelia 
de quem não comparecer. 

P. a V. rn. seja servido mandar 
fazer as ditas Citações com a 
pena de se proceder a seques
tro contra o Cabeça de casal. 

E R. M. 

Despacho. 

Citem-se na fórma requerida. 

F. . . ( Fit·ma do Juiz) 
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Citação. ( I) 

Notifiquei a F ... Cabeça de casal, e a todos 
os mais herdeiros F. • . F. . . e F. . . para todo o 
oonteúdo na Petição de F ... em suas pl'Oprias pes
soas; e para constar passei a presente Certidão 
na mesma Petição. Lisboa oilo de Outubro de mil 
oitocentos e trinta. Eu Escrivão dos Autos a es
crevi. 

F ... (nome intdro.) 

Curadoria. ( ~) 

Aos . . . do mez de. . . no anno de. . . nesta 
Çidade (ou Villa) em casas da residencia de F ... , 
Juiz de ... , ahi estando presente F. . . foi nomea
do Curador dos Menores neste Inventario do Ca
sal de F ... , e pelo dito Juiz lhe foi deferido o ju
ramento dos Santos Evangelhos, debaixo do qual 
1l1e encarregou que requeresse por parte destes tu-

(1) O Inventario deve ser requerido dentro dos dous mezes de
poi1 da morte do defunto, Ord. Liv.1. Tit. 88. §. 8., porque a Lei 
impõe a pena da pri;vação da herança j!O Cabeça de casal, e pega a 
Tutela á Mãi; tendo o Juiz dos Orphãos obriga!;ãO de fazer o Inven
tario dentro de um mez, Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 4. : a Çertidão 
da Citação ha de ser toda por extenso sem algarismos, para evitar a 
falsificação, ou emendas, como tenho observado em alguns lnvent11-
rios; pois no processo nada deve ser em abreviatura da escripta. 

G2) Havendo Menores, Ausentes, Dementes, e; outras pessoas ad
ministradas, é nec.essario este Termo de Curadoria, nomeando para 
Curador qualquer Advogado, ou pessoa capaz de requerer, e figurar 
pelos Menores, Ord. Liv. 3. 'l'it. 41. §. 8. e 9.: em Lisboa, e Porto 
é c:ostume nomear para Curador o Promotor dos Orphãos: nos ou
tros J uizos f6ra de Lisboa, e- Porto nomêa-se um Advogado. 
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do, que fosse a bem da · sua justiça; e sendo ac
ceito o juramento pelo dilo F ... Curador, assim o 
prometteu fazer, como lhe era encarrngado'J accei
tando a herança por parte dos Menores sómente 
a beneficio do Inventario, para a qual, e todos os 
seus Term9s até final partilha se dava por cita
do, e de tudo o sobredito se mandou fazer este 
Termo, C)Ue assignou com o dito Juiz; e eu F ... , 
Escrivão <lus Autos, o escrevi. 

F: .. (Firma do Jufa.) 

F ... (nome inteiro elo Ciwadm·.) 

Petição pm·a Sequestro. (1) 

Diz F ... que sendo citado F ... como Cabeça 
de casal do fallecido F ... para inventariar os bens, 
e tomar o juramento dentro de tres <lias, são estes 
ffndos sem obedecer á Citação; e porque na fórma 
da Lei se eleve proceder a Sequestro, tirando os 
bens do Casal da mão, e poder do Supplicado, pa
ra se descreverem, e avaliarem, e proceder a par-
tilha, por isso · · 

P. a V. m. seja servido mandar 
proceder a Sequestro, e ava
liações dos bens do Casal. 

:E R. M. 

(1) Quando oCabeça decasal .não obedecer a tomar ojuramen
to dentro dos tres dias para dar principio á <lescripção dos bens da 
herançu, póde-se requerer o Sequestro; como tambem quando, depois 
dojuramento, não apparecer a descripção feita dentro dos dous me
zes, em que o Cabeça de casal deve inventariar 011 bens. 
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Despacho. , 
\ . 

Proceda-se a S~~uestrq na fórma reque-
. rida, eslando lindo o Termo dos tres dias, co- . 

mo allega. Lisboa ... de ... de 1830. 

F ... ( J?frrna do Juiz.) 

Auto de Sequestro. 

_ Anno <lo Nascimento de ... aos ... do mez 
de ... nesta Cidade (Villa, ou Lugar), nas casas 
de morada de F ... , onde eu Escrivão vim com 
F ... Alcaide (ou Meirinho); e os Louvados do 
Concelho F ... e F. . . par~ se fazer q Sequestro 
nos bens d0 Casal do falleci<lo F ... a requerimen
to de F ... (ou ex <if]icio, CJUando o Juiz o mandai· 
fazer sem requerimento de Parte) e despacho de 
F ... , Juiz de ... , ahi principiámos o Sequestro 
pela maneira seguinte. 

Móveis. (1) 

Uma Papeleira. de madeira -de bordo com qua- . 
tro gavetas, avaliada em ... 

Uma Banca redonda, etc. (Coiltiuúa-se ades
cripção-dos móveis, declarando o seu estado, e os 
signaes.) 

( 1) Acabando de descrever os m6veis, gado, e bens de raiz, · serão 
inventariados os P apeis, Ti tu los, e Escript uras ~o Casal do mesmo 
modo, como se disse no Capitulo Vf. para a· factura do Inventario, 
o qual, sendo concluido, se ha de entregar tudo a um Depositario, 
que servirá de Cabeça de casal, podendo ser um dos mesmos her
deiros mais id6neo, e capaz de guardar os bens até se fazer a par
lilha. 
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Bens de ra.Zz. ( 1) 

Umas Casas de dous andares na Rua de ... , 
avaliadas na quantia de. 

Umas casas, etc. 

1'itulos, e Escripforas. 

Uma Escriptura <le Emprnzamen lo em Vi
das, feita no anno de ... em a Nota <lo Tabellião 
F ... de umas Casas no sitio de ... , com o fôro 
de ... , laudemio de ... , em que é Directo Se-
nhorio F ... 

Uma Escriptura de Compra, etc. ( continúa-se). 
' ' 

Bens sequestrados na Cidade, ou Pilla de . .. , como 
consta do Instrumento áppe'nso. 

Um Olival' no sitio-de . .. , avaliado em .. 
Uma Vinha, etc. (continúa.,s~ com a descri

pção). 
Encerramento do Seque.stro. (~) 

E feito o Sequestro pela maneira, que acima 

( 1) O Sequestro, e rlescri pção dP. bens com a.s suas a\•aliações, sen • 
do no mesmo 'l'erritorio do Juiz do Inventario, p6d~ficar concluido 
tudo em um Auto, fazendo diversas Assentadas até feclutr o Seques
tro total; mas quando os hens estão em diversos Territorios, é ueces
sario Deprecadas aos Juizes 1'cspectivos para mandar fazer o Seque_s
tro 11os bens do sen Territorio pelos seus Offi.ciaes, e Louvado do Con
celho, extrahindo um Instrumento do5 A ~1tos do Sequestro para rem~t
ter ao Juiz deprecante, e appensar-st' ao In·ventario, do qual Instru
n;iento se hão de extrahir por cópia os bens par~ descrever no Inven
tario em seguimento dos outros bens. 

(2) Quando honver algum herdeiro capaz de ser Deposi.ta~io, a 
elle se entregão os bens, para ' ficar Cabeça de casal até ao fim das 
partilha~, e entrega dos Formacs; e desta fórma acabão logo as ques
tões sobre Cabeça de casal. 
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se declara, Jogo se fez a entrega dos bens seques
trados na mão de F ... (declara-se o.officio, e lu
gar da sua morada), o q uai se obrigou a dar con-' 
ta, quando pela justiça lhe fosse mandado, debai
xo da pena dos fiéis Depositarios, o qual assim 
promeLLeu, e assignou este Auto com o Alcaide, 
(ou Meirinho) e os Louvados F ... e F •.. ; em fé 
do que o escrevi, e assignei. 

F ... (nome do Escrivao.) 
F ... (nome do Deposilat•io.) 
F ... (nome dos Louvados.) 
F ... (nome do Alcaide.) 

Precalorio para Sequestro. 

Coimbra. 

Carta Precatoria, que vai do J1tizo do Cível de 
Coimbra, di"rig1'da ao Sr. Juiz de Fóra dlt Ci

dade de Leida a requerimento de F . .• 

Ao Meritissimo Senhor Doutor Juiz de Fóra da 
Cidade de Leiria, ou quem /seu honorifico Em~ 
prego occupar. 

(I) O Doutor F •.. , Juiz de Fór:i. do Cível da 
Cidade de Coimbra com Alçada por EIRei N. S. 
etc. Ao Meritíssimo Senhor Doutor Juiz de Fóra 

(1) Quando o Juiz deprecante é igual, ou superior ao Juiz de
precado, começa a Carta pPlo Juiz deprecado, a quem se dirige o·· 
deprecanle ·no principio da Carta, na f6rma deste modêlo; o mesmo 
é sendo de superior para inferior, começa a Carta logo pelo nom ~ do 
superior deprecante. Vid. Ass. de 13 de Dezembro 1660, 13 de No
\'embro 1670, 22 de Fevereiro 1742. Cabedo Decis. Aresto 103. 
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<la Cidade d~ Leiria, e bem assim · a todos os Se
nhores Dou tores Corregedores, Provedores, J ,uizes 
Je Fóra, e Or<linarios, e mais Justiças, a quem 
esta minha Carta Precatoria fõr apresentada, e 
seu conhecimento pertencer por qualquer maneira 
para seu cumprimento, e execução della, se lhes 
pedir, e requerer: Faço-lhes. saber em como por 
parte de F ... me foi apresentada urna sua Peti
ção ( 1) para se proceder a Sequestro, e avaliação 
nos bens, que ficárão por falle.cimento de F .•. , 
cuja petição é pela maneira seguinte= Diz F •. , 
(aqui será copiada aPeUção ioda, em que o Seques
tro, e avaliação foi requerido), ao qual Requéri-
mento lhe deferi com o meu Despacho na fórma se
guinte (aqui se1·á copiado o Despacho da Petição), 
em virtude do q uai mandei passar a presente Car
ta Pi·ecatoria, pela q1.1al requeiro, e depreco a Vos-

. sa Mercê Senhor Doutor Juiz de Fóra da Gidade 
de Leiria, ou a quem seu nobre Cargo servir, que 
sendo-lhe esta apresentada, indo por mim assig·na
da, e sella<la, a cumpra, e guarde na fórma, e 
maneira, que nesta se contém , e declara. Em seu 
cu~·nprimento, e na fórma della será Vossa lVIercê 
servido mandar pelos seus Escri vães,. e Officiaes 
de Justiça que fação o Sequestro dos bens descri
p los na dita. Petição, nomeando os Louvados do 
Concelho para que logo fação a sua avaliação, e 
na sua falta outros quaesquer L'Juvados intelligen
tes, para que debaixo do juramento do seu officio, 

( 1) A P~tição original com o Despacl10 para a C!lrla ha de fi
car no Cartorio do Escri vãQ encorporada nos Autos, fazemlo-se uma 
Nota pelo ~sc.:rivão, em que declare o dia, mez, e anno, em que 
passou a Carta; depois de ler lançado o Termo de apreseutaçfio 
com o dia, mez, e anno, declarando quem lhe apresentou a Peti
ção para a Cai·ta P~atoria; esta apresentação se deve fázer para to
das as Petições. 
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ou daqueJJe juramento, que Vossa Mercê lhes de
ferir, avaliem em suas consciencias os dilos bens 
sequestrado~; fazendo-se de tudo os Autos neces
sarios para serem rernettidos no seu original, sem 
ficar lJ·aslado, a este Juizo deprecante. E quando 
ahi appareça alguem com Embargos, estes serão 
formados em !24 ·horas para se remetterem a. este 
meu Juízo, não tomando Vossa Mercêconhecirnen
to delles, nem dando Vista ás Parte&, que sómente 
serão citadas para a sua remessa. E com Vossa Mer
cê Senhor Doutor Juiz de Fóra assim o cumprir, e 
determinar, fará a justiça que costuma, e serviço 
a Sua Magestade Fidelissima EIRei Nosso Senhor, 
e a mim mercê, ficando certo que em casos seme
lhantes praticarei o mesmo, quando da parte do 
mesmo Senhor me fôr requerido, e por Vossa Mer
cê (1) deprecado. Dada, e passada em esla Cidade 
de Coimbra aos .. do mez de ... do anno de ... Pagou 
de feitio o contado á margem pelo Contador do J uizo, 
edeassignar •.• Eeu F ... Escrivãode ... asobescrevi. 

F ... (nome int~iro do Juiz.) 

(Lugar do Sello.) 

PeUçâo para a Precataria. 

Dizem F ... e F ... que falJecendo F ... ainda não 

(1) Quando constar que o Juiz deprecado tem outro tratamen
to de Senhoria de jure, deve-se-lhe dar; mas não constando qual 
seja o seu tratamento, e prerogativa, nenhum outro se deve usar 
mais que-Vossa Mercê.-V. as Leis dos 71ratamcntos, de 30de Agos
to de f612, 29 dP. Janeiro de 1739, Pi'ov. de 15 de Julho de 170, 
L. de 15 de Janeiro de 1759, Decr. de 7 de Maio de 1799. 

O Sello das Armas, com que deve ser sellada a Carta l 1reca
toria, ha de ser o da Camara do Territorio, onde a Carta é pas
&ada; mas quando não houver Sello, de,·e o Juiz rubricar o. lugar, 
onde se devia seWar, dizendo (P. S. S. e:r causaj. Apresentada a 
Carta ~o Juiz deprecado, elle a mandará distri'lfuir, e cumprir. 
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fôrão ·os seus ben·s inventariados (1) para se fazer 
a partilha por seus herdeiros os Supplicanles, ten
do sido já citado F ... , como Cabeça de casal, para 
tomar juramento, e descrever os bens no termo de 
3 dias; e porque é findo o termo, sem que o Sup-

. plicado obedeça para tomar o juramento, e fazer o 
Inventario, requerem os Supplicantes se passe Car
ta Precataria para a Cidade (ou Villa de ... ) diri
gida ao Juiz d~ F6ra, e mais Justiças, afim de 
mandar fazer o Sequestro nos bens daq uelle Casal 
do fallecido, sitos na dita Cidade (ou' Villa), cujos 
bens são os seguintes (ciqtti se descrevem os bens, e 
o sett local). E feito que 8eja o Sequestro, e avalia-

. dos os bens pelos Louvados do Qoncelho, ou por ou
tros debaixo dejuramenlo, sejão remettidos os Au
tos originaes, entregues os bens referidos a um De
positario para dar conta delles, quando lhes fôr man
dado pela Justiça, sem admittir Embargos alguns, 
que deverão se.r remettidos ao Juízo <leprecanle pa
ra conhecer delles, como fôr de justiça: por tanto 

P. a V. m. lhe mande passar a Carta 
Precatoria na i·eferida fórma. 

ER.M. 
Despacho. 

Passe Carta na fórma requerida. 

F ... (Firma do Juiz.) 

( 1) Nestes lnventarios feitos a requerimento do Cabeça de casal, 
ou de qualquer herdeiro, ou crédor interessado, ha de seguir-se o 
mesmo l1 rocesso, e Formulario indicado no Capitulo Vl io para os In
ventario~, e partilhas, mandados fazer ex officio .Tudicis entre Meno
res, Dt~mentes , Ausentes, Fisco, Fali idos, etc, Todos os Termos do 
Processo devem ser feitos na presença do Juiz, que osdeve assignar, 
de que leva Salario, sem dar Commissão ao Escrivão. L. de 10 de 
Outubro, de 1754. 

~7 * 
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Anno de 1830. 

Coimbra. Juiz de Provisão. 

Inventario dos bens, que ficárão por falleci
mento de F ... , casado com F ... , morador em ... 

Escrivão F ... 

Cabeça de cásal (ou Inventariante) F ... 

Filhos (ou herdeiros). 

F ... de maior idade. 
F ... de idade de ~o annos. 
F ... casado com F ... 

A nno do Nascimen~o de Nosso Senhor J. Chr. 
de 1830, aos ... dias do mez de ... nesta Cidade de 
Coiqibra em casas ele morada de mim Escrivão, 
ahi me foi apresentada a Petição, e Provisão Re
gia adiante junta por parte de F ... , morador em ... , 
e me pediu · fizesse autuar tudo na fórrna do Des
pacho pr"ferido por F .•. , Juiz do Inventario. E lo
g·o aqui fiz autuar a Petição, e Provisão Regia, 
fazendo este Termo, que o escrcvj, e nssignei. 

F ... (nome üiteiro do Escrivâo.) 
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Petição. 

Di~ F ... que elle alcançou a Provisão de Com
missão junta, em ciue V. m. é nomeado Juiz <lo 
Inventario, e partilha dos bens do fallecido F ... 
E porque é riecessario para seu cumprimento que 
seja aulunda para se proceder no Inventario, e 
mais Termos até conclusão elas partilhas, por isso 
requer que o .Escrivão competente faça autuar a 
Provisão, e continuar nos Termos do Inventario. 

P. a V. m. seja servido cumprir 
por seu Despacho a Provisão, 
e mandar que seja autuada, se
guindo-se os Termos. 

ER. M. 

Despacho. 

Em c~1mprimento da Regia Provisão, o 
Eserivào F ... faça, a sua Autua<ião, e prosiga 
nos mais Termos do Processo. . 

.F ... (Firma do Juiz.) 

Provisão. 

Dom F ... por Graça de Deus Rei de Podu
gal e dos Algarves, d'aq~em e d'além Mar, em 
Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, Nave
gação, Commercio da Ethiopia, A rabi a, Persia, e 
da lndia, ele. 

Faço saber que F ... me representou em sua 
·'Petição que por fallecirnento de F .•. , da Cidade 

de ... , casado com F .•. , se fazia necessario fazer 
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Inventario, e. partilha dos seus bens, e herança, 
que é de grande cabedal, e complicada de ques
tões, parn decidir as quaes convém que haja Mi'
nistro de Letra~, probidade, e inteireza nomeado 
por V. Magestade para determinar, e fazer a par
tilha, e julgar de todas as mais dependencias bre
ve e sumrnariamente; e vis lo seu Requerimento (1 ), 
que Me foi presente: Hei por bem ordenar que 
F ... , salvos os emolumen'tos do Juiz, e Oiliciaes, a 
quem pertencem, seja Juiz do Inventario, de que 
o Supplicante faz menção: e que ouvidas as Par
tes o sentencêe, e .as su:lS partilhas, e dependen
cias, como fôr justiça, dando Appellação, e Ag
gravo nos casos, ~ln que couber: e havendo Au
tos lhe serão levados nos Termos, em que se acha
rem, cumprindo-se esta Provisão inteiramente, co
mo nella se contém; pagou de novos Direitos 540 
réis, que se carregárão ao Thesoureiro delles a 
fol... do Livro ... da sua Receita, e se· registou o 
Conhecimento em fórma no Livro ... do Registo 
geral a fol. . . EJ Rei o mandou pelos Ministros 
abaixo assignados, do seu Conselho, e seus Des
embargadores do Paço. F ... a fez em Lisboa em ... 
Desta ... , e de assignar ... F ... a fez escrever. 

F ... F ... 

(1) Nos, Requerimentos para obter a Provisão de Com missão são 
relatados os mo ti vos para pedir Juiz de Com missão. Tambem se con
cede a graça de Juiz privativo para c0nhecer de todas as Causas, e 
Demandas, ou Administração do Casal, pedindo um Decreto Re
gio, ou Alvará por Consulta. Quando ha Menores remette-se o In
ventario para o Juiz competente, logo que a partilha e:;teja concluída 
no Juízo de Commissão, que acabou o ~eu Officio. 

, ... 
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Despacho. ( 1) 

Cumpra-se, sendo E"scrivão F .... Coim
bra 4 de Fevereiro de 1830. 

F ... (Ffrma do Juiz..) 

Carta Avocat'oria. 

Coimbra . 

. Ao Meritíssimo Senhor Doutor Juiz <le Fóra da. 
Cidade <lé Leiria, ou quem seu honorifico Em
prego occupar. 

O Doutor F ... , Juiz de Fór::t da Cidade (ou 
Villa), com Al~ada por EIRei N. S. etc. Ao Me
ritissimo Senhor Juiz de Fóra da Cidade de ... , 
ou a quem seu honorífico Emprngo servir. Faço 
saber e~ CDmo por parte de F ... . me foi apresen
tada a Provisão Regia de Comrriissão, a qual é 

( 1) Este Despacho é lanÇado no verso, 011 dorso das Provisões 
abaixo das Assignat1iras todas, ou na outra laudaseguiute: apresen
tada a Provisão ao Escrivão, que deve ser o mesmo, que &eria ~ão 
havendo a Commissão; porque muta.to Juclice non mut.atiw scriba, 
salvo quando outro ~scrivão fôr pedido pelas Partes, a\leg;; ndo mo• 
tivo; mas neste caso deve o Escrivão repe\lido receber outro tanto, 

- quanto fôr contado ao Escrivão subrogado na fórma da Provisão. O 
EscrivãQ começará fazendo citar o Cabeça de casal, e os mais her
deiros, praticando os mais Termos do . ln venta rio, e partilha indi
cados no Cap. VI. e Cap. VII. desta Obra. Se forem necessarias 
Avocatorias para avocar Autos dependentes, ou Inventario já prin
cipiado, ou f111d0, o Escrivão expedirá Cartas · Avocatorias para os, 
J uizes deprecados, as quaes_ o J ui~ mandará passar em virtude dos 
seus Despachos a requerimento das Partes. 

. . 

! 



!'J16 CAPITC]LO VIH' 

pela maneira seguinte (aqtd se1·â. copiada a Pro
visão). Em viriude ·da qual me foi requerido com 
a Petição seguinte (aquz' será copiada a Peti'çáo 

- para avocark ao qual Requerimento lhe deferi 
com o meu Despacho seguinte (cópia do Despac/10 ). 

-E logo mandei passar a presente Carta A vocato
ria para avocar os Papeis requeridos, pela qual re
queiro, e depreco a V. m. Senhor Doutor Juiz d'e 
Fóra da Cidade (ou Vilb), ou a quem seu nobre 
Cargo servir, que sendo-Jhe esta apresentada, in• 
do po1· mim sellada·, e é\iSSÍgnada, a cumpra, e 
guarde na fórma, ,e maneira, que nesta se contém, 
e declara. E em seu cumprimento, e na fórma del
la será V. m. servido mandar pelos seus Escrivães, 
ou Escrivão, a quem tocar, e pertencer, faça re
metter os Autos, de que na dita Petição se faz 
menção, ao Escrí\-·ão deste meu Juízo pnra me se
rem apresentados em cumprimento da Hegía Pro
visão nesta transcrípta, sem ficar t.raslac.lo algum 
mais que o desta Carta A vocatoria com o Recibo 
da entrega feita a quem se apresentar, sendo co
nhecido. E quando a!Ji appareça algucm com Em
barg·os, estes serão formados em !2 ·.t horas na fór-
ma .da Lei, para serem remeltidos a este meu J ui
zo, e delles não tom ará V . m. conhecimento, nem 
mandará delles dar Vista. ás Pades, que sómeute 
serão citadas-para a sua remessa. E com V. m. 
Senhor Doutor Jui~ de Fóra assim o cumprir; e 
determinar, fará a justiça, que costuma, ·e se1·viço , 
a Sua Magest.ade Fidelíssima EIRei Nosso 8enhor, 
e a mim mercê, ficando certo que em casos seme
lhantes praticarei· o mesmo, quando da parte do 
mesmo Senhor me fôr requerido, e por V. m. de
precado. Dada, e passada nesta Cíúaúe (ou Vi!Ja) 
de., .. aos ... do mez de... do anno de ... 

Pagou de feitio o contado á margem r .elo Cow 

• • 



INVENTARIOS l'OR l'ROYISÃO REGIA !!17 

tauor <lo J uizo, e de assignar ... E eu F ... Escri
vão ele ... o sobescrevi. (1) 

F ... (nome inteiro do Juiz.) 

Lugar do Sello.) 

.ApresenlaffáO dos Papeis avocados. e~) 

Aos ... do mez de ... no anno de ..• no Cartorio 
<le mim Escrivão me foi, apresentada a Carta Avo
catoria com os Papeis avocados a requerimento de 
F ... , que tudo appensei a estes Aulos para con
star; e eu F ... o escrevi, e assignei. 

F ... (nome do Escriváo.) 

Petição para avocar. ( 3) 

Diz F ... da Cidade (ou Villa de ... ) que nes-

(1) Esta Carta sendo apresentada ao Júii deprecado, a manda
rá cumprir, ponrlo o seu Despacho no verso da Carta, ou no fim de 
todas as Assignaturas; e logo sendo apresen tada ao Escrivão com
petente, este, copiando a Carta, ba de no_ traslado lavrar o Termo 
da entrega dos Autos, e passar Certidão da Citação feita ás Parles 
interessadas; entregando a Carta Avocatoria com os Papeis avoca
dos, e Certidão da Citação para a sua remessa. 

(2) A Carta original com os Papeis devem andar appensos, mas 
o ·Escrivão dos Autos deve fazer Termo da sua apresentação dentro 
dos mesmos Autos, "para que conste a sua remessa, e apresentação, 
e se evitar o descaminho, sabendo-se o effeito da Carta Avocato
ria rP.querida. Vid. Cap . .III. desta obra, §. 17, e as suas Notas a 
respeito do J uii da Com missão. Em tudo o mais se processa na 
.f6rma, que está dito no Cap. VI. em geral para todos os Inventa
rios, e partilhas. 

(3) O Juiz mandará por seu Despacho passar a Carta, a qual fi
cat>á notada pelo Escrivão, juntando a Petição aos Autos, e lavran
do uma Nota, em que declare" em que dia, mez e anno passou a 
Carta assignada, contada, e sellada. 



tl8 C.APITULO VHI 

te Juizo por Commissão R~gia se procede a In
ventario, e partilha dos bens, que ficárão por. fal
lecimento de F ... da Cidade (ou Villa de ... ); e 
porque na fórrna da Regia Provisão da Commis
são devem ser avocados a este Juízo todos os Au
tos dependentes, um dos quaes vem a ser (aqui 
se declarão os Papeis, o Juiz onde pendem,. as 
Partes, e o que nelles se trata, e demanda, ou de
mandou); requer o Supplicante se passe Carta 
A vocatoria, depre'cando ao Juiz de ... pa1'a que lo
go mande fazer entrega dos ditos Autos nos ter
mos, em que se acharem ; e por isso 

P. a V. m. lhe mande passara 
dita Carta, 

ER.M. 
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Quem é obrigado a Contas ? 

§. J. Üs Administradores, Feitores, Almoxa
rifes, Recebedores, Mordomos, Tutores, Curado
res, Testamenteiros, Depositarias, Thesoureiros, 
e outros quaesquer, que· administrão fazenda alheia, 
ou sujeita a encargos, por Officio, Contracto, ou qua
si Contracto, são obrigados a prestar Contas para 
restituir o alheio, e satisfação dos encargos db que 
administrarnm ; estas Contas ou se pódem offere
cer, ou se pódem pedir reciprocamente; uns são 
obrigados a prestá-las, outros a acceitá-Jas. L. 10. 
j. fin. Reg. 

Nota. 1. O direito, que cada um tem de 
pedir o que é seu, e a obrigação de restituir 
o alheio a seu dono, é a base do J uizo das 
Contas, e da acção communi dividunclo, fun
dada no principio da Justiça =Jus suum cui
que tribuer·e=, §. 3. Jnst. Tit. 1. de Jttstitia 
et fure. Conta se diz o estado da receita, e 
despeza dos bens, de que alguem teve a admi
nistração. 

!2. E3la acção de Contas, ou communi 
dividttndo compete a todos os que tem direito 
por Contracto de Sociedade, ou quasi Contra
cto, Testamento, Legado, e posse em com
murn, contra qualquer Administrador, Manda~ 

~8 * . 
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tario, Negoliorum gestor, Tutor, e .Possuidor 
. de cousa commum, para dar Contas> ou sepa

rar da communião (lnst. §. fin. de At. tília.no 
tutore, e §. ~. de Satisd. tut.), Vid. Guerr .• 
Trat. 4. de rnt. redd.: é necessario que o 
Autor tenha jus frt re para intentar a acção 
commmzi dividundo; e para as Contas é ne
cessario que tenha direi to pessoal e::i; Contracfo, 
quasi Contracto, delicto, quasi delicto, ou ex 
lege, que são as fontes de todas as acções pes
soaes. Ord. Liv. 4. Tit. 76. §. 4. e 5. (lnst. TiL 
.14. de obligat.) Vid. Trat. das Acç. de Cor
rêa Telles. 

3. Esta acção é Summaria, e se proce
de executivamente pelo alcance das Contas, 
ou para tomar posse eh cousa dividida; Vid . 

. Guerr. Tr. 4. Lib. 8. Cap. 1. n. 60.; a Sen
tença para confirmar as Contas tomadas não 
tem appellação suspensiva, mas póde o Juiz 
conceder vista ás Partes, tomadas as Contas 
antes de serem julgadas por Sentença; Guerr. 
no Gap. citado n. til. 

4. O J uizo das partilhas, familia:, ercis
cundce, nas heranças é diverso do Juízo com
muni divi'clundo; pois este Juízo céssa, quando 
as cousas não estão em commum, que seja ne
cessario fazer a separação, dando a cada um 
o que é seu: é certo que lambem no J uizo 
das partilhas se pódem pedir as Contas dus fru
tos, e rendimentos do Casal ao que estiver tle 
posse dos bens, para se dividirem os 1·endimen
tos pelos herdeiros; mas estas Contas são pe
didas como depen<lencia da partilha, ou nela 
administração da Tutela; de que o Juiz exof
ficio deve tomar Contas. Or<l. Liv. 1. Tit. 88. 
§. 49. Liv. 4. Tit. 10:2. § 9. Vid. Guel'l'. Tr. 4. 
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b. O que sejãoConlas; que~ asdevepe
dir; quem as deve prestar; quem não é obri
gado a pt'está-las; como se devem pedir; em 
que J uizo se devem pnfstar; o lugar, em que 
devem ser dadas; quem as deve fazer; os er
ros, e a sua revista; os recursos para se emen
darem, ou reformarem; a execução do seu al
cance, todas estas questões póclem ver-se por 
extenso e1n Guerr. Tr. 4. <le Ration. Recld. 

6. Nestes tres Juizos divisorios, Familire 
erciscundre, Communi llfoidmulo, Finiurn re
gunclórum, póde ser Autor aquelle, que pri
meiro veio a J uizo, chamando os interessad\)s 
pela cita<(ào judicial; todos estes pódem ser 
Autores, porque o seu interesse póde ser igual 
e por isso aquelle, que primeiro prnvocou ao 
Juizo, é chamado Autor. l,. lfl. §. 1. D. Comrn. 
divid. 

7. Nesta ma teria de Contas se deve con
sultar a sua theoria na Legislação Romana no 
Tit. D. Comin. divid.; L. 3. C. ubi in rem. L. 
2. C. dejudic. L. 1.9. L. 34. · D. deJu<l. L .. 1. 
C. ubi-. de rat. L. un. C. ubi de hered.: Lib. 
!.!7. Tit. 3. de tut. et rationib . nas Pandectas; 
e no Codigo de J ust. Lib. ~5. Tit. I. Tit.b. 
Tit. 7. Lib. 17. Til. ~. Pro socio. 

Fórma do processo. 

§. II. O processo das Contas é identico ao das 
partilhas, as operações são semelhantes; em urpas 
se reparte, separa, e descreve; em outras con
ta-se, sornmando, diminuindo; em ambas se per
tende sahir da communião, separando quantida
des sem cumlemnação, nem absolvição; porque as 
Partes convindo na partilha, ou nas Contas, não 
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impugnando o prncesso, conféssão a obrig·ação de 
partir, e dar Cont'as; e por isso temos o mesmo 
formularia, que havemos indicado nas partilhas, 
Cap. VIL: é um processo verbal summario, e tem 
os mesmos recursos, que as partilhas, no Cap. V. 
'Ord. Liv. 1. TiL fJO. pr. §. 1. e 4.: as Contas 
são tomadas a requerimento de Parte, ou e~ officio 
do Juiz. 

Nota. 1. Tambem no J uizo commU1Íi di
vidundo se admitre Licitação, corno nas par
tilhas da herança, L. I. C. comm. divid. = 
et ea actione md universum prcediitm obtinebis, 
sa· licitatione vicéris, exsoluta socio parte pretii 
obtinebis: aut pretiiportionem si meliorem alius 
conditionem obtule1·it, consequeris. = · 

~. Ninguem é obrigado a conservar-se 
etn communião, ou sociedade de bens contra 
sua vontade ; e por isso logo que qualquer pe
ça Contas, ou as queira prestar, póde recor
rer ao Juiz competente para se tomarem. L. 
6. C: cumm. divid. 

a. Quando a Parte citada para Contàs, 
ou divisão, quizer negar a acção do Autor, 
que não apresenta Títulos para demandar, 
nem se funda em Contracto, Administração, e 
posse de _coqsa commum para se dividir, pó
de requerer ao Juiz lhe mande tomar Termo 
de negação, escusando de formar Embargos á 
Citação; e nest.e caso o Autor demandará por 
Libe1Jo e Acção ordinaria para provar a sua 
Tençâo cumpridamente na fórma da Ord. Liv. 

• 3. Tit. õ!!. 
4. Querendo o Réo cita-do embargar a 

Petição das Contas, o Juiz lhe concederá Vis
. ta; e formados os Embargos nas i4 horas da 
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Lei da Reformação da Justiça, serão recebi
dos, sem Vista ás Partes, ficandO' logo o pro
cesso em via ordinaria para se contrariarem 
os Embargos, replicar, e treplicar, e a final 
proferii·-se a Sentença, que condemne , ou 
absolva o Réo, da ·prestação elas Contas. 

ô. Alcançada a Sentença final para se pre
.starem as Contns, ellaseexecuta, citado o Réo 
para dentro de ~ dia~ prestar as Contas com 
pena de revelia, formando-se o·Processo da Li
quidação das Contas Summariamente, como se 
faz quando o Réo consente, e apparece a pre
stá-las pela Citação primeira. 

G. o Libello para Contas, quando as#Par-
1.es negão a sua prestação, ou não é manifes
ta a obrigac(ão, nem se apresenta Titulo, em 
que o Autor funde o seu direito para exigir 
do Réo as Contas da sua administração, ou 
a separação da cousa em commúm; elle se 
faz necessario, sendo o Réo citado primei
ro para Contas, ou divisão, com a commina
ção de Libello; e se faz o Req uerimento·se
guinte: 

7. Diz F ... que pretende citar F ... para 
prestar neste J uizo as Contas (da 8ociedad~, 
Administração, etc.), apresentando os seus 
Livros, Documentos, ou mais Papeis dentro 
em (tres dias, ou qualquer outro termo), to
mando juramento para debaixo da sua respon
sabilidade confessar, e declarar toda a Recei
ta, e Despeza, Entrada, e Sabida, com a com
minação de ficar citado para Libello, e Acção 
ordinaria de Contas, quando não se apresente 
em Juízo para, prestrar as ditas Contas; e por 
isso-P. a V. m . . mande citar o Réo na fór
ma referida. E R. M. 
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s. Despachada a Pet,ição para se fazer a ' 
Citação, esta se accusa em Audiencia (sen
do dtstribuida ao Escrivão competente), e se 
assigna o Termo, o qual sendo findo, não 
comparecendo o Réo a oflerecer as suas Con
tas, se offerece o Libello de Con las, onde se 
~rticula "· obrigélção, que o Réo tem de pre
stá-Ias; ou se art iculão as Verbas da ~ Recei la, 
e se pede ao H.éo o seu importe, em que de
ve ser condemnado, não mostrando q ui lação, 
ou <lespezas, que amortizem a divida . 

9. Quando o Réo fôr citado p:1ra Contas, 
ou divisão, deve comparecer em Juízo, sa
bendo que o Autor tem direito para obrigar 
a prestá-las com provas, titulas, ou documen
tos; mas qwrndo tenha alguma excepção pa
ra repeli ir esta Acção de Contas, póde negãr 
a sua obrigação, fazendo Termo de negação, 
ou deixar offerecer o Libello para o contestar 
com alguma uns excepções; á saber : com
pensaçi'io; Contas já tornadas; .divistío feita; 

. presctipçào de 110 annos; quitação; Sentença
de absolvição; falta de obrigação ·legal; fal
sidade, engano, ou simulação de Contracto; 
confusão por herança; e finaln'Jente qualquer 
outra excepção, que illida a Acção de Con
tas. Vid. Guerr. Tr. 4. Lib, 3. Cap. 6. Cap. 7. 
qap. 8. e seg. Lib. 4•. 

10. Aquelle, que tiver Contas para dar, 
não deve recusar-se, esperando um Libello, 
e Acção ordinaria, em que ha de ser conde1n
nado, e pagar uma Dizima Real naquelles 
Juizos, em ·que é devida, além das Custas, 
o interesse da móra:, que causou, em que pó
de ser c<;>ndemnado, Ord. Liv. 3. Tit. 66. -§. 
1. ; será melhor prestar-se logo .as Contai, 
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sendo demandado para , ellas, quando não ti
ver excepção legitima; e até o mesmo Juiz, 

_conhecendo a malicia do Réo citado, e que se 
nega n prestar Contas, sendo notoriamente 
obrigado a ellas, como o Tutor, o Deposita
ria, o Administrador, o Sacio, constando por 
titulo legal a qualidade ·aa administração, de
verá logo tomar-lhe as Contas á sua revelia 

·depois de citado ; e não . obedeC'endo, -m a·ndan
do-lbe escrever todos os recursos em separa
do, formando o Processo Summat·io das Con
tas, como por analogia é mandado na Ord. ' 
Liv. l. Tit. ó~. Pr. ~· l. e 4., reservando para 
disputa ordinaria tudo a que o Juiz não podér 
dar determinação. 

11. Os Tutores, Curadores; Depositar'Íos; 
Administradores, Socios, Mordomos de Coh
riarias, e outros J uizes de Irmandades, são 
citados para Contas ex officio, ou requerimen
to de Parte; mas quando houver Parte, que 
requeira, deve-se fazer Petição ao Juiz, como 
se dirá no Capitulo seguinte. 
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CONTAS A REQUEHIMENTO DE PARTE .. 

§. I. Di:I'; F ... , que cuntrnbin<lo S~eiedade 
(<leclara-se a Ncgociaçfio, ou A<lmi nistração) com 
F ... , est~ não tem dcido Contas <l e s ua Adminis
tração, para se conhecer o es tado Jo seu alcanc ~, 
ou responsabili<la<le1 entregando, e salisfazendo o 
que dever; e por isso perten<le se· cite para Con
tas neste Juízo (dentro de ... ), ·apresentando In
ventario, Livros, Documentos, e mais provas ne
cessarias, com pena de se tom arem á sua revelia 
passado o dito terH10 (o termo é arbitra1:io), e fá
zendo-se ns Louvações nccessarias em Contador, 
que tome a Conta (sendo necessario Louvado Con
tador), deferindo-se o juramentp ao Réo sobre a 
~~timação, e quantias das verbas, e ad<lições das 
Contas á vista de Documentos, com 0 protesto de 
'Usar de Li bello, sendo necessario. 

P. a V. m. seja servido mandai· 
se cite o Su pplicado na fór
ma referida. · 

E R. 1\1. 

Despacho. 

Cite-se como requer. 
F ... (appellido.) 

Citação. 

F •.• , Escriv·ã.o de ... Certifico que citei ao 
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, ' ' S1,1pplicado F ... na fórma do Requerimento supra.,. 
e lhe deixei a fé de Héo com a cópia do mesmo 
Requerimento; e para constar passei a presente. 
Lisboa l~ de Fevereiro de 1818. 

... F. . . (nome de Escrivão.) 

.AutQ de Contas á revelia . 

. Anno do Nascimento de Nosso Senhor, etc. 
nesta Cidade de Lisboa, e casas de residencia de 
F ... (nome do Ministro, etc.), ahi sendo presente 
F ... , por elle foi dito na presença do dilo Minis-
tro, que ·elle havia pedido Contas neste J uizo a 
F ... sobre a Sociedade (Negociação, ou Adminis
tr.'.lção ... ) , sendo cilada para as apresentaL' dentro 
do termo ... , e como. não tif.lha apparecido, :reque
ria a elle Ministro lhe acceilasse as Contas, que 
elle Aulor apresentava, e as houvesse por toma
das á revelüi do Réo, e que julgadas por Senten
ça se passasse execulivo pelo alcance, para pagar 
dentro em dez dias, com pena de se proceder a 
pen.hora,, e exec.ução; o que sendo onvido pelo di
to Ministro, deferindo ao Requerimento do Au
tor, mandou autuai· as Contas para se julgarem 
por Sentença; e para constar fiíl este Auto, que o 
dito Ministro ·assignou com a Parte; e eu F ... o 
escrevi. · 

F ... ( apelliclo.) 

F ... (nome da Parte, on Procurador.) 

Sentençat 

Julgo por Sentença as Contas de F ... com 
F ... , visto que sendo o Réo citado não compare

!!9 • · 
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ceu, e se procedeu á sua revelia: o Escrivã.o pas
se executivo pelo alcance contra o Réo: pague o 
Réo as custas. Lisboa, etc. 

F ... (nome do Juiz.) 

Nota. 1. Quando aquelle, que pede as 
Contas, não recêa que o Réo seu contrario 
lhe negue a Acção, pôde começar por uma 
Petição, requerendo ao Juiz compelente as 
Contas, ou offerecê-las, citando-se a outra Par
te para allegar a dúvida, que tiver para se 
julgarem por Sentença; porque nJs tres Juí
zos <livisorios qualq~er das Parles pôde come
çar, e abrir o J uizo, sendo A u lor = quia uür
que liUgantium peti'toris partibus fungi possit. 
L. 10. ff. fin. regund. = Hein. Pand. p. ~. §. 
9. e ~OB . 

\ll. As Contas se apresentão em J uizo 
lançadas em partid<1s de Receita, e Dedpcza, 
principiando pela Receita, em que . se debita 
o Administrador responsavel pelas Contas, cu
jo formulario é aquelle do §. II. deste Capi
tulo: nas Conlas Commerciaes, e Mercanlís 
enlre os Negociantes ha oulro formulario, cha
mado Contas Correntes, l<rnçadas em partidas 
dobradas por== Deve= Ha de Haver== com o 
seu Saldo no fim, que serve de mostrar o al
cance, ou deficit, com o Saldo, ou Balanço 
entre a Receita, e Despeza; arrimando as 
partdas ·do== Deve =na pari.e esquerda t e 
= Ha de Haver= ni.\ direita 
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Contas comparecendo o Réo. 

Anto de Juramento. 

§. II. Anno de ... , etc. em casas de residen
cia de F ... , ahi compareceu F ... , e por elle foi 
recebiclo o juramento dos Santos Evangelhos para 
declarar as Contas, que tem dé fazer com F ... 
sobre o Negocio de que trata no seu Req1:1erimen
to, o que elle prometteu com a pena de perjuro, 
ficando assignado o termo de ... <lias para apre
sentar as Contas feitas, com pena de revelia; de 
que fiz Auto, que o dito Ministro assignou com 
a Parte; e eu F ... o escrevi. 

F .. e J:i., •• ·• 
Coutas. 

Aos ... , etc. cm casas, e Cartori~ de mim Es
crivão me fàrão apresentadas as Conta_s de F ... 
co_rn F ... , as quaes aqui juntei, e são. as seguin
tes: (estando as Contas juntas, e assi gnadas pela 
Parte, ou Louvados, quando fôrão nomeados, lse 
fará o encerramento seguinte:) 

E por esta maneira disse F ... (ou os Louva
dos) que estas erão as Contas, que havia feito pa
ra se julgarem por Sentença; e para constar fiz 
e_ste '!er1~0, que assignárão; e eu F ... o escrevi, 
e ass1gne1. 

F ... (nome do Escrivao.) 

F ... (nome da Parte, ou Loiwados.) 

Sentença. 

Julgo por Sentença as Contas de F. . . com 
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F ... , e mando se cumpt'ão como ncllas se contém. 
Lisboa ... , etc. 

F ... (nome .intei-ro.) 

Contas de ... (declarle-se de que são.) 

Receita. 

Ac_hárão os Louvados (ou Contador) que 
F ... havia recebido (declara-se), que 
liquidada importa na quantia de. . • . $ 

Achárão que mais havia recebido, etc . . $ 
Achárão que importava a receita na quan-

tia de . . . . • . . . . . . . . . . . • $ 

Despéza. 

Achárão que havia despendido. . . ... - $ 
Achárão que havia para abonar . . . . . .$ 
Achárão que sommava a despeza, e aho-

nos. . . • . . . . . . . .. . . . . . . . /,{ 

Liquido. 

Achárão que abatida a despeza na recei-
ta, ficava liquido. . . . . . . . . . . . $ 

Alcance sobre F ... a quan tia <le. . . . . $ 

F ... ( appeltülo.) ~:::'nome dos Louvados. 

Nota. 1. Comparecendo as Partes com as 
suas Contas feitas, e arrimadas em partidas 
de Receita, Despeza, ou em fórma mercantil, 
devem-se provar cada uma das partidas com 
Documentos, Recibos, J ustificactõcs, Livro" 
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Comrnerciaes, Escripturas públic~s, ou Es
cri ptos particulares de pessoas ' que tenhão 
este privileg io. 

~. Não basCa armar a Conla arithmetica
mente, é necessario individuar cada uma 
das ve1·bas , declarando a especie, o tempo, 
quantidade , qualidade, o local; o contrácto, 
como, e o modo; advertindo f)Ue aquella das 
Parles, que offerecer as Contas, apresenta a 
prova da. Receita, quando lança as verb.as, 
coP-fessando tudo, não sendo necessaria· outra 
prova; porém para a despeza são necessarias 
todas as provas. 

3. É necessario muita cautéla na confi!l
são da ' Receita, ou· na partida do=- Deve==; 
porque para amortizar a Receita ha de ó Ad
iT1 i n istrador, ou Sacio apresentar a Despeza 
no=Ha de haver=fundadn. em provas, ac
éusando os Livros Comrnerci!les, e <la Admi
nistração com os ma.is Documentos, que sir
vão de escusar a responsabil idade ; pois de ou

·tra fórma carregará toda a Receita em divida 
activa contra o Administrador pela sua pro
pria confissão; não tendo credito no que elle 
affirma para seu al;>ono na de~peza, que apre
senta sem prova, quando o adversário se op-· 
põe: este erro tenho visto muitas vezes , fican
üo condemnado o Administrador pela cvnfis
são da Receita. 

4. O Juiz competente das Conlas é em 
geral: 1.0 o Juiz do Contracto:~.º o Juiz do 
domicilio do Réo chamado a Contas judiciaes: 
3.0 o Juiz pri-vativo das Contas, como é o 
Juiz dos Orphãos na Adminis tráção dos Meno-· 
res: 4.0 o Provedor nas Contas de Testamen
tos, Residuos, Orphãos, Capellas, Confrarias, 
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Irmandades, Hospitaes: i>.0 o Juiz privilegia
do, ou privativo dado á Administração, como 
o Contador da Coma1·ca na arrecadação ela 
Real Fazenda; Rendas dos Concelhos: nos 
Tribunaes da Real Fazenda; M eza da Con
sciencia; Real Erarib; e nas Juntas da Casa 
de Bragança, Casa do lnfantado, Casa da Rai
nha se tomão Contas aos Almoxarifes, Rece
bedores, e Administradol'es. 

ó. ,Na Junta do Commercio devem os Ne
gociantes fal\idos apresentai· as Contas Com
merciaes com toda a exaclidão, mostrando o 
estado do seu negocio, transacções mercantís, 
provando a verdadeira causa da sua fa!Jencia, 
exhibindo um Livro Diario escriplurado em · 
fórma regular, onde se vejão os assentos de 
todo o seu negocio, e até as despezas de sua 
casa, para mostrar a sua innocencia, e falta 
de dólo na quebra: deve-se fazer ·Inventario -
da fazenda: vide o Alv. de U de Novem
bro de 175G. 

6. As Camaras, ou Concelhos das Cida
des, e Villas devem a presentar as Contas, e 
a Estatística da sua Fazenda municipal, com 
o formulario de Receita, e Despeza, como é 
ordenado no Alv. de 17 de Maio de 161~, e 
de ~3 de Julho de 1766 ; não se abonão as des
pezas feitas sem Provisão Regia, quando não 
forem daquellas necessarias, e ordinarias pa
ra augmento, e conservação <la Fazenda, ou 
que tenhão um costume immemorial, como 
titulo. ' 

7. As verbas das Contas devem ser lan
çadas todas por extenso sem abreviaturas, e 
de um modo claro, que se percebão, refe
l'indo-se aos Livros, Inventario, e Documen- · 
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· tos ; o algarismo da Conta ha de ficar por ex
tenso em cada verba para urna margem do 
papel, que não esteja cosida, de maneira que 
a todo o tempo appareça sem emenda, bor .. 
rão, ou riscadura com suspeita de falsificação: 
a escripta não ha de aproximar-se muito ao 
fim das margens do papel, evitando a lace~ 
ração. 

Impugnação elas Contas~ 

§. III. A Parte sendo citada para Contas, que-
1'endo impugná-las, e recusar-se de prestá-las, de
ve fazer o Requerimento seguinte: 

Diz F ... que elle se acha citado para dar Con
tas a requerimento de F ... , pena de revelia; e 
porque o Supplicante nega a obrigação de prestar 
Contas ao Supplicado, requer se lhe tome Termo 
de negação, e se lhe conceda Vista para embargar, 
ou contestar; portanto 

P. a V. m. seja s~rvido mandar 
se lhe conceda vista na sobre• 

. dita fórma. 
E R. M. 

Despacho. 

Tome-se-lhe o Termo, e haja Vista. 

F ... (appellido.) 

- Nota. 1. Aquelle, que fôr citado pará 
dar Contas, deve comparecer no tempo assi .. 
gnado, evitando se tomem á sua revelia; po .. 
rém quando conheça que a Parte :não tem di~ 
re1to para lhe demandar Contas, póde oppôr ... 
se.; conte&tanclo a Citação, formando Embal'• 

' . 30 
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gos, os quaes são logo recebidos, sem Vista <ls . 
Parles, ~nandando o Juiz por seu . Despacho 
que sejão contrariados pela Parte, correndo a 
Causa com réplica, e tréplica em termos de 
Processo ordinario, para se conhecer da obri
gação de prestar Contas, proferindo-se S.en
tença a final, conce<lidos os recursos de A p
pellação, ou Aggravo ordinario, não querendo 
o Autor usar do Libello. . 

!2. Quando o Autor, que mandou citar o 
Réo para Contas, este lhe neg·ar a obrigação 
por Termo assignado, pedindo Vista para Em
bargos., quizer usar do seu Libello para Acc,ào 
or<linaria na fórma do seu Re("juerimento, em 
que pediu a Citação do Réo, devo offerecer o 
LibeJlo, · em que peça as Conta&", fundado em 
Contracto, ou Socieda<le, e Administração, 
qµe o Réo tivesse dos bens, e rendas, cujas 
Contas pede o Autor·. 

3. No Libello póde o Autor simultanea
mente articular as verbas, e parcellas <la Con
ta, para que, f\lZendo provar tudo, possa o 

· Réo ser condemnado a satisfazer ao Autor o 
que lhe pede, liquidando se na execução tia 
Sentença a divida, ficando por este modo as 
Con(as tomadas, quando o Réo não provar a 
carenciada Accão elo Autor. 

4. ·O Réo n'a contestação do Libello, ou 
nos Embargos convertidos em Acção ordina
i·ia, póde usar das excepções, que achar pa
ra illidir a Acção do Autor, articulando falta 
de direito p.ara ser obrigado, I. 0 porque nada 

, convencionou, ou administrou; ~.º que ha 
Contas tomadas ; a. 0 que ha prescri pção lon
gissi ma de 30 annos; 4. 0 compensação; 5.~ 
recibo, ou quitação; 6. 0 recon-venção para en-
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conl1·0; ·7.0 Sentença em julgado; 8. 0 exce-
pção ele <li visão, quando haja outros Conso
cios, ou Contutores; 9 .º a remissão das Con
tas, quandl) fôrão renunciadas, ou se desistiu 
dellas; 10.0 a illeg;itimiclade da pessoa do Au
tor, e outras mais, como ·se pódem achar cm 
Guerr. Trat. ,i,, de Ration. redd. 

ó. Ainda que o Ré•) faça Termo de ne
ga~ão da obrigaçilü de cJar Contas, comtudo 
quando o Tutor apresentar Documentos, Con
tracto, accusanclo Inventario, Termo de Tute
la, confissão já feita de alguma Sociedade, e 
Administração, por onde o Juiz esteja con
vencido que o Réo não póde escusar-sê de 
prestar Contas da. fazenda alheia, de que per
tende fazo1· negação éom dólo, o malícia con
'tra a verdade s:ibida; neste caso o Juiz lhe 
mandará tomar Contas {t sua revelia, despre
zando todos os Embargos, e Requerimentos 
do Réo, mandando processar as Contas em 
separado, salvos os recursos de aggrav-o, que 
o Réo interpozer; assim como se pra tíca nas 
impugnações ele Inventario, e partilhas, em 
que não ha direito de opposição. 

Requerimento pura Vista da& Contas tomadas. 

§. IV. Quando a Parle apresenta as suas Con
tas, ·ou se fazem por Louvados, pódem as Partes 
interessadas pedir Vista para allcgar sobre ó modo 
das Contas, antes que se fação pelos Louvados, ou 
se julguem por Sentença, afim de que o Juiz com 
conhecimenfo de causa mande liquidar as Contas, 
ouvidas ambas as Partes com seus Documentos 
por _appenso; e para dizer antes de Contas liquí-

ao * 
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das se faz o Requerimento seguinte; a saber, nes .. 
te formulario. 

ilequerimenta. 

Diz F ... que nos Autos de Contas com F ... 
perlen<le allegar, e requerer quanto fôr necessar.io 
para se liquidarem as Contas antes de tomadas, e 
julgadas por Senten~a; portanto requer se lhe 
conceda Vista <las Contas, e Docume ntos, que o 
Supplicado npresentar, antes de tqmadas, e julga~ 
das por Sentença. 

P. a V. rn. seja servido conce
der-lhe a Vista pedida. 

ER. M. 
Despacho. 

Haja Vista antes <las Contas tomadas. 

F ... (appallido.) 

O Autor, que pediu as Contas, concedida a . 
Vista, requer, e allega o que.lhe fôr a bem, im
pugna as verbas, que não apparecem provadas, e 
legalizadas, e junta Documentos pa.ra liquidnr as 
Contas, que se appensào aos Autos; fórma um 
Mappa da Conta, como deve ser feita, provado 
tudo á vista de .Documentos, Livros, Inventario, 
~óes, e outros Instrumentos, e recibos, ou quita~ 
ções, confissões das Partes, etc. Havendo apresen
tado esta allegação ao Juiz, este manda responder 
a outra Parte, quando apparecem Documentos <lo 
Autor, que apresentasse de novo: havendo sido 
ouvidas ambas as Partes, o Juiz mandará liquidar 
a Conta, ou pelos Louvados, quando nelles se lou~ 
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v1\rão, ou pelo Contador, indicando às verbas, que 
deve lançar am receita, e aquellàs, que deve lan
çar em despeza, e abatimento conforme a prova 
dos Autos; feita a Conta, julga-se por Sentença, 
como temos <lito. Veja-se a Ord. Liv. a. Tit. 6~. 
§. ú. nas palavras seguintes: 

"E porque algumas vezes antes ele os Julga-
·" dores pôrem Sentença, mandão os feitos ao Con
" tador, para que faça a Conta, e ponha em som
" ma o que se prova pelo foi Lo, mandâmos que 
"sempre o Julgador em taes casos declare as ad
" <lições, e cousas, que o Contador ha de levar em 
"conta, e pôr em somma, e quaes não, etl! modo, 
"que não faça mais que contai·, e sommar o que 
"pelo Julgndor lhe fó1· mandado: e assim mesmo 
"farão os Julgadores, quando fôr dúvida sobre o 
"que se deve partir, porque primeiro que mande 
"os feitos aos Parlido1·es, declararão, e determi
" nardo quaes são as cousas, que f;e hão de trazer 
,, á partilha, e quaes não, e as ditvidas, que nel
" las houver." -

Nota. J. Aprnsentadas as Contas com os 
seus Documentos, feitas amigavelmente, ou 
judiçiaes, é necessario que se julguem por 
Sentença para maior firmeza (Ord. Liv. 1. Tit. 
78. ~- U.); porém quando forem complicadas, 
será bom que as Partes tenhão Vista elas Con
tas, para apontarem os erros, enganos, ou es· 
quecimentos, e se emendarem antes de sen
tenciadas, e julg-adas, evitando-se maiores de~ 
longas com os Embargos, ou Recursos depois 
da Sentença: esta Vista não serve para embar
gar, nem formar enredos; pois sendo allega
do o que se eleve emendat· pelo conteúdo, e 
allegado nos Autos, o Juiz julgará logo por 
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Sentença as Contas, ou mandará fazer a emen
da, que visivelmente für conhecida; pois Con
ta errada não é ainda perfeita, nem acaba_da. 

\2. Antes de tomadas as Contas, pódem as 
Partes dizer sobre a fónna de se liquidarem 
á vista dos Livros, e Documentos, que de am
bas as Partes se apresentarem, a fim de que 
o Juiz da Conta mande faz ur o Auto ' de Con
tas, determinando o que os Louvados, ou Con
tadores devem lançar na Receita, e na Des-
peza, assim como se ·faz para determinar a 
partilha, .em que os coherdeiros, querendo, 
pódem dizer, e allegar o que lhes fôr conve
niente antes de lançar a partilha por Despa
cho do Juiz, o qual nunca propalará a sua opi
nião em Despacho algum; mas sómente es
tando as allegações feitas de uma parte, e 
outra, com resposta do Curador, ou Promo
tor, havendo Menores; lançará o seu Despa
cho, em que mande proceder ás Contas, pa-

, ra que no seu acto determine de palavra, ou 
por um lembrête fóra dos Autos, o modo, e 
fórma das Contas., que elle no fim do Auto 
assignará, para julgar por Sentença. 

Officio dos Lm~vados, oit Curador. 

§. V. Ouvidas as Partes sobre as Contas com 
.Documentos, que a·s legalizem·, o Juiz remetterá 
O§ Autos para os Louvados, quando as Partes os 
tenhão requerido, compromettendo-se nelles por 
um Termo ele Louvados; ou para o Contador do 
Juízo, e na sua falta a outro qualquer Advogado, 
ou Oflicial de Justiça, Escrivão, ou Tabellião, os 
quaes arranjarão as Contas conforme a determi
nação de Juiz p::>r escripto (que deve estar avulso 



CONTAS A REQUERIMENTO DE PARTE ~39 

<lOS" Autos em quanto as Contas não são feitas) ; 
os Contadores, formando o Mappa da Conta, som
mando, e contando em verbas de receita, e despe- , -
za, abonos, e abatimentos, entregarilü as Contas 
feitas ao Escrivão, que as fari juntar aos Autos 
com a determinação do Juiz, assim como se faz 
nas partilhas .; estando conforme, serão julgadas 
pot· 8entença, e logo são dadas á execução passa
dos dez dins, 1iara o que se passa executivo pelo 
alcance, notificada a Parle para pag·ar dentro em 
dez dias, pena de se proceder logo a penhora, e 
execução; por analogia da Ord. Liv. 4. Tit. IO~. 
§. 9. 

Questões sobre as Contas . 

. §. VI. Havendo dúvida, e questões sobre as 
Contas, que não possa o Juiz . determinar pelos 

_ Dócumentos, e provas dos Autos, estando illiqui
da a sua quantidade, e qualidade, dependendo de 
provas, e . contestações proprias de Causa, e pro
cesso ordinario, não tomará o Juiz conheciment.o 
destas questões, mas se reservará para Causa or
dinaria, julgando por Sentença sómente a Conta 
liquida pelos Documentos produzidos sem nega
ção, e contradicção da Parte: a liquidação ·sómen
te s~ póde fazer por confissão . ela Parte, e Docu
mentos legaes, ainda que a Parte os contradiga; 
estas provas são <lo arbiirfo do Juiz, achando que 
são· legaes, e que .não admit.tem conteslação: fi
nalmente, o Juiz observará o rnesmq procedimen
to na determinação das Contas, como se <leve 
observar nas partilhas; ouvindo sempre as Partes 
antes da determinação, especialmente quando el
las o requererem , e apparecerem Documentos, 
a que devão responder; por analogia <la Ord . . Liv. 
1. Tit. óO pr. 
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Nota. Evitará o Juiz das Contas todos os 
incidentes de Embargos, e Aggravos, nil,o pro
ferindo Despacho algum decisivo, mas sómen· 
te os que forem necessarios para preparatorios 
do.Processo summario, e suas provas; quando 
esta. Acção fôr intentada sem Libello; porque 
logo que o Processo comece summario sem 
impugnação das Partes, elle deve conservar 
a sua fórma sumrnaria até ao fim, assim como 
o Processo das parti-lhas. 

Curador. 

§. VII. Assim como nas partilhas .havendo Me
nores, e pessoas administradas, é necessario um 
Curador para legitimar o Processo, da mesma fór:. 
mo se deve nomear nas Contas; elle deve ser no
meado pelo Juiz, e tomar juramento, conccdendo
Jhe Vista antes que sejão deter minadas pelo Juiz 
para se lançarem, e julgarem por Santença; se as 
Partes são i m pu beres , é necessario Tutor para 
ser citado; em ambos os casos é o Processo nul
Jo, faltando Curador, ou Tutor. Ord. Liv. 3. Tit. 
41. §. ~. 

Nota. Nas Cidades de Lisboa, e Porto ha 
um Promotor de officio, o qual ha de ser 
sempre ouvido em todas as Contas dos Meno
res, sendo presente no Auto, que deve assi
gnar na fürma do seu Regimento, dando-se 
Vista para elle responder, e promover o que 
convier aos Meaoreil; levando sómente um 
Sala rio de QOO réis, e -nada mais, ainda que 
diga muitas vezes; porém vence o caminho 
de 800 réis ·por urna vez, quando assignar o 
Auto de Contas, tudo na fórma do seu Regi· 
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mento de 1541, e ' de 164!, e Provisão de 18! 8, 
concedida ao Promotor ela Cidade de Lisboa. 

Recursos tomadas as Coutas. 

§. VIII. Julgadas as Contas por Sentença, são 
executadas sem suspensão de Embargos, Appella
ção; nem Aggravo; póde com tudo requerer-se 
emenda das Contas com suspensão, achando-se o 
erro nos mesmos Autos, o qual se emendará por 
um simples Requerimento, como dissemos nas 
partilhas, sem trasladar os Autos, praticando-se o 
mesmo, que se acha dito no Cap. V.; porque são 
Processos análogos, e semelhantes, e se devem re-

. guiar pelas mesmas Leis, e costun1es em casos se
melhantes. Ord. Liv. 3. Tit. 64. pr. e§. '2. Tit. ~5. 
§. õ.; Liv. 4. Tit. 7B. §. 6. Tit. ta. pr. Tit. 19. pr. 
§. l.; Liv. 3. Tit. si.§. re. in fin. Tit. 59. pr. §.1. • 

Nota. 1. 'Quando as Contas fôrão tomadas 
·por consentimento das Pàrtes, confessando ex
pressa, ou tacitamente o seu conteúdo, Julga
das por Sentença, não tem lugar o recurso de 
Appellação, ou Aggravo ordinario em ambos 
os effeitos; porque não impugnárão a obriga
ção de prestar Contas, e foi confessada a Ac
ção, ainda mesmo quando a Parte consentiu 
se Jhe tomassem á sua revelia; tambem é o 
mesmo no caso, em que as Contas fôrão to
rnadas em execução de Sentença, que passou 
em julgado. Vid. Guerr. Tr., 1. de Rat. Redd. 
Lib. 7. Uap. !. Lib. s._Cap. 3. Peg. For. Cap. 
15. n. U9. 

!i?. Na Causa de Libello, ou de Embargos, 
em que se di'sputou sob1·e a Acção de Contas, 

3l 
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havendo Sentença a final, em que o Réo seja 
condemna<lo em alcance de Contas, ou quan
do as Contas forem embargadas por causa de 
nullidade, haven.do Sentença sobre Embargos 
recebidos, compele A ppellação, ou Aggravo 

' ordinario em .ambos os effeitos; porque ainda 
pende a decisão final do conhecimento da Su
perior lnslancia, e sería comelter altentado, 
quando appellada a 8entença, ella fosse e~e-

- cutada antes da decisão do Juizo Superior. V. 
Guerr. Tract. 4. de Rat. Re<l<l. Lib. J Cap. a. 

3. O mesmo, que ternos dito em as Notas 
aos §§. do Cap. V. sobre os recursos das par
tilhas, tem lugar no Juízo das Contas, que 
sendo Summario em quanto 11ão se converte 
em Processo ordinario, segue a mesma analo
gia, que o Processo summario das partilhas, 
onde se não disputa se ha direito para partir 
a herança, ou fazer as contas; mas sómente 
sobre a fórrna da partilha,- e a fórma das Con
tas. 

4. Feitas as Contas por Louvados escolhi
dos pelas Partes, ou nomeados pelo Juiz á sua 
revelia depois da Citação, sendo concordes, 
já as partes não tem recurso, pois logo o seu 
acôrdo, e arbitramento ficará firme, e deter
minado, sem que possão em tempo algum con
tradictar, nem revogar as Contas concluídas, 
acabadas, assignadas, e julgadas por Senten
ça para mais firmeza; e por consequencia não 
tem lugar o recurso de A ppellação em ambos 
os effeitos para su~pender a execução das Con
tas tomadas por esta fórma. Vide Ord. Liv. 3. 
Tit. 17. §; 4. 

b. Quando as Partes quizerem se emen
dem os erros das Contas feitas por Louvados 
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approvados, e ajuramentados, pódem requerer 
ao Juiz denlro do anno das Contas, reclaman
do os erros, e o aggravo, para que, nomeados 
segundos Louvados, seja feita a emenda do 
aggravo, chegando o erro á sexta parte do 
que fôr justo, e verdadeiro: da e~enda assim 
fei\a não ha Appellação no e!feito suspensivo. 
Vid. Ord. Liv. 3. Tit. 17. §. 5. e§. (i. Tit. 78. 
§. ~. in fin. Valasc. Part. Cap. n. n. 47. Guerr. 
Tr. 4. Lib. 8. Cap. 3. n. 3. 

6.. Recebida a Appellação em o effei to de
volutivo sómente, deve o Appellado presta 
fiamta bastante na Terra para tomai· o que t'
ver recebido do A.ppellante, trazendo elle Pro· 
visão, ou Sentença para lhe ser entregue tlD 

virtude do vencimento na Appellação, ou Ag
gravo orâinario. Ord. Liv. 3. Tit. 86. § .. 3. Mo
raes, Lib. 6. Cap. 10. n. &. Cap. 19l. n. 17. 

7. Quando nas Contas não ha alcance pa
ra executar, ficando saldadas, póde .appellar
se em ambos os effeito~, seguindo o curso re
gular das Appellações, ou Aggravos ordina-

. rios; porque ipso facto fica suspensa a ex.ecu
ção da Sentença, porque não ha alcance para 
exec\ltar, e sómente se recorre, appellando 
para se emendar a Conta, e apparecer alcan
ce contra o Réo deman<l'ado pelas Contas, o. 
qual não póde appeltar, nem aggravar, quan
do fôr manda.do por Despacho do Juiz para 
prestar Contas, cujo Despacho não offende, 
nem é Sentença final; assim como quando 
fôr condemnado a prestá-las, não se recebe a 
A ppellação em ambos os effei tos. Vid. Guerr. 
Tr. 4. Lib. l. Cap. 1. n. 67. Cap. 3. , 

31 * 
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Contas de 01·p!táos. 

§. 1. Ü Juiz dos Orphãos, por oilicio, deve de
!erm inar as Contas aos ':Çutores, e Curadores, que 
por Inventario administrão fazenda dos Orpbãos, au
sentes, <lementes, etc. É costume tomar estas 
Contas de ti'es em tres annos, quando não são ne
cessarías antes por morte, fallencia, 011 emancipa
ção, e fim da Administração; as viuvas provisio f 
narias são tambem obrigadas a Contas, porém nã1l 

i;;e recolhe o seu alcance ao cofre, porque tem fia
dor, e os bens hypolhecados :is divii.las dos Orphãos. 
O formulario destas Contas .é vário em cada Pro
víncia, 'e Comarca; parece que todo o fim <las Con
tas é para os salarios do Escrivão, absoryendo o 
cabedal dos Orphãos em Sentenc;<J.s de alcq.nces, sa
larios excessivos, e escandalosos; tenbão os J uizes, 
e Provedores grande cuidado, pois são responsaveis 
por todos os modos nos erros <los Escrivães; acon
tece que as Contas nunca se tomão, porque assim 
rende mais ao Escrivão; e quando se tomão, não 
valem as dcspezas, ou nunca se recolhe o alcance; 
rende ao Escrivfío por todos os modos o seu egois
mo; porém se o Juiz conserva o seu .Livro das Tu
telas em casa, por elle deve saber o estado da Ad
ministração, e não pódem ser tão grandes os des
caminhos. 
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Nota. O Juiz dos Orphãos para saber a Es
tatistica da fazenda dos Menores, Ausentes, 
Prodigos' e Desasisados, Desmemoriados, Men~ 
tecaptos, e Sandeus, ha. de ter um Livro de 
Tutelas em sua casa, onde faça -lançar todos 
os Orphãos, que houver na Cidade, V ilia, Con
celho, ou Lugar, em que fôr Juiz, decla.ran
do: 1.0 o nome de cada Orf)hão: ~.º o Pai, e 
Mãi: 3.0 a sua idade: 4.0 o local da sua mo
rada, onde vive: 5.0 Tutor, ou , C1uador: 6.0 

~ a quantia dos bens móweis: 7 •0 os bens de 
raiz: 8.0 a quem for~o arrendados,. por quan
to, e o tempo: :J.0 o estado em que estão os 
bens, e a qualidade da fazençla: 10.0 as Con
tas tomadas com o seu alcance: 1 J .º onde se 
acha o alcance, e como se applicou. Este Li
vro deve ser escripturado p·elo Esc1·ivão, sa
hindo a despeza. do Cofre dos Orphãos; elle ha 
de ser numerado, e rubricado pelo Juiz, que 
deve logo lançar o Inventario, registando o 
dia, mez, e ·anuo, em que foi feito, e con
cluida a partilha. Vide Ord . Liv. 1. T\t. 813. 
§. 3. 

Quem deve tomar as Contas. 

§. II. O Juiz dos Orphãos deve estar presente 
ao tomar das Contas, como . deve estar nas parti
lhas, e lnventarios, Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. f>~:, 
com pena da p-erda do Officio para quem o denun
ciar, e por isso deve tomá-las, ou nomear quem 
as tome, a sabe~ : o Contador, ou um Advoga
do, _como é per mi ttido no seu Regimento no re
ferido§. õ~.: porém o Escrivão deve lançar no In
ventario a Receita, e Dcspeza, breve, e resumi
damente para o Juiz tomar a Conta, ou quem 



!4G CAPITULO xr 

elle nomear no seu impedimento, approvando a 
Conta f~ita pelo Escrivão, ou seu Escrevente; e 
logo que esteja revista, e assignada pelo Juiz, ou· 
seu Ajudante, tem cumprido o seu officio: o for
mularia da Conta, que o Escrivão deve apresen
tar feita ao Juiz, é na fórma seguinte~ 

Conta 

Dos annos de 1816, 1817, e 1818, tornada ao Tu
tor F ... á sua revelia, ou (ua sua presença) pe
lo Juiz F ... (ou por F ... no impedimento do Juiz 
F ... ). 

Receita do Orpháo José. 

Achou o Juiz que este Tutor deve pe
Jos móveis la,içados neste Inventario 
ao Orphão José a foi... . ~o$ ooo 

Pelos rendimentos da sua legitima em 
raiz a foi. .. nos tres annos desta Contá lo$ ooo 

Pela fazenda a foi. .. arrendada no Li-
vro a foi. . . õ $ 000 

Pelas soldadas de tres annos que con-
stão do Livro a fol... . 4 $ ooó 

Somma trinta e nove mil réis. . 

Despeza do Orphão José. 

Achou o Juiz que havia despendido pe
las custas deste .Inventario a fol... 

Pelaa dividas, que pagou por conta des
te Orphão, e constão do App. N. • 

Pelo vestido.que comprou para este Or
p hão, e ·cônsta do rol, que apresentou 

39 '000 

l $000 

!$000 

!2 'ººº 
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Pelo curativo da doença, e consta do 
rol, que apresentou; a saber: 

Pelo, etc .• 

Somma sete mil réis. 

Liquido da conta que deve o Tutor. 
, 

Receita do Orpháo Francisco. 

A.chou o Juiz que este Tutor havia re
cebido pelo rendimento da legitima 
dest~ Orphão a fol... calculado a 5 por 
100 nos tres annos desta conta. . 

Pelas soldadas de tres annos, que devia 
receber conforme a sua idade. 

. Somma sete miJ réis . 

Despeza de Francisco. 
' 

Achou o Juiz que havia despendido pe
las custas deste Inventario a foi. .. 

Pelo vestido conforme o rol, que apre-
~n~u . . 

Pelas dividas, que pagou no App. N. 
Pela doença conforme o rol, que apre

sentou . 

Somma seis mil réis. 

Liquido, que deve o "Tutor. 

De José • 
De Francisco 

Resumo. 

Somma trinta e tres mil réis . 

, • 

~47 

~ $ o'oo 
$ 

---
7 'ººº 

32 'ººº ' 

4$000 

3 'ººº 
7 'ººº 

1 $000 

~L$ 000 . 
~$000 

1 'ººº 
'6 $ 000 

l '00() 

ai$ ooo 
13000 

33 Ja'OOO 
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E por esta maneira foi'tomada a conta supra, 
que assignou t: ... aos tres dias do mez de Janeiro 
de mil oitocentos e dezenove; e eu F ... o escrevi 
(ou sobescrevi). 

F.. . ( appellido.) 

F ... (1wm~ do Tuto1·, sefoi na sim presença.) 

Conta dos Salarios. 

Raza (ou Escripta) $ 60 
Asse~tada (ou Diario) . . • . . $ 
Guarda de Inventario (nos primeiros tres 
annos) $ 

Som ma. 
Juiz . • . . . . . . 
Para a revista do Prnve<lor. 
Conta, e repartição 

Som ma. 
Pertence a cada Orphão 

' $ 
$ 
I ., 
$ 

F... ( appellido.) 

Nota. 1. No Corpo de Direito Civil em as 
Pandectas, Lib. !26. Lib. ~7., e nas Institui
ções de Direito, Lib. 1. Tit. 13., ha 34 ti
tulos, e no Codigo em o Lib. f>. temos 48 ti
tulas, onde se trata de toda a materia das Tu
telas, e a responsabilidade dos Tutores, a sua 
autoridade, a sua escusa, o modo da sua Ad
ministração, e Contas, que deve prestar; o 
seu officio com juramento, e caução; as ac
ções, e excepções, que competem contra os 
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Tutores pelo dólo, culpa lata, ou negligencia, 
que contra a pessoa, e fazenda pupillar, co
metteu; as Acções contra o pupillo para o 
Tutor ser indemnizado, prestadas as 'suas Con~ 
tas, tudo se acha no Direito Romano. 

~. Toda a ma teria tutelar deve o Juiz es
tudar, para gue seja perílo em tomm· umas 
Contas exactas, e fazer a nom.eação, ou con
firmação dos Tutores, ou Curadores ; porque 
em parte alp:uma achará maior instmcção, que 
no Direito Civil Romano, fonte da nossa Le
gislação, donde sahí.rão os ti tu los da nossa Ord. 
Liv. 1. Tit. 88. Liv. 4. Tit. 10~. 1oa. 101 .• : 
nestas Ordd. ha muitos casos omissós, que 
sómente o Juiz achará no Corpo de Direito 
Romano, que serve de Direito Subsidiaria na 
fórma dos Estat. da Universid. Liv. ~. Tit. 3· 
Cap. io. §. 7. Tit. 5. Cap. Q. §. 11. §. U• 
§. 17. 18. 19. . 

3. O Juiz competente das Contas dos Or
phãosé o Juiz dos Orpbãos noTerritorio, onde 
se fez o Inventario do Pai, ou Mãi, ai nda que 
os Tutores, ou Curadores sejão domiciliados 
em outra parte; quando residirem em Terri
torio alheio do defunto, onde se fez o Inven
tario, são citados, e os seus herdeiros, e Fia
dores por uma Deprecada do Juiz das Con
tas, assignanclo-lhes um Term.o, em que pos
_são comparecer; Ord. Liv. 1. Tit. 88 . §. 46. 
L. J. C. úbi de Ratiocin. tam publ. quam priv. 

4. Os Tutores, ou Curadores devem ser 
citados, ou seus herdeiros, e Fiadores para 
prestarem as Contas, com pena de revelia, e 
sem esta Citação não" póde instituir-se o Jui
zo da Contabilidade da fazenda dos Me~ores, 
ou Pessoas administradas; tudo é nullo, e 

3~ 
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não póde haver execução pelo alcance; pois 
a Citaçã0 é da essencia <le todo o J nlgado. 

i>. Á vista do Inventario se devem fazer 
as Contas, encorporando os Autos, que fazem 
parte accessoria do mesmo Inventario, e Tom
bo da Casa; o costume, que ha de appensar 
os Autos da Conta em alguns Juizos dos Or
phãos, não é dig·no de ser approvado, porciue 
se pódem perder, ou soltar de proposito para 

- nunca mais apparecerem, ou para se tomarem 
de novo, fazendo as outras perdidas; ~ práti
ca geral é encorporar as Contas no . mesmo 
Inventario, ainda que os seus Documentos, e 
Recibos fiquem appensos, pois nas Contas ap
]Jarecem accusados.-

6. Nas Contas se devem carreg-ar ao Tu
tor ~s usuras, óu juros dos alcances das Con
tas preteritas na lOrmada prática do Juízo; 
porque o Tutor é responsavel pela móra na 
falta da entrega, e pagamento do alcance, e 
pelo uso, <]Ue fez do dinhairo dos Orphfios, con
servando em seu poder o importe dos rendi
mentos, e ~oldadas (Tit. 56. C. de usuris pu
pillaribus)-ln omm'bus qiu:e fecz't Tutor, cum 
f acere npn deberet, 1'tern úi /tis, quce non fe-
cit, rationem reddet lwcyiulicio: prrestando do
lum, et culpam, et quantam in rlbus suis diligen
tiam, L. 1 . ff. de Tutelce ratz"onz'bus distra
llendis, et idili curationis cawre ~ctione=: de
\'.e acautelar-se o abuso de carregar usuras de 
usuras, que é prohibido. 

7. As Soldadas das pessoas mechanicas, 
que não tem patrimonio, e rendas para o seu 
alimento, são carregadas nas Contas ao Tu
tor conforme foi ajustado com os Amos; ou 
na falta de ajuste se ha de observar a taxa da 
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Soldada, que no J uizo da Conta estiver por 
us,1, e costume arbitrada aos Orphãos desde a 
idade ele sete annos, observando-se o que man
da a Orcl. Li v. 1. Tit. 88. §. 13. até o §. 18. 

8. Nas Contas se ha de lançar em despe
za o alimento dos Menores, que não devão ser 
dado~ por Solclacla, conforme o que 101· o.rde
naÍ::lo pelo Juiz para seu mantimento, vestido, 
calçado, e Ludo o mais em cada um anno; 
como tambem a despeza com a instrucção pa
ra aprender a ler,. e escrever, e os mai~ es
tudos conforme a qualidade, e capacidade da 
pessoa, como é ordenado na Onl. Liv. l. 
Til. 88. §. 15. §. 10.; escolhendo o officio, e 
occupac;ão, para que o Menor tiver mais apti
dão, attendendo á Nobreza dos seus Pais, e 
ao officio, que estes ti verão. Vid. Guerr. Trat. 
4•. Lib. 8. Cap. 15. n. 37. 

9. · O Tutor ha ele alimentar os Orphãos á 
custa das suas rendas, que constarem do In
ventario, fazendo Requerimento ao Juiz para 
lhe fazer a taxa, ouvidos os Partidores, o Cu
rador, ou Promotor do Juízo, assignad.:is as 
mezadas conforme o rendimento, e patrimo
nio do Casal, havendo altenção á qualidade 
do Menor, á sua idade, e local da sua resi
dencia, occupação, e officio, a que fôr desti
nado: igualmente se lança em despeza o cu
rativo, e remedias na -doeRça, juntando-se 
Attestações dos Profe.ssores, Recibos, e mais 
Documentos. 

10. Entra t.'.lmbem na despeza das Contas 
a criação dos Orphãos até haverem tres annos 
cumpridos de idade, como é mandado na Ord. 
Liv. 1. Tit. 88. §. 10. e§. IL e HL Liv. 4. 
'I'it. U9,; a prá'tica,de tomar as Contas póde 

3!-l • 
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vêr-se mais amplamente em Guerr. Tr. 4. 
Lib. 8. Cap. 1. e seg·. 

11. São abonavei_s as <lespezas necessarias 
das demandas, fóros, decimas, tributos, e en
cargos do Casal; assim como os gastos da 
cultura, e amanhos das fazendas, bastan"do 
nas <lespezas módicas o juramento do Tutor, 
como se concede ao Teslamenteiro, Ord. Liv. 
1. Tit. 6~. §. ~ I., especialmente naguellas des
pezas necessarias, e uteis aos bens pupillares, 
para evitar a perda do cabedal dos Tutores; 
vide L. 3. C. de Adm. Tut. -- id namgue 
quod à tutm·ibus, sive curatoribus, bonâ jide 
erogatw·, potius justitiâ, quàm aticnâ aucto
ritate j1'rmatiw. -

rn. O Formulario do Auto Judicial das 
Contas é :vário nos Audito rios ' do Reino, e 
alguns abui;ios apparecem; porém o Formula
rio na Côrte é pela maneira seguinte: 

Auto ele Contas. 

Anno do Nascimento, etc. nesta Cidade de 
Lisboa, e casas <le morada do Doutor F ... , 
Juiz dos Orphãos do Bairro de ... , ahi sendo 
presenlé J' ... como Tutor dos Menores filhos, 
<JUe fidrão do defunto F ... , pelo dito Minis
tro lhe foi dado ojllramento dos Sanctos Evan
gelhos, debaixo do íJUal lhe encarregou que 
coib boa, e sã consciencia désse Contas das 
Legitimas, e seus rendimentos pertencentes 
aos ditos Menores, conforme se mostrar pelo 
Inventnrio, a que se procedeu por morte do 
referido defunto; e sendo pelo Tutor recebi
do o juramento, assim o prometteu fazer, de 
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que fiz este ·Auto, que assignou com o <lito 
Ministro; e eu F ... o escrevi. 

F ... (Firma do Juiz.) 

F... (nome. inteiro do Tutor.) 

13. Feito este Auto se lançará a Conta pe
.Ja maneira, e formula.rio, que neste § II. é 
indicado, fazendo-se o seu encerramento, que 
ha de assignar o Juiz com o Tutor, e o Pro
motor na. Cidade de Lisboa, como lhe perten
ce pelo seu Regimento ; porém nas outras Ter
ras, e Au<litorios das Províncias não é neces
sario assiste ncia de Curador, que promova, e 
assigne as Contas, salvo havendo necessidade, 
quando fornm grandes , e com pi icadas as C on
tas, ilendo assim mandado pelo Juiz. 

14. Nos Salarios conlado:s nos Autos de 
Contas se ha de fazer menção do · Salario do 
Promotor em Lisboa,; poré m nas Provincias . 
não se conta Salario ao Curador, ou Promotor, 
quando elle não assi stfr ás C0ntas por man da
do do Juiz: aos Escrivães t e conta o caminho 
a casa do Juiz conforme o costume do J uizo. 

15. Concluida a Conta, é obrigado o Tu
tor_, como Oepositario das rendas dos Orphãos, 
para entregar o sl u alcance dentro de nove 
dias, e se procede a penhora contra elle, ou 
seus herdeiros habilitados, ou fiadores, findos 
os nove dias depois da notificação, proceden
do-se executivamente: os abonadores, e os . 
J uizes tarnbem são responsaveis na falta dos • 
principaes devedores, e fiadores obrigados in 
solidum. Ord. Liv. 4. Tit. õ9. §._ 4. Vide Ord. 
Liv. 4. Tit. J o~. §. u. 
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16. N<:fo se deve admiLLir o pagamento dos 
Alcances com offerecimento <los bens üi solu
tum para amortizar a dívida dos Menores; 
porque póde haver lesão, e não é tão segu
ro, como a adjudicação, ou arrematação judi
cial, pela qual os encargos dos bens passão 
para o preço, ficando 'os bens anemalados sal
vos ao Comprador, Or<l. L. 1. Tit. 6. §. sz. 
e §. :L; e muito menos se deve acceiiar este 
pagamento ás Tutoras Mãis dos Menores, sen
do-lhes prohibiclo a venda feita aos filhos, Ord. 
Liv .· 4. Tit. 1 !. ; além disto, com este offere
ciment.o de bens ficão os Orphãos privados do 
abatimento da quinta parte na raiz, ou da 
quaria pa1·te nos móveis, faltando Lançador 
na fórma da L. de go de Junho de 1770. 

17. As Viuvas Tutoras devem entrar com 
o seu Alcance no Cofre, quando exceder a 
Meação, que a Viuva levou na partilha do 
Casal, ainda que seja Tutora . Provisionaria; 
porque a fiança, que prestã'o no Juízo da Pro
vedoria, sómente serve para as Legitimas,. 
mas nfío para os seus rendimentos, que sem
pre se presume se arrecadárão, ou empregá
rão em beneficio <los Orphãos; além <listo, é 

· muito prejudicial deixar absorver em Alcance 
de Contas o Cabedal, e Patrimonio da Mãi, 
em que seus filhos tefij as Legitimas por sua 
morLe, não lhe restando cousa alguma. ·da Le
gitima materna, quando as Mãis tudo deves
sem pelas Contas. 

18. Recolhido o Alcance ao Cofre, deve -
ser empregado eru be·ns de raiz, que possão 
render-lhes, intervindo as segúranças legaes, 
evitando um cabedal morto, observando a 
Ord. Liv. 1. Tit. BB. §. tó. ;sendo muitoperi-



'CONTAS TOMADAS É!X OFFICIO !258 

goso dar a juro o dinheiro, por causa de tan
tos extravias, que acontecem, ficando pobres 
os Orphãos, perdido o seu capital, que sómente 
se deve conservar no Cofre, em quanto não 
podér ser em pregado em com pra · ele fazenda, 
ou em bem feitorizar . os bens da sua herança, 
dando-Jbes maior valor. 

1 H. As Contas são apresentadas ao Prove
dor da Comarca para a sua H.evista em Cor
reição todos os annos, pedindo aos Juizes os 
Livros <las Tutelas para chamar á Correiçfío 
lodos os Inventaríos em ·Contas, mandando 
tomar a11uellas, que achar ai razadas, casti
g·ando os Escrivães, <]Ue sonegarem os Au
tos, que se acharem lançados no Livro das 
Tutelas, fazendo registar os que faltarem. 

~o. Os Provedores em Coneição devem fa
~er arrecadar ós Alcances, executar os Tuto
res, e Curadores; examinar os abusos nos Sa
]arios dos Inventarias, e Contas; corrigir os 
Escrivães pelos erros, e fazendo autuar aquel
Jes, que acharem em crimes de falsiJade, des
caminho da fazendá <los Orphãos, perda de Pa
peis, Salarios adiantados: no fim do Auto de 
Contas devem lançar o seu Despacho de Pro
vimento da Revista, para adverlirem, e fazer 
emendar os <lefei tos, e tergiversações, fazen
do o seu Ollicio tão recõmmendado no seu Re· 
gimento na Ord. Li v. 1. Ti t. 6~. §. \28. até 
§. 38. Vide Guerr. Tr. 1. Lib. 4. Cap. 14. 
Jl. füJ. et seq . 

. Contas de Provedorias. 

§. III. Nas Provedorias se tomão as Contas ex 
ofjicio, em Testamentos, l\1orgados, e CapeJla~, 
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ou Bens vinculados, Encargos perpe,tuos, Rendas 
dos Concelhos, Hospitaes, Confrarias, Irmandades, 
Real d'agua, Subsidio Litterario, Rendas de Al
moxarifados da Corôa, Comme'ndas, etc. : estas · 
Contas umas são em Livros, outras em Processos 
verbaes sem ordem alg-uma de J uizo: os Provedo
res vjsitando as Villas das suas Comarcas todos os 
nnnos, fazendo Assentadas em uma das mais cen
traes, ahi chamão os responsaveis a contas por 
um Edital em cada Villa, com o formulario se
guinte. 

EDITAL. 

O Doutor F ... etc. 

Faço saber que no dia, e lugar abaixo declarado 
ha de principiar a Correiçào desta (Cidade, Vil
la, ou Concelho), na qual hei de provêr sobre os 
Artigos seguintes: pelo que 

ARTIGO J. 

Mando com pena de suspensão aos Escrivães 
dos Orpbfü)s, que me apresentem os seus Provjmen
tos, Cartas, Regimentos, Fianças, ou Dispensas, 
e todos os Livros dos seus Cartorios, e das Tute
las corri os lnvenl·arios, e partilhas ainda · não re
vistos, e todos os que tem Contas tomadas, ou por 
tomar. 

ARTIGO II. 

Aos Escrivães, Tabelliães, e Partidores, e to• 
dos os mais Ofliciaes de Justiça, Fazenda, e das 
Sizas, que pagão novos Direitos, que me apresen
tem suas Cartas, ou Provimentos com pena de sus~ 
pensão. 

ARTIGO III, 

Ao Escrivão da Camara, e mais Ofi:iciaes do 
ÇonceJho, ·que me apresentem escripturados os 



Livros da Receita, e Despeza; dos Arrendamen
tos; do Real d' agua; das Contas; da Receita, e 
Despeza dos Expostos; <lo ·Foral; das Posturas, 
o~ Acor<làos; o Tombo com a relação nominal dos 
Foreiros. 

A llTIGO IV. 
1Aos Escrivães da Almotaçaria, e Achadas de 

gado e coimas, que me aprasentem os Livros, e 
a fórma dos seus processos. , 

ARTIGO V. 

A todos os Tabelliães, que me apresentem os 
Testamentos, Cédulas, ou Codicillos, que tiverem 
nas suas Notas, Livros, e Cartorios, ou Certidão 
de que não os ha, com pena de suspensão. 

ARTIGO VI. 

A (odas as Viuvas, Orphãos menores, e aos que 
se quizerem habilitar para entrega dos bens de au
sentei, deferirei como fôr <le justiça sobre Tute
las, Habilitações, Fianças, Soldadas, Officios , 
Contas, Emancipações, entregas de Legitimas, e 
alcances. 

ARTIGO VII. 

Aceeitarei as participações sobre o damno, e 
lesão, que soffrão os Orphãos, e Expostos em suas 
pessoas, e bens, para dar providencia. 

ARTIQO VIII. 

Todos os Administradores d~ Morgados, e 
Capellas apresentarão as suas Instituições, e Tom
bos, e b cumprimento dos seus encargos, com pe
na de sequestro. 

ARTICO lX. 

Os Administradores dos bens, e rendimentos 
das Misericordias, Hospitaes, Confrarias, Fabri
cas de Igrejas, Ordens Terceiras, e Albergarias,. 
me apresentarão os seus Livros, Tombos, Com
promissos7 e Contas, com pt>na de sequeslro ~ pre"' 
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sidirei tamuem ás Eleições, no caso que niio eete
jão feitas_ conforme o seu Compromisso. 

ARTIGO X. 

Os Tesl.arnenleiros, ~ Herdeiros me apresen
t;.rão satisfeitos os Legados, e disposições testa
mentarias, com pena <le proceder :{ revelia, (ó

mando conta <los Testamentos, <lesdc o mcz de 
Fevereiro, aos seis mezes da aUernativa; sendo 
tambem obrigados a regi11tar os Testamentos fei
tos em <1ualquer tempo do anno, dentro do prazo 
da Lei. , · 

ARTIGO Xf. 

Acceitarei as participações sobre a alienação 
de bens do Concelho, Confrarias, e Hospitacs, e 
sobre os erros dos Officiaes do Concelho, A lmota
cés, e Escrivães na falta de observancia de seus 
Regimentos na arrecadação ele fazenda, varejos, 
corridas, coimas; a que tudo darei providencia. 

ARTIGO XII. 

Mandarei cobrar executivamente as dividas 
elas Confrarias, Hospitaes, e Concelhos, como se 
fossem da Real 'Fazenda, usando da via executiva 
em prncesso verbal, e summario sem ordem de 
Juizo. 

AllTIGO XHh 

lndngarei q uaes são os bens rroprios da Co
rôa, e Ordens Militares, Direitos Reaes, Capellas 
da Corôa, e seus Tombos, pedindo me apresentem 
seus Titulas de Doação, Cartas, e Livros do Tom
bo, pena de sequestro. 

AR'fJGO XIV. 

Procederei contra os Rendeiros, Almoxarifes, 
Recebedores, Conlract<idores, e Rendeiros das coi
mas, quando me constem seus erros, e excessos 
contra os Regimentos, Foraes, e Leis do Reino. 
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ARTrGO XV, 

Farei nudiencia das coimas para sua revista, 
e appellaç.ão, para deferir a quem me requerer so
bre a sua injustiça • 

..i.RTIGO XVI. 

Mandarei acceitar as denuncias de descami
nhos de Real Fazenda, e de quesquer heranças 
jacenles não a<ldiuas pelos herdeiros; e de bens 
vagos por falta de successão, achando-se possuí
dos por terceiros; dando-se aos denuncianles o 
premio, logo que sejão julg-a<los para a Fazenda· 
Real. 

ARTl.GO XVII. 

Farei abolir, ou annexar os Morgados, e Ca
pellas insignificantes, para se confirmar a sua abo
lição, e armexação pelo Desembargo do. Paço. 

ARTIGO XVJH. 

Inquirirei sobre os erros, e máo serviço do of
ficio do. Correio para dar parte ao ·correio Geral. 

.11RTJGO XIX. 

Indagarei .o modo, e servÍC(O no ensino dos 
Mestres Regias na instrucção dos seus Discípulos. 

ARTIGO XX. 

Exa!11inarei os Lançamentos das Sizas, a Ar
recadação do Subsidio Litt.erario, Real d'agua,' 
Terças dos , Concelhos, e todas as mais Rendas 
Reaes. 

ARTIGO XXI. 

Mandarei fazer as obras, e. reparo das Igrejas, 
conforme o que fàr ordenado em visita pelo Prela
do, Bispo, ou seu Visitador. -

ARTIGO xxrr. 
Mandarei reconhecer com fóros avaliados por 

Louvados todos os Baldios do Concelho, que . achar 
possuidos sem Titulo, para se confirmar o Heco
nhecimento pelo Desembargo do Paço. 

. 3 li • 
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ARTIGO XXIIl. 

Mandarei ~forar porções de Baldios, Mani
nhos, e Charnecas do Público, a todo aquelle, que 
quizer edificar, habitar, e levantar casa ele habi.
tação, sem necessidade de Prov isc)es Reg·ias, na 
fórma das Reaes Ordens da Meza do Desembargo 
do Paço em ~!2 de Dezembro de 17 6 7, para bene
ficio da poY-oação, e cultura das terras maninhas. 

,., ARTIGO_ XX1V. 

Procederei na factura elos Tombos dos bens 
dos Concelho~, aonde mio houver Juiz de Fóra. 

Dado, e passado nesta (Cidade, Villa, ou •.. ) 
~os ... do mez de ... de l 818. E eu F ... a escrevi , 

F... (nome inteiro.) 

Nota. 1 Os Provedores das Comarc~1s em 
cada uma das Provinoias do Reino, e Ilhas, 
r1uando abrirem a sua Correição annualmen
te, elevem annunciar aos Povos Ofi Artigos, 
ele que hão de tomar conhecimento na fórma 

, do sen Regimento, e Leis addicionaes: aquel
le M inislro, para desempenhar o seu Officio 
em bom serviço de El-Rei, deverá ter os Li
vros necessarios para a sua respon~abíliJado 
na Fazenda Real da Comarca, que é da pri
meira necessidade, podendo servir de lWodê
lo aqueJle, que lembro no meu Tratado do1 
Tombos. 

2. Os Livros de primeira necessidade sfl.o: 
1 .º O Livro do Tombo da Fazenda Real da 
Com<'lrca: ~. 0 o Livro do Tombo dos Morga
dos, e Capellas: tl. 0 o Livro das Contas cor
rentes com a Fazenda Heal: 4. 0 o Livro do 
Registo das Ordens das Secretarias de Esta-· 
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do, e TriburÍaes: 5. 0 o Livro do Registo dos 
Officios, e Participações aos Tri bunaes. 

3. Nunca poded fazer-se bom serviço a 
El-Rei, quando faltarem estes Livros nas Pro
vedorias, e Con ladorias <las Com arcas das 
Provinoias; a Fazenda Real ha de ter desca
minhos; a cobrnnça das Rendas públicas hão 
de soffrer atrazos; os canaes, e fontes finan
ceiras atacadas de 9bstrucq!fo, hão de estan
car o lleal Era rio; os Provedores mal conse · 
guirão a expedição das suas Residencias; e o 
empate dos seus despachos se1·virá âe casti
go, mas não de remedio ao máo serviço pú
blico; como os Territorios das Comarcas das_ 
Provedorias são mais regulares, e menos en
cravados, que os Territorios das Correições, 
muito conviria ao serviço da Real Fazenda, 
que as Provedorias tivessem a sua Contabili· 
dade em bom arranjo, sendo Ramos do Era
rio, com o qual se entendessem unicamente, 
como centro da unidade financeira. 

Testamentos para Contas. 

§. IV, Os Testamenteiros, findo o anno da 
morte do defunto, não se apresentando para Con· 
tas, são citados ex efficio para as prestarem, com 
pena de revelia, assignando-lhes um termo arbi
trario; a citação não é accusada em audiencia, 
nem ·se assignão dias para comparecer em audien
cia; é um processo verbal, que não admilte fi
gura alguma de J uizo; sen9o passado o termo, 

- que pela citação foi assignado, autua-se o traslado 
do Testamento, extrahido do original, que deve 
ficar em poder do herdeiro, como propriedade sua, 
assignando no traslado, que recebeu o proprio ori-
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pelo Escrivão um arbítrio do trabalho da Conta, 
e tambem de levar salarios conforme a massa da 
herança: o Escrivão não póde levar mais sal;uios, 
que os da sua escripta, e do seu Reg·imento. 

Formulario da Couta das Testamentarias. 

§. Vlll. A pparecendo o Testamenteiro com os 
documentos acima referidos, aul uados, e reconhe
cidos pelo Escrivão, que lançará por escripto o re
conhecimento em cada um dellcs , por esta fór
ma =Reconheço== F ... (appellido do Escrivão) 
formará o Escrivão, ou Promotor uma relação de 
todos os encargos, disposições pias, legados, e di
vidas passivas, á vista do Testamento, fazendo 
carga sobre o TeMtamenteiro; concluida esta reJa
cão, formará a relacfio de todos os abnnos, des
~ontos, e descàrg·a, que constarem dos Recibos, e 
Quitações juntas aos Autos pelo Testamenteiro; 
lançada assim a Conta, se apresentará ao Prove
dor, o qual por 'si, sem com eiter a Contador, nen 
a outro Official, e sem dar Vis la ao Promotor, ve--
ja o Testamento do defunto, e pJr elle tome Con
ta ao Testamenteiro, que para isso tiver sido re
querido, examinando a receita, e as despezas, que 
tiver feito; e ·achando que tem t?edo dispemlido, e 
nas proprias cousas declaradns no Testamento, e 
perante o Tabellião, ou Escrivão, que reconheceu 
as Certidões, e Recibos, levar-Jhe-ha em conta 
tud'o o que bem dispendeu; e quando achar que 
os Testamenleiros não dispendêrão bem, e como 

· devião, julgá-los-ha para o Resíduo, assignando as 
Contas, que lançou o Escrivilo, que julgará por 
Sentença: o formulario é na fórma seguinte, con
forme a relação de encargos, e disposi_ções, que o 
Promotor de!e apresentar, accusando a q.ue faJta, 
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á vista das Quitações, e Recibos, que o Testa
menteiro offerecer ao Escrivão para autuar com o 
Testamento. 

Conta do Testamento de F . .. , tomada acJ Testa
menteiro, oit Elerdeiro F •.. 

l!Jucargos. 

Achou o Provedor, Juiz da Conta, que 'pelo 
Testamento·, com que falleceu F ... , havia di_sposto 
ns verbas seg1üntes : 

I. ª O_ funeral (declara-se, copiando a verba do 
Testamento). 

!! . ª Missas ( decl ar ão-se). 
3. ª Esmolas. · 
4.ª Legados (declara-se cada um sE>parado). 
5.ª Dividas passivas, que mandou pag·ar (decJa

rão-se, copiando a verba-; mas sepa~ando os 
credores). 

(i. ª Obras pias .. ., ele. (continuará a lançar todos 
os encargos, e disposições temporarias, exclui
dos os perpeluos) . 

.Descarga. 

. Achou o P~ovedor, Juiz da Conta, que o Tes-
tamenteiro havia satisfeito as disposições, e verbas 
acima referidas, na fórma seguinte: 

Satisfez, e dispéndeu pelo fun,eral com a Certidão 
N.º l. 

Satisfez as Missas com a Certidão N.0 ~. 
8atisfez as esmolas com a Certidão, ou Recibo 

N.º ::s. 
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Satisfez os legados com os Recibos N .º 4. 
SatisfE:)z as dividas com os Recibos N .º b. 
Satisfez · as obras pias com os documentos N. 0 6. 

E por esta maneira foi tomada a Conta do Tes
tamento nesta Villa de Santarém aos ... de ... de 
i81B; e para constar mandou o Prnvedor, Juiz da 
Conta, fazer este Auto, que assignou com o Tes
tam~nteiro F ... ; e eu F ... o escrevi, ou sobes-
crev1. 

F ... '( appellido.) 

F. . . (nome do Testamentei1·0.) 

Sentença. 

Julgo por Sentença a Conta tomada ao Testa
menteiro 'F ... , e mando se lhe p:.isse Quitação, 
se'ndo-lhe necessarià. Santarém, ele. 

F ... (nome inteiro.) 

Fo'l'mulario á revelia dos Testamenteiros. 

§. IX. Quando qs Teslamenteiros, ou Herdei
ros, sendo citados, não comparecem para a Conta 
em o prazo ele tempo assignado, esperados alguns 
dias, se procede a revelia, autuado o traslado do 
Testamento extrahido do Livro de Registo dos 
Testamentos, que deve haver em cada Provedoria: 
estes Autos se ordeoão na forma seguinte. 



CON'J'.A:.; TOMADA& UX OFFIClO 167 

Anno de 1318. 
Santarém. 

Autos de Conta do 1'estamento ele F ... 

Testàment,eiro F ... 

H d . F ... t er e1ros F .. . 

Anno do Nascimento, etc. 'nesta V ilia de San
tarém, e casas de residen.cia de F . .. , Provedor 
da Comarca, sendo elle presente lhe participei a 
Citação foi.ta a F ... , Testamen.tei.ro, e Herdeiro c;le 
F ... , para dar Contas das disposições do Testa
mento do dito defunto ria fórrna do Mandado, e fé 
da Citação, que adiante fiz autuar com o traslado 
do Testamento; á vista do <]Ue mandou o dito Mi
nistr~ se procedesse á Conta findo o tempo assi
gnad'o, apparecendo o Testamenteiro; e no caso 
que não comparecesse, se fizesse sequestro nos seus 
bens para se cumprir o Testamento. E para con
star fiz este Auto, que o dilo Min:istro assigaou; 
e eu F ... o .escrevi, e assignei. -

F ... (appellido.) 

ft ... .(nome do Esêriváo.) 

llfandado para Contas. 

O Doutor F ... , etc. Mando a qualquer Offi
cial de Justiça da minha jurisdicção, ou qualquer 
outro no se.u impedimento, cite a F ... , Testamen
teiro, para dar Conta do Testamento., com que fal
leceu F ... , apresentand.o. a sua Receita, e Despe-

. 34• . 
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za com todos os Documentos, Certidões, Livros, 
e Inventario, que forem necessarios para cumpri
mento, e execução do Testamento, e isto dentro 
do termo de ... dias, que lhe assigno por tempo 
certo para se apresentar com as suas Cont~s; pe
na de se proceàer a sequeslro nos seus bens para 
cumprir o Testamento, ficando perdendo o premio, 
e oulro qualquer salario, que houvesse merecido, 
pagando á sua custa todas as despezas, e salarios 
da Conta. O que assim se cumprirá, passando-se 
Cerlidão da citação feita a elle proprio, ou na pes
soa de seus familiares, e vizinhos, nfíq apparecen· 
do o dito Testamenteiro. Santarém ... de ... ; e eu 
F ... o escrevi. Desta ... , e de assignar ... 

F ... ( appellido.) 

Certidáo. 

F ... Certifico que citei a F ... na sua propria 
pessoa (ou na pessoa de sua mulhe1~, ou familiar 
F ... , ou vizinho F ... ) para todo o conteúdo no 
Mandado supra, e lhe dei a cópia do _mesmo para 
seu governo. Santarém ... de ... 

F ... (nome z?iteiro.) 

Nota.. Junta-se aqui o traslado do Testa
mento extr.ahido do Livro do Registo, ou do 
proprio Testamento, que apresent3r o Testa
menteiro, que tornará a receber, assignando 
no trasiado, dizendo que recebeu o proprio; 
se o Testamenteiro apparece, toma-se a Con
ta, como dissemos no §. VIH., julgada por 
Sentença. e se lhe dá Quitação; Veja-se Ord. 
Liv. 1. Tit. 6~. §§. 6. ~3. e 9.: porém não 
apparecendo no termo assignado, sendo passa-
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dos alguns dias mais, se procede a sequestro 
na fórma seguinte. 

~!andado de Sequestro. 

§. X. O Doutor F ... , etc. Mando ao Escrivão 
desf.e meu Juizo, e ao Meirinho, ou no seu impe
d,imento outros quaesquer Officiaes de Justiça, fa-. 
ção sequestro, e apprehensão real, e corporal nos 
ben~, e fazendas de F ... , quantos bastem para sa- • 
tisfazer os encargos, e disposições· do Testamento 
de F ... , a que é obrigado como seu Herdeiro, ou 
Testamenteiro; os quaes bens serão logo avaliados 
pelos Louvados do Concelho, ficanuo depositados . 
em poder do Depositaria para dar Conta delles, e 
seus rendimentos, quando por este Juízo lhe fôt· 
pedida, com pena de prisão . O que se cumprin\. · 
Santarém ... de ... ; e eu F ... o escrevi. Peste ... , e 
de assignar. 

Á1J1ito de Sequestr-0. 

Aomo do Nascimernto .•. , f'tc. elJ) esta ViJJa 
(ou Lugar) de ... , aonde eu F ... , Escrivão, vim 
com o Meirinho F ... , ahi fizemQS appreh~psão, e 
sequestro nos bens seguintes : 

Má.ueis. 

Uma arrea ( declarão-se ~s signaes), que Jogo foi ·ava- · 
liada pelós Louvados em ... 

Um tonel ... , avaliado em ... 

Baiz. 

Um olival no silio de ... (confrontações, e. eitr.~ ... 
mos), . avaliado em ... 
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E logo entregámos estes bens a F ... , como 
Depositario, o ciua~ .assignou com os Louv~dos 
F ... e F ... , e o Memnho; ê eu F .... o escrevi, e 
"-ssignei. 

F ... (rzome do Escriváo.) 

F ... (nome do Aleirinlu1.) 
F ... (nome do depositario.) 

~ .. · j (nornes dos Louvados .) 
F ... 1 

besta Diligencia para o Escrivão. . $ 
para o Meirinho. . $ 
para O!I Louvados . I 

Somma . . I 

Nota. Feito o sequestro, continúa a exe
cuçilo, vendendo os bens, com Editaes, e pre
gões, C l> IDO se fosse Fazenda Real nas suas 
dividas, para se cumprir o Testamento com 
o producto dos bens vendidos; no fim se fa:l 
a Conta a tudo pelo Contador do Juízo. Ve
ja-se Or<l. L. 1. Til. 6*-l. §. 17.; Liv. !2. Til. 
b~. e TiL õ3. 

Impugnaçao de Contas de 7'estamento. 

§. XI. Aquelle, que fôr citado par<! Contas de 
Testamento, lendo impugnação, apparecerá den
tro · do termo assignado, fazendo o Requerimento 
seguinte: 

Diz F ... que elle foi citado para dar Conias 
do Testamento de F ... , mas o Supplicante não ac
ceitou a testamentaría; não é Herdeiro, nem ac
ceita a herança (além de õutras cousas, que alie-
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gará, por exemplo, nullidade de Testamento, Li
t igio, Contas já tomadas; ele.); e por esta razão 
impugna as Contas, negando a obrigação de pre
stá-las; e por isso requer se lhe tome Termo de ne
gação, e se conceda Vista para impugnar a cita
ção: portanto. 

P. a V. m. seja servido tomar 
o Termo de negação, e se 
lhe continue Vista para em
bargar a citação. . 

E R.M . 
. Despaclto. 

Tomado o Termo de negação, haja a Vista 
pedida. 

F.. . ( appellido.) 

Termo de negnçáo. 

Aos ... , ele. nesta Villa de Santarém, e Es
cl'iptorio de mim Escrivão, ahi appareceu F ... (ou 
seu Procurador), e por elle foi dilo que negava ·a 
obrigação de prestar Contas do Testar~enlo men
cionado na Petição retro escripta, pelas razões al
legadas; e pa.ra constar assignou este Termo, que 
eu F ... escrevj, e assignei. 

F... (nome da .Parte.) 

F ... (nome do Escriváo.J 
• 1 

Notificação para a dilaçaa. 

F ... , Escrivão da Provedoria, notifiquei o 
Advogado F ... , e o Promotor do Juízo para a di-
lação de provas nestes Autos. Santarém .... etc . 

.F ... (nome.) 
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Sentença. 

Vistos estes Autos de Conta de Testamento, 
etc. Foi o Réo citado para prestar Contas do Tes
tamento de F ... ; elle porém -se oppoz cum seus 
Embargos a foi..., allegando .•. (aqui se declarão 
ns razões, e dúvidas), assignando Termo de ne
gação a foi..., dando a sua prova com documen
tos a foi... E porque á vista da prova (aqui se ab
solve da prestação. de Contas, ou se julga ser o bri
gado a prestá-las, não obstante as dúvidas dos Em
bargos). Portanto procedem (ou não procedem os 
Embargos), e pague as custas. Santarém ... , etc. 

F ... (nome inteiro.) 

• Nota. 1. Se o Testamenteiro foi condem-
P-ado a prestar Contas, póde appellar para a 
Relação do districto, e se esperão seis mezes 
desde o Termo da appellação, findos os quaes, 
não apparecerido melhoramento, se tomão as 
Contas á revelia, como lemos dito no §. IX., 
e se faz sequestro, não comparecendo a Parte 
a prestá-las. Veja-se a Ord. Liv. l. Tit. [10. 

pr. Tit. 692. §. ó.l:,. 
~- A Sentença de cull_lprimento se passa 

em nome do Provedor, exlrahindo sómente a 
cópia do Testamento, a Conta tomada, e a 
Sentença, que julga cumprido o Testamento, 
e nada mais se extrahe, e vem a ser na fór
ma seguinte. 
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Santarém. 

Sentenç(l de cumprirnenio du Testamento de F ... , 
o favor do 1.~estamenteiro, e Herdeiro F ... 

· O Doutor F ... , P rove<lor da Comarca de San-
1 arém, com Alçada por .ElRei Nosso Senhor, etc. 
Faço saber a todos, a quem esta minha Carta de 
Sentença de cumprimento de Testame·nto fôr apre
sentada, que neste meu .J uizo da Provedoria de 
Santarém se prncessá11ão uns Autos de Contas <lo 
Testamento de F ... , tornadas a seu Testamentei-
ro, e Herdeiro F ... , cl_ljo Teslamen lo é na fórma 
seguinte (traslada-se o Testamento). Para cump1·i
mento do qual Testam ento, e suas Contas foi ci
tado o sob1•edilo Testamenteiro, e Herdeiro, o qual 
aprcsentan~o a satisfação, e Certidões dos encar
gos, Recibos, e Quitações de legatarios, e credo
res, provou o cumprimento c.Jo reforido Testamen
to, sem lhe faltar disposição alguma, como foi apon
tado pelo Pro'motor do J uizo; por cuja razão lhe 
mandei tomar as Contas, que são na maneira se
guinte (Contas copiadas). Á vista das quaes Con
t.as a~sim tomadas, julguei por Sentença o ~um
priwento, e satisfação do Test:lmento, na fórma 
seguinte (Sentença copiada). Em virtude da qua) 
Sentença hei por quite, e livre o Testamenteiro, ' 
ou Herdeiro, e mando que mais contra elle nilo se 
proceda; ficando esta registad~ no Livro compe· 
tente desta Proved11 ria, para constar a todo o tem
po: ·o que assim se cumprirá. Dada, e passad~ 
em ... aos ... de ... Desta o conta.do, e de ·assignar 
... ; e eu F ... a ~screvi (ou sobescrevi). 

F ... (nome do Provedor.) 

(,Lugar çlo sello.) 
35 
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Nota. Os Provedores tomão Conta das he
ranças jacentes, quando se ignorão os Herdei
ros legitimos, ou lestamentarios; porque nesta 
caso tem a Fazenda Real direito a estas heran
ças como bens vagos: e necessario que haja 
certeza de Herdeiros, e lugar aonde são mora
dores: os Provedores devt'm proçeder a Inven
tario de. tudo, praticando o que ordena a Lei 
de !8 de Janeiro de 1788, logo que haja he
rança jacente, sem que apparêção Herdeiros 
certos, ou lugar certo da sua morada: o Juiz 
dos Orphãos sómente procede a I nvenbrío, ha
vendo certeza de Herdeiros ausentes em lugar 
certo. 

~ Contas de encargos pe1pelllos em bens vlnci,lados. 

· §. XH. Os Administradores de Morgados, e 
Capellas, que tem encargos perpetuos, são obriga
clos a prestar Contas toJos os annos, e se procede, 
autuando a Instituição extrahida do Livro do Tom
bo, e Registo; cita-se o posrnidor Administrador 
para Contas, assignado urn termo arbitrario, fin
do o qual, se toma a Conta na presença, ou á re
velia: não seaccusa a citação, nem se assignão au
diencias; tuclo é verbal sem figura alguma de J ui
zo: quando a cita<(ão é feita por deprecada, esta 
não se junta aos A ulos da Conla, mas o Esc1·ivão 
dará fé da citação, porque nada mais se autua além 
da Instituição, e Conta; continuando todos os an
nos a Conta, não se continúa Vista ao Promotor; 
.tomada· a Conta são os Autos enviados ao Contador 
para contar os sala rios: se as Partes cita das pedem 
Vjs(a para embargar a citação, duvidando prestar 
Contas, porque não são Administradores, ou pos · 
suidores de bens vinculados, ou porque não existe 
encargo, ou se de-ve abolir, e reduzir conforme a 
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Lei de 1770, e l 7G9, e oulri'ls quaesquer dúvidas, 
requerem por uma Petição Vista para Embargos, 
a qual ·se autua em separado, por appenso aos Au
tos .do Vinculo, e Morga<lo; junta-se a Procuraçãó 
ao Advogado, este deve formar os Embargos em 
tres dias (1) depois que receber os Autos; forma~ 
dos os Embargos, se recebem pelo Juiz, e manda 
com Vista ao Promotor para conteslar: recebida 
a contestação, fica em prova de dez dias, que cor
rem depois <le citadas ª" Parles, findos os quaes 
não é necessario Lançamento; porque logo o Es
crivão continúa Vista á Parle para allegar as suas 
razões em lre~ dias, dizendo o Promotor em ultimo 
lugar; satisfeito isto, vão os Autos a final para o 
Juiz conhecer dos Embarg•>s, absolvendo, ou jul
gando o Réo sujeito a Contas por.Sentença, da qual 
se póde appellar, excedendo a Alçada; porém pas
sados seis mezes depois do Termo da appellação, 
11ão apparecendo melhoramento, se toma a Conta 
6 revelia, e se faz seriuestro, e execução em quan
tia, que satisfaça o encargo não cumprido, extra
hindo um executivo breve, e simples, para se ap
plicar a quem ordena a Lei sobre a applicação des
tes encargos não cumpridos. Para melhor ordem, 
e conserva_ção das Contas, será bom fazer um Li
vro encadernado, e rubricado, aonde se lancem as 
Contas por trinta annos, findos os quaes, se guar
da o Livro, e se faz outro, numerado, e com in
scripção na capa; isto é melhor que uns Autos, 
que se rompem, descosem, e se confundem. Veja
se a Ord. L. 1. Tit. éO. §. l. e§. 4.; Tit. (i~. §. 5:t. 
Prov. de Desemb. de 6 de Setembro de 176.8. 

(1) A Lei concede 24 horas para Embargos, que vem a ser 
trcs dias1 cobrando-se os Autos depois das 24 horas no dia seguinte. 

3ó * 

/ 
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Nota. Os qens vinculados . em Morgaao, 
ou Capella, devem estar. todos n~gistados em · 
um Livro de Tombo, descrevendo-se de ma
neira, que não terihão d·escaminho, para que 
os seus successores legi ti mos, ou Corôa na fal
ta de legitima successão, conservem a inte
gridade dos bens vinculados: os Provedores, 
quando tomarem as Contas, pódem verificar 
a existencia destes be·ns nas mãos dos actuaes. 
Administradores, não,conse'nlindo que ·aJ.gue1ú' 
se introduza na posse·, qüan<lo não fôr rec0-
nhecido como successor Jegi tüiw do · eltim'o 
A d mi nisti:ador legitin1o ·; poi~ en'l dúvida, e 
na falta do 'r'ect>nhecimento, e habfütação ji~
dicial,. devem os Prov·ed0te~ sequéstrar aque1l'
les bens·, e dar C'on'ta rio Tri·b1Hial do CómilB
Jho 'da Fazenda·; vid. Al'v. de ~ ·9 de Julho de 
1830, ~§. 1. 12. e 3., qüe exch:re 'todos os iHe
gitimos parente's, attribuindo á Corôa a sua 
'in't-enção fundadà. de Factó, e Üé Diireito. 

:Form'ulario da Coiilá <J.e J!Jn'cargos :de Mvrg'fJldvs, 
ott Copella's vilic~t'ladas. 

Santarém. 

Autos (ou -Livro) dos Eiicargós dó Afor-gâêio, 
ou CapetZá de, .. · 

.Anto antes das Conl'as. 

Ani;io <lo Nascimento;' etc. nesta Villa dé San
tarém, e casas de residet'lcia de F ... ; Provedor 
9esta Comarca, '<1hi por elle me foi ordenado fizes
se t raslad ar nestes Autos (ou Li.vro) ã InsfitüíÇ'ãõ 
do Morgado de ... para se toüfarem as Cóntá~ dos 
sells E'ncargó's; e para êoristar -'l'n an•dou : fazer 'e'Sté 
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Auto, que assignou; e eu F ... o escrevi, e ass1-
gnei. 

F.. . ( appelHdo :) 

F .• (nome do-1;sc1·ivâo.) 

Nofo. Neste lugai· cópia-se a lri"Stih.ti'çà'o 
extrahida do Livfo do Tombo, e 1R.egistó, que 
deve haver na Provedoria; e s~ndt> cop·iada, 
é conferida com. outro Official i:le Justiçà, ou 
ó mésmo Provedor, que ass1g\'üii'á á 'con'feren:. 
eia ; e logo se procede 'nas Con'ta's na: ÍÓI'ma 
seg.uinte. 

Auto de Úiiitifs. 

A'6s' . ,. de ... '· et~. nesta 'V'i·ih ·d~ Sa'ntà_ré'm·, ~ 
càsas de resídérí'áa de F ... , Pro'v-edor da 10oma'i'"' 
ca, -fôi·ã~> tô'maàas as 1Cbn't~s dbs Enca:t·gos 'U<\ Ca• 
pella, ou Morgado de ... , de q1~e ·é Adin itüstráddt 
F ... ? na fórma seguinte: 

Encargos (ou Receita). 

,Achou o dilo Ministro que :na fórma da In
stituição a foi... era ·esta Capella (ou Morgado) obri

-gado aos encargos seguintes; a saber: 

· 1 )~elo Encargo_ de Missas. . . . . . . $ 
'iz 'Pelós brnarri'é'ntos. . . . . . . • . . . '$ 
~J 'Pelo, ele. . . . ~ . . . . . . . . . . . $ 

8ornmãb. os Encargas (ou Rec{!ita) . ._ $ 
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Despeza, e cumprimento. 

Achou que havia satisfeito o Encargo N.º 1, 
e consta da Certidão, ou Recibo, que apresentou, 
reconhecido por mim Escrivão. 

Achou que havia satisfeito o Encargo N. !, 
e consta do Reciho, qu_e apresentou, reconhecido 
por mim Escrivão. 

Achou que havia satisfeito o Encargo N. 0 3, 
e consta da Certidfo, que apresentou, reconheci-
da por mim Escrivão. . 

E por esta màneira foi tomada a Conta na. 
presença do dito Ministro, que mandoü se désse 
quitação ao Administrador, e se lhe entregassem 
as Certidões desta Conla, reconhecidas por mim 
Escrivão, fazendo-se este Auto, que assignou; e 
eu F ... o escrevi, e assignei. 

F. . . ( appellido.) 

F ... (nome do Escrivão.) ' 

.Nota. Quando a Conta fôr tomada á reve
lia d(i) Administrador, que não t~compareceu 
sendo citado, autua-se ó Mandado com a Cer
tidão da ci lação, e se passa Mandado de se
questro nos bens do Administrador, fazendo
se execução em quanto seja sufficientc para 
satisfação <los encargos e custas; estes Autos 
são em ser.arado dos Autos, ou Livro <las Con
tas, nos quaes nada mais se lança, que a Con
ta tomada, e satisfeita: estando a execução 
feita, e com depósito, se fórma a Conta <los 
encargos nos Autos, e Livro, como fica dito, 
mandando sahir do depósito a quantia do im
porte dos encargos, e cusias, para se levan-
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lar por aquelles, a <JUem pertence. O Admi
nistrador deve ter um Livro, aoude se lhe 
lance a q ui lação, tomadas as Contas; guar
dando as Certidões, e Recibos, que apresen~ 
tou, e fôrão reconhecidos pelo Escl'ivão <la 
Provedoria no Auto <la Conta. 

Formiela1·io de quitaçáo. 

§. Xlll. O Doutor F ... : Faço saber que F ... 
como Administrador. do Morgado, ou Capella, que 
instituiu F ... , conforme a lnstitui c;, ão, e Tombo, 
que consta no Carlorio desta Provedoria no Livro 
de... a foi. .. , satisfez os Encargo1'1, a que é obri
gado na fórma da Instituição por Contas tomadas 
desde o anno de ... até ao presente anno de ... , em 
que se cantão ... annos. E para constar lhe mandei 
passar a presente quitação em ... aos ... de ... ; e 
eu F ... o escrevi. 

F ... (appellido do Juiz.) 

Contas de Morgados, ou Capellas insignificantes. 

§. XIV. Os Provedores não dev.em tomar Con
tas de Vinculos insignificantes, que pela Lei de 
1770 são mandados abolir; recommendada a sua 
abolição por tantas Provisões do Desembargo do 
Pat;o, que ordenão aos Provedores procedão ex of-

ficio, obrigando os ~dministradores com pena de 
sequestro; e até se tem declarado por Provisão 
daquelle Tribunal em o 1.º de Junho de 1773, e 
I õ de Julho de 177 6: julgando-se em Causa de 
J.osé Lu·iz Raynaldo com Antonio de Oliveira, Es
crivão José M<1rliniano, em Lisboa, que os Encar
gos não se devem daquelles Vínculos desde a Lei 
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de 1770, que os manda abolir. Veja-se Almeida 
de Lobão, Trat. de Morg., Cap. VI. §. t.J., e seg. 

Prátz"ca para abolir ex officio os ditoJ Yinculos. 

§. XV. Nas Provedorias deve haver Livro de 
Registo ele todos os Morg·ados, e. Vinculos com as 
suas Instituições, Tombos dos bens, e Livro, ou 
Autos das suas Contas: antes que os Provedores 
tomem as Contas, devem informar-se dos bens, e 
fazendas vinculadas, chamando á sua presença os 
Administradores para examinar o estado, em que 
se achão, e quanto rendem; e achando que neto 
são significantes co1ri o rendimento ·de ~00 $ ooo 
réis livres de <lespeza na. Estremadura, e Além
Téjo, ou 100 $000 réis nas outras Províncias (L. 
de 3 de Agosto de 1770, §. 1.), persuadirá aos 
Administradores que requeirão a abolição, ou an
nexação conforme a Lei, antes que se proceda ex 
efficio, e com sequestro, afim de que não se con
servem uns Vinculos, que a Lei rrohibe, e man
da que seus bens girem na Sociedade por meio de 
contractos, e transacções: quando o Administrador 
não requeira em tempo, que se lhe assignar; pro-
cede-se na fürma seguinte. ' 

Formulario de aboli'çâo ex officio. 

Autos de aboliçáo do Morgado de F ... , de que 
é Administ-rador F ... 

·sanlarém. 
Auto para aboHção. 

Anno .. , et~. nesta Villa de Santarém, e ca:
sas de residencia de F ... , Provedor cla Comarca, 
ahi por este Ministro me foi mandado citasse (;\ 
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F. : . , Administraclo1· do Morgado instituido por 
F ... , para que dentro do termo de ... (é arbitraria) 
compareça perante elle para se louvar em Lou
vados, que avaliem o rendimentq daquelle Morga
do, citado tambem o immediato sucoessor (sendo 
menor, nomêa·se Curador, que ha de ser citado); 
pena <le <] ue, não com parecendo, se prncederá á 
revelia até final Sentença de abolição daquelle Vin
culo, que se ha de confirmar pela Meza do Desem
bargo do Paço, fazendo se logo sequestro para pa· 
gamento de todas a~ despezas da Abolição, quan
do não comparêça: e para -constar mandou fazer 
esl~ A~to, que assignou; e eu ~ ... o escrnvi, e 
ass1g·ne1. 

F. . . ( appellido.) 

F ... (nome do Escriváo.) 

Citação. 

F ... , Escrivão da Provedoria de ... Certifico 
que citei a F ... , AdministrHdor do Morgado de ... 
para se louvar em .Louvados, que avaliem o ren
dimento daquelle Morgado, e se julgar insignifi
cante; tudo conforme me foi ordenado pelo Prove
dor desta Comarca no Auto, que mandou fazer, 
do qual deixei cópia ao mesmo Administrador (dia, 
mez, anno, e lug.ar). 

F... (nome do Escriváo ,) 

Juramento do Citrador. 

Aos ... , etc. em casa ele resiqenc'ia de F ... , 
Provedor da Coinarca, ahi por ellc foi nomeado 
F ... para Çu•tader do menor F ... ; e sendo presen-

36 
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te o dito Curador, recebeu o juramento dos Sane los 
Evangelhos para J (~ fenJer o d ito Menor, e reriue
rer pur elle o que fOr a beni de sua justiça na abo:. 
lição <lo Vinculo, que instiluiu F ... , e é A<lmi
nistrador F ... , íicando já citado para lodos os A u-
1os judiciaes alé finnl Sentt:.:n<;a, e sua contirmação. 
E para conslar mandou faz er este Termo, que o 
dito Mi~istro assignou com o Curador; e eu F ... 
o escrevi. 

F ... ( appellido.) 

F... (nome do C"rador.) ' 

Termo de louvação e Juramento. 

Aos ... , ele. etn esta Villa ele Sanlarém, e ca· 
sas de resiJencia de fi' ... , Provedor da Comarca, 
ahi sendo presentes fi' ... F ... e F ... nelles se lou-
vou F ... , Administrador do Mor.g-nd" de . .. , para 
avnliarern o rernlimenlo annual daq 11elle M orgado; 
e logo o dito Minislro lhe deferiu o jurame n10 pa
ra avaliarem segundo a sua. inlelligencia, sem af
feição nlguma, o qual juramento sendo por elles 
recebido, assim o promettêrão, e assignárão com 
o dito Ministro; e eu F ... o escrevi. 

F ... ( appellido.) 

F... tiomes doa Louvados. 
F ... } 

F ... 

Nota. Nesle lugar se jun.la a cópia da In
stituição do Morgado com a R"!Jaçi'io das Fa
zendas vincul~tdas, extrahidas do Tombo, ou 
da mesma J nstituiçiío, para se proceder á vis
toria, e avafo1ção na fórma seguinte. 
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Yfstot·ia para avaliação do t•endimeuto do bens 
vüiculados . 

.Auto. 

Anno do Nascime nto, etc. neste lugar ... aon-
,de eu E scrivão vim com F ... , Provedor da Co-
marca, e os Louvados F ... F ... e F ... ahi na pre-
sença do dito Ministro se procecJeu na vistoria das 
Fazendas vinculadas, e declara'Jas na sua lnsti 1 ui
çào (ou seu Tombu) para se avaliar o seu rendi
mento, e logo pdos L 1m v a dos foi arbitrado o ren
dimento na tõrma seguinle: 

Achárão que o rendimento da proprie
dade ... (quinta, fazenda, terra, vi
nha~ . olival com sua confrontação) at-· 
tendendo á sua· qualidade, e produc
ção, ncio rende, nem póde render mais 
que a quantia liquida livre de despe
zas, a saber: annualmente ... (quan-
tidade do rendi mentu) . I 

Achárão que o rendimento de uma 
propriecJade de casas no sitio de ... , 
declaradas na Instituição, ntlenden-
do ao estado, em que se achão, e ao 
sitio, não rende, nem póde render 
mais que a quantia Je ... , livre de 
concertos . . . . . . . . . . . . . . I 

E por esta maneira disserão os Louvados ha
vião avaliado os rendi mentas <las Fazendas, e bens 
vinculados, na fórma que haviào declarado, e as· 

36 • . 
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signárão com o dilo Ministro, que ínandou fazer 
esfe Auto; e eu F ... o escrevi. 

F.. . ( appellid o.)' 
F ... } 
F .. Louoados. 
F ... 

Sentença. 

Vistos. estes Autos de ahol içã.o de Vinculo, 
que ex of.ficio é m.andada •fazer ·, consta que as 
Fazendas, e bens vinculados na Instilu iç·ão 1 e Tom
bo foi. .. , e fol..., não rendem, nem pódem tender 
mais annualmente que a quanlia de ... , sendo ren
dimento insignifica.nte na. fórma da Lei · de 3 de 
Agosto de i 770, que ordéna s-eja significante o 
<JUe render na Estremadura ~00 $ oo,o, e nas <i>U

tras Províncias 100 $ 000; á vista da avaliação do<:J 
Louvados· n.ão devem" conservar-se os bens vincu
lados conlra a fórma da dita Lei, a cuj:l ' avalia<,ào 
Jiada orrõe o immedi~ to successor ciltido p;~ra es
ta abelição; portanto julgo insignificante _ o dito 

: Vinculo, e os bens por allodiaes, e livres. de encar
gos; o Escrivão extráia Sentenc;a de abJlição pa
ra ser confirmada pela Meza do Desembargo do Pa
ço ... ( 1 ugar, dia, n_Jez, e anuo}. 

F ... (nome i'nteiro.) . -
' Carla de encargos per·petuo~ sem l7incitlo. · 

§.XVI. Ha encargos testamerHarios impostos 
em hens livres de Vinculo para se cumprirem pe
los possuidores dos bens obrigados, qu~ passão com 
o encargo para qualquer successor. possuidor, . o 
qual <leve ser. ci lado para Contas, e sa~isfoção: 
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-não se faz processo algum: cilado que seja para 
salisfaz.er o que conslar do Livro do Regislo dos 
enca1:gos perpeluos sem Vinculo, apresentando Cer
tidão, ou Recibo, sendo este reconhecidó pelo Es
crivão, este passa uma. Cerlidào no mesmo Reci
bo, que <lev·e eslar em um Caderno, ou ~ivró do 
pensionario', e é na fórma seguinte: 

Recibo, ou Cedidão. 

- Pago", ou satisfez F ... a <]Uantia de ... , a que 
. em obri.gado pelo encargo de . .. Santarém ... de ... 

F ... (nome.) 

Sapt:;i,rérn. Livro ... a foi. .. A.0:no de ists. 

SatisÇe.z F ... com as M;issas, (ou encargos ... ). 
a que é ol;nigado, nos annus de . .. ,_ na· fórma, que. 
declara . a· Certidà"O (ou Recibo surra ) reconhecida 
.por mim E,,;crivão: ~lesta, e Reconhecirpento ... , e 
de assi-gna),' .. ; · e eu F ... o escr~v i. 

F.. . ( appellido do Provedor;.); · 

Cm#as de 1-Iospitaes, e .M.isericordfr:is. 

§·. XV H. As Casas de Miseriçordia, e. Hospi- . 
taes estão debaixo de ímmed.iata protecção Regia, 
como Estabelecimentos d.e humanidade, é carida
de pública para ·soccorrer V assa li os inválidos, in
digentes, e dl3s~rppa ·rados; por isso é recornmen-. 
dado na Lei de 18 de Outubro 1806, §. 4., qu.e 
os Provedores, Corregedores, e Juízes do Territo-

. rio assis.tão, ás Contas do ren<lim~nto, e despeza-. 
daqueHas Casas : estas CoataiS se lanção em lHTh 
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Livro com Receita, e Despeza. legalizada, e prova
da, indicando as dividas activas para se demanda
rem no Ju ízo da Provedoria, como se fossem divi
d11s da Re;1J Fazenda, como ordena a Ord. Liv.1 l. 
Tit. 6ii?. §. 63. e §. 41. Nestas Contas se deve obser
var aquella Lei no §. 4. ; a saber: "Todos os an
" nos a Meza que acaba, dará Conlas de Receita, 
"e Despeza á Meza novamente eleita, e a estas 
"C. ntas irá assistir o Provedor da Comarca na 
"l.erra, em que se achar, e nas mais da Comarca 
"o CorreglAdor, se ahi estiver, ou o Juiz de Fóra, 
,, ou o Ordinario do Dislricto, da qual Diligencia 
,, poderzí levar o sa/ario d <~ Lei. O M inislro, que 
,, ;1ssislir ás Contas, as examinar:í, inúagará o es
" liido dos bens, e augmenlo das Rendas, que per
" lencerem á mesma Sancla Casa, os 'que andarem 
,, sonegados, ou estiverem indevidamente aliena
" dos, e mandará propôr as Acções competentes 
,, (são surnmariiis, e exlraordinarias) para arreca-
" d;1ç:lo, como para se ececular qualquer devedor, -
"e cobrar os alcances, que houver; examinará tam-
" bem, de acôrdo com a Meza, os encargos, que.,, 
"devem cumprir-se, e applicações, que devem fa-
" zer se, e as despez:1s superfluas, que devem evi· 
,, lar-se; de que tudo se fará Assento no Termo 
"das Conlas, para no sc'guinte anno a Meza, c1ue 
"acabar, dar a razão da maneira, por que cum-
" priu, e executou o mesmo provimento. pos ar-
" tigos, em que houver dúvida, dará parte.' pela 
"Meza do Desembargo do Paço, para Jhe serem 
"res,Jlvidos, e reme1 lerá á Meza uma Conla cor-
" rente em fórma Mercantil, que forá extrahir das 
nsobreditas Contas, as qunes a Meza fará todos 
"os annos subir á minha Real Presença, consul-
" lando · me separadamente as de cada Proviacia 
•para notar as que faltão, e propôr-me as Provi-

• 
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'' d.encias, que. para qualquer parecerem necessa
,, l'las. 

Coutas de Confrarias, ou irmandades. 

§. XVII f. As Confrarias, ou J rmandades, que 
fórmão uma Sociedade religiosa para o Cullo Di
vino, são de grande importancia nas Freguezi:1s, 
com ellas se faz o aceio <las Igrejas, e fosüvidades 
religiosa·s, e de caridade; devem ter seus Com pro
m issos, Livro do Tombo da sua Fazenda, Livro 
de Eleições, Livro de Acordãos, e Livro de Con
tas; es_tas se tomão todos Ós annos feita a Eleição 
de nova Meza Administradora, que deve tomar as 
Contas á Meza, que acaba, e todos devem assi
gnar as Contas, 1que se tomarem, p11ra se apresen
tarem ao Provedor da Comarca, afim de que exa
mine se estão conformes, legalizadas, e provadas 
com -;1s <i ppl icações ordenadas nos seus Com pro
m issos, Instituições, e disposições testamentarias 

,de fiéis devotos: ellas se lanç~io em L ivro forman
do uma receita do que recebeu a Mcza, Procu
rador, e Thesuure1ro, e do que devia receber, e 
não recebeu por negligencia, e culpa: na Oesfleza 
se deve lançar tudo por" miudo, com muita decla
ração= quanto, quando, o que, por quanto, para 
que, e como, e porque=. Apreset11aJo o Livro 
das Contas ao Provedor, elle indagará por miudo, 
procurando saber como se acha a Fazenda arreca
dada, e tombada, como se aforou, e como se <1r
rendou, e as razões por fiJUe se fez esta, ou éHJUeJ
]a despeza, quaes s:1o as dividas activas, e qual o 
desctm1inho, notando tuJo com cótas á margem 
das verbas, para que assim forme o seu Provimen
to no fim das Contas, que será na maneira seguinte. 
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Nota 1. O formulario do Provimento nas 
Contas tomadas nos Livros elas Confrarias é 
na maneira seguinte:= Nas Contas deste an
no de ... con~ta foi. .. que a sua Receita im
porta em ~oo $ ooo, e que a sua Despeza im
porta em 1oo$000; liquidada a Conta acha-se 
que o seu liquido alcance imporia em 100 $ ooo, 
que deve receber a Meza nova. == Quando 
houver erros na Conta, elles devem s<::r nota
dos, para serem emendados na Receita, ou na 
Despeza, glosando, ou reprovando aquellas 
verbas, que o Provedor achar contra os Livros 
da fazenda da Irmandade, 011 contra o interes
se, e melhoramento da:ii rendas; não sendo as 
<lespezas uteis, e nocessarias, ou contra os 
costumes, e usos da Irmandade, ou seus Acôr
dos, eCompromisso: este provimento das Con
tas é escripfo pelo Escrivão da Provedoria 
nos mesmos Livros <las Contas, e assignado 
pelo Provedor. 

~. Ao Provedor se deve apresentar o Li
vr0 das Contas tomadas pela Meza nova á Me
za velha, p1=ovadas á vist.a dos Livros da Ir
mandade; a saber: t,P Compromisso: ~.ºLi
v~ros de Acôrdos: 3. 0 Tombo, ou lnv~ntario 
dos bens: 4.° Folhas de Despezas, e <le Re .. 
ceita, quando as Confrarias são 1·icas, e me
recem uma escriptnração regular; porque nas 
pobres basta qualquer Caderno de Assentos, 
ou um Livro, que sirva para tuJo: tambem 
devem apparecer Recibos, e Quitações para 
provar a despeza, q Ujlndo fôr grande,' e que 
.exceda aquella, em que não são acredi ta<los 
os Testamenteiros, até I $ 950. Vide §. VII. 
deste Tit. 

• 
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Contas dos Concelhos, e Terças. 

§. XIX. As Conta~ dos bens das Gamaras, e 
Conce lhos devem ser lançadas na fórrna da Lei de 
1766 em ~3 de Julho. No Livro das Contas se lan
ça a Receita individualmente de todas as Rendas, 
Fóros, Coimas, M ul~as, que constarem dos Livros 
de Fazenda, • e Tombos. Igualmente se 1anção as 
despezas individuaes, destinadas para obrns, sala
rios, e outras applicações conforme a Lei, Provi
sões, e costumes antigos, indicando as provas, Re- -
cibos, Certidões, e Conhecimentos; na Despeza se 
deve lançar a Terça, que as Gamaras pagão á Fa
zenda Real, que deve constar da Co!lla tomada 
pelo Provedor no anno antecedente; estas Contas 
são assignadas pelo Juiz Presidente, e Vereadores, 

· P1·ocmador do Concelho, e Thesoureiro: concluí
das, é levado o Livro ao Provedor para rever, ·e 
tirar a Terça; o que se praticará na fórma se
guinte. 

Auto de Revista, e C01~ta de Terça. 

Aos ... , etc. nesta Villa de Santarém, e casas 
de residencia de F ... , Provedot· da Comarca, ahi 
por este Ministro fôrão revistas as éontas do Con
celho de ... , e separada a Terça para .Sua ~ages
tade na fórma seguinte. 

Receita. 

Achou que a Receita impo1·tava na quan-
tia de. I 
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Despeza. 

Achou que a despeza importava na quan-
tia de. . 

Achou que a Terça de Sua Magestade 
- jmportava. . . . . . . . . . 
Achou que ambas estas addições som-

mavão. 
' 

Liºquido. .. 

Achou que, abatida a despeza, restava 
Ji'}uido para o Concelho . . 

Resumo. 

Terça . . 
Liquido do Concelho. 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

E por esta maneira houve o dito Ministro a 
_ Conta por tomada, e mandou fazer es'te Auto, que 

assignou; e eu F ... o escrevi. 

F... ( oppellido do Proved01·.) 

Nota. Nas Contas dos Concelhos ha em al
gumas partes um grande abuso na superflui
<lade de Livros, fazendo um para cada Ra
mo em Concelhos pequenos, quando uma só 
Conta se deve tomar; porém sómente são ne
cessarios os Livros do Tombo, Livros das Coi
mas, Livros de Arrendamentos, ou Arrema
tações, Livro de Acôrdos, e Eleições, sendo 
escusados tantos Livros em alguns Concelhos, 
em que se consome toda a Receita em Livros 
st1perfluos. · . 
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Contas de Rendas Reaes. 

§. XX. Nas Comarcas ha Rendas Reaes, Com
men<las, Almoxarifados, Contribuições de Subsidio 
Militar, e Litlerario, Real <l'agua, Sizas, Novos 
Direitos, Alfandegas, Sellos, ele.: as Contas são 
tomadas nos Livros competentes aos Almoxarifes, 
Recebedores, Thesoureiros, Depositarios, e Co
bradores, proceden<lo-se p.elo alcance por um Exe
cutivo breve, e singelo, resumindo sómente o al
cance, que contenha quaºtia liquida para satisfa
zerem em dez dias, apresentando Recibos, e Qui
tações, como ordena a Lei de !U de Dezembro de 
1761, e Ord. Liv. \'l. Tit. 53. pr.: findos os dez 
dias se procede a penhora, e execução, a qu.e não 
se admittem Embargos sem depósito. Quando os 
devedores são de fóra do Territorio da Comarca, 
se expede Carta Executoria, em que vai copiada 
a 'Conta tomada, para ser citado, e pagar em dez 
dias, findos os quaes se procede a penhora, se an
tes não apresentou Recibos, ou Quitações: é re
gra geral na prática; a saber : não ha Embarg·os 
ein execuções de Fazenda Real sem depósito, nem 
a execução se suspende sem Recibos, ou Quita
ções; isto se observa em todas as dividas Reaes; 
v. L. da Dizima de 1655, §. ó.: os pregões de Lei
lão tem nove dias nos bens de raiz, e tres nos mó
veis: conforme o Regimento das Contas, Cap. 77., 
posterior á Ord. Liv. !t. Tit. á3. §. ~., ha mais 
os tres dias do estilo, na fórma da Lei de QO de 
Junho deJ774, §. 4. Os Tributos, e Direitos Reaes 
lançados em Livros de Lançamentos, Tombos, e 
Foraes, são cobrados executivamente, notificado 
o contribuinte para em ~4 horas pagar, com pe· 
na de penhora, e execução, por ·um Mandado 
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Executivo de lauda sómente: não se fórma proces
so algum mais, que o Auto <le penhora, pregões, 
e arrematação: não se assignão aud iencias para 
Embargos, nenhuns se rece bem: não se julga a 
penhora por· Sentença, nem se concede Vista para 
embargar, requerer, ou allegar: o H.ecibo 1 Conhe
cimento, ou Quitação são sómente os que suspen
dem a penhora, e execução, por via executiva, 
simples, verbal, sem .ordem alg·uma de J uizo: ver
ba fiscal lançada em Livro é cobrada e{foctiva
mente, quando não for emendada, ou deriscada 
per outra vel'ba legal: é erro, e violencia o uso 
de~ for mar prncessos para cobrar J ugadas, Oi ta
vos, B.ações, Decimas, Sizas, e outros Direi tos 
Reaes, extrahindo Sentenças; julgar as penhoras, 
e correr um processo, como se fos se de <ltv ida 
particular, para executai· os devedores por custas, 
<JUe importão mais que a divida fiscal dos Direi
tos Reaes; erro e crime cometti<lo em Fazenda 
Real, prohibida toda a chicana . nos Regimentos 
de Fazenda Fiscal, veja-se o A 1 v. de 1 G de De
zembro de 1774, §. 4.; Instrue. de ~ 3 de Dezem
bro de 1773, §. 9.; Decr. de IG de Janeiro de 176 ~ ; 
Decr. de 10 de Março de 1764; L. de 19 de Ja
neiro de 1776; Regim. da Chanc~llaria de 1655, 
§. 5.; Regim. das Contas, Cap. 74. e 7G. Ha poL· 
tanto esta diflerença; a saber: nas dividas fiscaes 
por contracto, quasi contracto, e Contas tomadas, 
procede-se na sua cobrança judici3.l, na fórma <la. 

·Lei de re~ de Dezembro de ~ 76'%!, assig nando <lez 
dias, como temos dito; nas dividas fiscaes de Tri
butos, e Direitos Reaes procede-se contra os con
tribuintes devedores por Executivos singelos de ' 
lauda de papel, notificados· primeiro para paga
rem em ~4· horas; e quando não pagão neste tem
po, se extrahe o dito executivo para penhora, e 
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execu çfio. Os sequestros são differelites: estes s,e 
mandão faze r para segurança da.s <lívidas nos ca
sos de rece io da extravio, e negligencia em <lar 
Contas, e fazer remessas ao Erario, como ordena 
a Lei de H de Deze mbro de 17(il, Tit. 13. ~ 1. 
e seg. 

· Contas (Íe Rações de jhtlos. 

§. XXI. Para cobrança de fóros, e prestações 
territoriaes ele frutos se usa da via executiva, ci
tando o devedor com a clausula, ou condição de 
embarg·ar a ci lação, quanclo seja aggravado com 
penhora; porém quando estas prestações são il
liquidas na quantidade, ·e preço, como succede em 
J ugadas, Oi ta vos, Rações, e Dizi mos, ou quo
tas de frutos incertos, illiqnidos, é necessario li
quidar primeirn, tomando Contas ao devedor, co
mo se deduz do Regim. das Contas, Cap. 74. ; 
Alv.de9 de Setembro de 1621; Alv. · de 16 de 
Dezembro <le 1774·, §. 4•.; L. de IQ ~ de Dezembro 
<le 17íil, Tit. 3. §. \2. 

Liq·nidação ele j'l'utos. 

§. XXII. A prática de liquidar estes fruto.s, 
quando não estão líquidos por avença:s, ~onfissão 
dos contribuintes, e lançamento de verbas em Li
vros por Cobradores, Feitores, Administradores, 
é por uma prestação de C ontas, citado o deve
dor para se lhe tomarem por arbit1·io de Louva
dos, um dellcs nomeado pelo mesmo de vedor, 
pena de reveiia: feito o arbitrnment~, . se extrahe 
executivo de lauda de papel, e se faz penhora, e 
execução, citado primeiro para pagat· nas ~4 ho~ 
ras: o arbitramento é reduzido a um Termo, que 
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assignão os Louvados, escusada a assignatura do 
Juiz, o .gual sÓJJJente defere o juramenlo aos Lou
vados, quando elles não são juramentados: nos mes
mos Aulos das Contas,' e arbitramento corre a ex
ecução, fazendo-se penhora pelo dito executivo, 
sem tirar Sentença; pois nesle processo ele liqui
dação, e penhora, não se tira Sentença, quando 
não se embarga a penhora, e se julgão os Embar
gos: veja-se o Ass. de ~4 de lVlarço de 17 53, e 
Regimento da Chancellaria: nas Contas com os 
devedores Físcaes lambem não se extrahe Senten
ça de execução; esta se faz nos mesmos Autos, 
excepto quando se fizer fóra do Territorio, porque 
neste caso se extrahe Carta Ex:ecutoria, 

Embargos a estas Contas. 

§. XXIII. Citado que seja aiguem para liqui
dar os frutos na fórma referida, póc.le embargar a 
citação, se não für devedor; formando Embargos 
no termo assignado para as Contas, afim ele que 
se não faça o arbitramento á revelia: a materia 
dos Embargos vem a ser: a falta de obrigação de 
prestar aquell~s frutos, ou porque não possue terra 
obrigada a semelhantes prestações; ou porque não 
se devem a quem as pede; ou é differenle a quo
ta. dos frutos, e a qualidade, e sua especie; ou 
porque já pagou, ou tem adquirido liberdade pe!ÇJ. 
j)fescripção, etc.: quando os Embargos são desta 
materia, em que se nega a divida, corre a Causa 

· ordinaria, se é entre partioulares; mas sendo com 
a Fazenda Real é summaria com figura de Jui
zo: se a materia dus Embargos otfende a posse do 
Autor, este usará do espolio, sendo dentro do an
no, para ser restituído, e cobrar executivamente, 
fazendo-se o arbitramento dos frutos. 
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penítncia para liquidar. 

§. XXIV. Em Direitos Reaes, quando a Pat·
te ni'io. paga a quota dos frutos, como em J ug·ada, 
Oitavos, Subsidio Litterario, e outros, em que tem 
pena. de dobro, ou tresdobrn, forma-se um Autp 
de denúncia, citada a Parte, que deve contestar, 
ou confessar: e logo que seja provada, e liqui<lacla 
a divida, se faz penhora por um Executivo, cor
rendo a annexação sem tirar Sentença, excepto se 
a execução fôr para fórn do Terri torio; porque nes
te caso se tira Carta Executoria ., 

Notà. As Rnções, e quot:is de frutos, que 
se devem por Emprazamentos, Fomes, e Ar
rendamentos, por exemplo, com parceria de 
meias, terço, quarto, ou qualquer outra Ra~ 
çào, ellas se devem pag·ar na fórma elos Con
tractos, e Foraes, não levando os frutos das Ei
ras, Agro, Lagares, ou local da par tilha, som 
que haja uma licença do Senhorio, ou aven
ça; porém quando não forem pagas estas ·Ra
ções, póde o 8enhmio reque rer a Louvação 

, por dous, ou tres Louvados para avaliarem os 
frutos, e pagar-se o dobro. ÜL·d. Liv. 4. Tit. 
46. §. 4. Valasc. Jtll'. Emph. Quest. 30. n. 18 , 
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A berlitra de Testamento. 

§. I. · Quando nos Inventarios fàr necessario 
apFesentar o Testamento do fallecido Inventariado 
para regular a partilha, obser vará o Juiz a fórma 
do Testamento, a sua approvação , e abertura, pa
ra vêr se é legal; porque no Testamento cerra
do, e cosido na fórma da Ord. Liv. 4. Tit. 30. 
§. 1., faltando o Instrumento de approvação pelo 
Tabellião, e abe1·tura judicial por Autoridade, 
que porte a sua fé pública de le i· sido cerrn.do, 
·cosido, e aberto, nada vale 'o T es tamento; e pela 
sua simples inspecção conhece o Juiz que nada 
serve para ordenar a par li lhçi; o ~ ue Aào succede 
no Testamento, que o Testacfor fez logo aberto, 
ou nuncupativam ente na fórma ela Ord. citada, pr. 
e no §. 3. §. 4. ; para se cumprir, e publicar o Tes
tamento é necessaria a sua , abertura solemne; a 
Ord. Liv. 3 . Tit. 18. §. !) .' não lhe concede dias 
feriados; vide Pandect. Lib. ~!). Tit. 3. Hein. 
Elem. J ur. Civ. eod. Lib. 

Absentes. 

§. I 1. As heranças, que tem herdei~os legíti
mos, ou testamentarios Absentes conhecidos em 
lugar , e residencia certa, e sabida, são citados 
por. Cartas Precatarias _-para Inventario, e parti-
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lhas, quando não queirão mandar Procurações, e 
de suas Mulheres (Cap. ~. §. 9.); mas quando o 

. lugar, e residencia não é sabida, como ha de con
star por informação do Escrivão do Inventario, ou 
declaração do Cabeça de Casal, nomêa-se Cma
dor para ser citado, e ,figurar pelos Absentes, cu
jos nomes se declarão, e se procede no Inventa
rio, e partilha, como já se disse no Cap. citado. 
No caso que a herança não tenha herdeiro algum 
presente no territorio do domicilio do defunto in
ventariado, n~as constar que este deixou herdeiros 
ab intestato, ou ex testamento, ignorado o seu do
micilio, procede-se no Inventario da herança pelo 
_Juiz dos Orphãos do domicilio do defunto, nomean
do-se um Cabeça de Casal para inventariar, e to
mar. conta da herança até que apparêção os her
deiros, que se devem habilitar, quando não haja 
Testamenteiro, a quem se deve entregar a heran
ça, sendo Cabeça de Casal. Vide Herança ja~ente 
neste Cap. I~. §. ~8. Barb. Rerniss. Ord. Liv. 3. 
Tit. I. §. 8. n. 5, alé 8. 

Abstençâo ela lte1·ança. 

§. Ili. Os herdeiros dotados pódem requerer 
se lhes tome a abstenção da herança, para gozar 
do beneficio da Ord. Liv. 4. Tit. 97. §. 3., na par
tilha dos bens paternos, ou ·maternos, quando não 

· quizerem ser herdeiros, contentando-s·e com a doa
ção dentro das forças da Leg·itima, e terça dos 
bens do Casal, na fórma da Ord. Liv. 4. Tit. '97. 

- §. 4. é necessaria esta abstenção expressa por 
_Termo nos Autos do Inventario, para o Juiz as
.sim attende1· na partilha; porque os filhos herdei
ros citados, não requerendo abstenção da herança, 
esta se reparle na partilha por todos; vindo á col· 
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lação os bens c.loados, como é expresso na <li ta 
Ord. pr.: quando a herança fõt· onerada <le divi
das, e- encal'gos superiores ás s1ws forças, é util 
aos herdeiros requerer a abstenção lt>go depois <lo 
fallecimenlo do J nvenl<Hia<lo, ou depois de fei lo o 
Inventario, sabidas as forças da herança. Vid. 
Heincc. Pand. P. õ. §. UI. et seq . 

.Acção de partilha. 

§. IV: Esta acção do partilhas, chamada em 
Direi to Familfre e7•cisczmdce, com pote aos hel'dei
ros para demandarem a divisão da herança <lo fol
lecido ab intestato, ou ex 'testamento, em que elles 
tem·o seu quinhão hereditario pro indiviso, como 
successores Jegitimos, ou teslamenlill'ios na fórma. ' 
do E<licto Successorio, e ordem regular das Suc
cessões heredilarias no systema. da Jurisprndencia 
em a Novella 118. e Ord. Liv. 4. TiL 96. pr.: para 
intentar esta acção são citados todos os herdeiros 
presentes no territorio do domicilio <lo defunto, e 
os Absentes em parle certa, e sabid~, demandado 
o possuidor dos bens do Casal hereditario para in
ventariar, e descrevet· judicialmente com juramen
to, dando a partir todos os bens da herança den
tro do prnzo de tempo ordenado pelo Juiz, com 
pena de sequestro: é summari13simo o processo 
das partilhas, Jog'o que o Juiz seja instaurado pe
la citação de todos os cohercleiros, que não pódem 
.negar a indivisão do Casal, e bens hereditarios 
existentes, quanJo a rartilha é entro descenden-
tes, ascendentes, ou herdeiros lestamenlaTios á 
vista do Testamento, ou Sentença, sendo inclubi
ta"vel o direito de pedir a divisão dos bens: nega
da a qualidade de herdeiros, e impugnado o direi
to de pedÍl' as pari ilhas1 é necessaria a Acção or-
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' dinaria de Libello, chamada= Ha:,reclitati's peti
tio :=, sobre a natureza da Acção de partilha~. 
Vid. Tit. Famil. ercisc. D. Lih. 10. Tit. ~. Tit. 36. 
e. Lib. 3. Hein. aJ Pand. Vali sco de p~rt.; Guerr. 
Tr. l.; Mello Fr. Lib. 3. Tit. Ji.l.; lnst. §. 4. ele 
oblig. qure quasi ex contractu. 

Acção de Cvnias. 

§.V. Para intentar a Acção de Contas, Qu Com
muni dividundo, é necessario que 9 AuJ01· lenha . 
direito péssoal, ou real, corno socio, ou senhor da 
cousa, e fazenda, para clemandar o ~eu quinhão; 
os rendimentos, ou interesses, perdas, e damnos 
ao Consocio, Administrador, lVIandatario, Procu
rador, Negotiorurn gestor ; Tutor, Curador, Almo
xarife, Recebedor, exigindo a divisão do cabedal 
em comrn um, ou as Contas de Receita, e Despe
za, chamado o Réo a J uizo pará prestar o jura· 
mento, e <:~presentar o estado da A<lministrac;ão, 
louvando-se com o Autor, em quem faça a divisão, 
ou Contas, quando amiga\•elmente se não fação, 
para se julgarem por Sentença judicial: não se de
ve confundir esta Acção ~m as p'1rtilhas da he
rança, que são diversas, L. 4 .. pr. D. Com. divid.: 
sobre Acção de Contas vicl. Guerr. T1·. 4. e o Tit. 
Communi divid. D. Lib. 10. e Tit. 37. C. Lib. 3. 
Escobar <le Ratioc. Menoch. de A rb. Salgado de 
protect. Reg-. Inst. §. 3 de oblig. qure quasi ex 
cont. nasc. 

Adição da lie1·ança. 

§. VI. Os herdeiros, accei tan<lo a herança do 
defunto verbis, attt factis, não fazendo Inventario 
dos bens do Casa,!, ficão obrig·ados a · todos os en
cargos, e dividas do defunto, pelo facto da accei-
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taç;to, e posse dos bens do Casal, de que m1o re• 
querêdio abstenção por escripto, e judicialmente, 
repudiando a herança para m"io representarem a 
pessoa do defunto, de quem são Successores uni
versaes ab intestato ou ex testamento, declarados 
como taes pelQ facto da adição ,da herança na sua 
acceitacão, misturados os bens do defunto com os 
bens d~s herdeiros, sem separação alguma, por 
meio de um Inventario judicial; iSl.a adição, ou 
accei tnção dos bens sem Inventaria, é perigosa aos 
herdeiros: sobre a adição da herança, vid. Hein. 
Pand. P. õ. Tit. 2. Lib. rw. Inst. de bered. qua
Jit. et djtfer.; Guer. Tr. 1. Lib. ~. Cap. 8.; Va
Jasc. part. Cap. Iõ. 

.Agg,·avos. 

§. VII. O Juiz mandar.'.Í escrever lodos os Ag-
gravos, que as Partes interpozerem dos seus Des
pachos, ou Mandados sobre o Inventario, Parti
lhas, e Contas; estes recursos não póde o Juiz ne
gar, competindo sómente aos Juizes superiores, e 
na segunda lnstancia <4esnggravar, ou decidir to- -
das as questões incidentes antes de Sentença final, 
Liv. 1. Tit. 6. §. 6. até §. 10. Liv. 3 . . Tit. ~o. 
§. 46. Liv. t. Tjt. 58. §. !'lf>.; porém todos os Ag
gravos, que não forem no Auto do Procesao, se 
mandarão autuar em separado, para ficarem por 
appenso aos Autos do Inventario, e Contas, subin-

·· do os propriG>s Autos aos Juízes superiores dentro 
das cinco Jegoas, ou por Instrumento extrahido 
por cópia dos Autos, quando os Juízes estiverem 
fóra das cinco Jegoas: evitará o Juiz os Despachos 
no corpo do Inventario, de que se possa aggravar, 
proferindo sómente interlocutorias ácerca de orde
nar o Processo, e que nada ínfluão sobre questões 
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incidentes da · partilha dos bens; porém nos Re
querimentos avulsos, havendo algum Despacho, 
ele que se possa aggravar por Petição, ou Instru
mento, se mandará escrever o Aggravo, autuando 
os Requerimentos em separado por appenso aos 
Autos elo Inventario, ou elas Contas, como acima 
se diz. Vid. Lei tão, Jur. Lusit. de gravün. Perei
ra e Sousn, §. 3!29. e 3:13. sobre o Processo Civil. 

Alimentos. 

§. VIII. Quando o Tutor, ou a Mãi dos Or
phãos requerer alimentos ao Juiz, este mandará in
forinar os P artidores do 1 nventario para examina
rem o cabedal, e rendimentos do Orphão, e á vista 
do que se pede arbitrarem os alimentos, do r1ual 
arbitramento se concede Vista ao Curador nomea
do no Invent~rio, ou ao Promotor dos Orphãos, on
de houver este officio, como em Lisboa, e Porto: 
este Requerimento é autuado em separado, para 
andar por appenso ao Inventario, e servir de Do
cumento para as Contas: na Cidade de Lisboa se 
fazem conclusos os Autos de alimentos , para o 
Juiz por sua Sentenç..-'1. arbitrar os alimen tos á vis
ta do arbítrio dos Partidores, e resposta do Cura
dor, ou Promotor : estes alimentos devem ser as
signados cama cognila pelo Juiz, segundo as ren
das do Pupillo, e alimentado segundo a sua idade, no
breza, e profissão, e o estado das dividas passivas 
da Casa; vid. L. 3. D. ubi pupill. educar. debet: 
os filhos legitimas, m1turaes, illeg.itimos, e os espu~ 
rios tem alimentos; aos Pais, e Mãis, e aos outros 
descendentes, assim co mo os Irmãos, se <levem 
alimentos na fórma do Asa .- e 9 de Abril de 177!, 
e Alv. de ~9 de Agosto de· I77G: sobre a materia 
de alimentos veja-se o 'fit. 3. D. de Agnosc. et 
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Alendis Liberis; Ti t. 1. D. de A lim. vel cib. leg. ; 
Tit. 1: C. de Alim. Pupillo prrest.; Tit. ~4. C. 
de Alendis Lib.: Os DD., que tratào esta mate
ria, são muitos, entre tantos vi<l. Gama. Decis.; 
Vabsco nas Cons. e ParL; Barbosa Remiss. á Ord.; 
Cabedo, Cardoso in prax .; Gt1err. Trat. l e Trat. 
4.; Hein. Pandect.; Surdo; Mello Fr. lnst. Lib. 
~. Tit. 6. §. 11. e §. \23.; Ord. Liv. :.i. Tit. 18. §. 
6. Liv. 1. Tit. 88. §. · 10 . , e seg. Liv. 4. Tit. H9. 

Appellação, e Aggrauo orclhzat·io. 

§. IX. Nas Causas summarias ele Contas, e 
Partilhas, estando julgadas por Sentença, não ha 
Appellação, ou Aggravo ordinario, que suspenda 
a execução da Sentença, como se disse no Cap. V. 
§: '2.; porém quando a Partilha, e Contas julgadas 
por Sentença forem embargadas por nullidade, ou 
lesão enormíssima, sendo os Embargos recebidos, 
compete o recurso em ambos os effei los ; porque 
julga.dos a final os Embargos na Instancia superior, 
ha de fazet·-se de novo a Pa1·tilha; o que não suc
cec.le na AppeUação, em que se tratar de emendar 
a Partilha, por et·ros sem nuUidade, porque se re
forma a Partilha, ·ou a Conta, mas não se .revoga, 
nem se faz outrn de novo; emenda-se o erro, com -
pondo os herdeiros a sua direita parte; e o mes
mo se faz nas Contas, ou divisão, ficando cada her- · 
deiro com _o seu quinhão, que teve na Parlilha, ou 
abatendo no alcance o erro, quando não se provar 
que o alcance eleva ser maior. Ord. Liv. 4. Tit. 
96. §. rn. Vid. Cap. V.§. V. n. 6. 

Ascendentes. 

§. X. Na Partilha <la herança, quando o de-
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· funto n:lo tem Descendentes, entriio 0s Ascenden
tes mais proximos em igual gTáo de geração; por
qite aquelles, riue estiverem em g·ráo mais ren1oto 
do defunto, não her<lão em quanto houver Ascen
dente mais proximo; por exemplo, ficando por 
morte do de funto sua M;li, e" se u Avô, neste caso 
succeclc a Mãi, e não snccede o Avô, Ord. Liv . 
.rJ •• Tit. 9G. pr.; Hein. Pand. P. G. §. 83, e seg.: 
nos Ascendentes nffo ha direito de re presentação, 
como nos Oeséendentes. Vid . N ov. 1 l ll . Cap. :2. 

Ava liaçâo . 

~· XI. Feita a descri pção dos bens pelo Cabe
ça de Casal inventariante, ou língua do 1n·venta
rio, se procede logo na avaliação dos bens, nomea:. 
dos os Louvados pelo Juiz, e co.hercleiros maio:tes 
na fórma da Lei de ~ l de Junho de 17 59, poden
do o Juiz nomear á rcvel ia das Partes, q úe não 
comparecernm no dia assignado para :-i Louvação: 
discordando os Louvados, nomêão~Re outros, para 
que haja um tercei'-ro Louvado, q ue acceda, e 
combine êom algum dos dous, que <liscordárflo, 
não podendo variar, corno é ordenado na Lei, 
Ord. Liv. 3. Tit. 17. §. ~ .; este terceiro Louva
do não é sujeito <Í.s penas das Leis de I :t de Ou
tubro de 17'73, e de \2 0 de Junho de 177 4· , po is 
sómente recahem no Louvado, a quem o terceiro 

. accedeu: dentro do anno pódem as Partes reque
rer segunda avaliação ao Juiz, queixando-se da 
primeira, quando não quizerem usar da Licitação 
para remediar os erros da avaliação baixa: esta 
segunda avaliação se faz na fórma da Ord. Liv. 3. 
Tit. 1'7. §. 3. e õ. e Tit. 78. §. ~. f. Porém; nâ'.o 
se proceda a terceira avaliação, ainda que se re• 
queira; porque esta mesma Lei no §. -~. in fin. 
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manda que tudo seja findo, e determinado com os 
segundos Louvados escolhidos pelas Partes, ou pe
lo Juiz ex offici'o. 

Avocatorias. 

§. XII. O Juiz dos Orphãos, e qualquer outro 
Juiz privativo, ou ele Commissão subrogado por 
Diploma Regio, póde mandar passar Cartas Avo
catorias para chamar ao seu J uizo todas as Cau
sas, Processos, e Li tigios dependentes <la sua J u
risdicção ordinaria em todas as Causas, e nego
cios, que são dependentes, em virtude do seu Of
ficio, e Cpmmissão, que na Carta ha de ir copia-

,, da: os Autos avocados não se trasladão, nem se 
retarda a sua remessa, e se devem remetLer á cus
ta deque m requer aAvocaçfío, nãoobstantequaes
quer E mbargos, que formados em ~4 horas 5em 
Vista ás Partes, são logo remettidos para o J uizo 
avocante; viu. Cap. 8. pag ~17. e Cap. 3. § . 17.: 
as Causas pendentes nas Rdações não pódem ser 
avocadas, Alv. de H de Junho de 1785; sómente 
pódem sei· avocadas as Causas, em que oJuiz avo· 
cante fàr Juiz competente; elle deve cc1nhecer <la 
sua competencia, quando houverem Embarg·os á 
Carta, sendo-lhe remettidos para esse fim, conce
dido o recurso de Aggravo na fórrna da Or<l. Liv. 
3. Tit. S!O. §. 9. f . Porém; e.sle Aggravo é de 
Petição, ou de Instrumento, quando o Juiz avo
cante recebe os Embargos, ou os despreza, decla
rando-se competente; vid. P. e Sousa Processo Civil, 
§. 34. §. 38. §. !28. e seg. §. \!1}6. e 8 5.: cumpri
da a A vocatoria pelo Juiz deprecado, cita-se a 
Parte, e se conserva a Carta no Cartorio do Es
crivão, para que a Parte venha com os seus Em
bargos dentro das ~4 horas, conforme a Lei da 
Reformação <las Justiças de 161~, § . . 17.: negado 
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o cumprimento da Carl.a pelo Juiz deprecado, com
pete o Aggravo de Petição para o Juiz Superior 
do dep1•ecado. 

Bemf eito rias 

§. XIII. Esta mat.eria das bemfeitorias tem lu
gar nos Morgados, e Prazos de livre nomeação, 
que não são partíveis, mas que fôrão melhorados 
á custa do palrimonio do Casal hereditarjo, em 
•1ue os herdeiros tem o seu quinhão: Bemfeitorias 
são as despezas, e augmentos feitos em um Pre
<lio para o tornar melhor, e mais productivo, dan
do-lhe maior valor; ellas são de tres especies; a 
saber: necessarias, uteis, e voluptuarias; todas se 
devem conferir, e descrever nos Inventarios para 
entrarem na partilha, quando o possuidor das bem
feitorias recebe proveito, a fim de que não .se lo
cuplete com fazenda alheia, que tem obrigação de 
restituir. Das bemfeitorias se trata na Ord. Liv. 4. 
Tit. 97. §§. H . 123. e ~4., Tit. ~l6. §• 1. Tit. 54. §. 1., 
Liv. 3. Tit. 86. §. f>. L. \20 de Junho 1774,§. :14.; 
Estat. da Ord. de Christo, Parte ~. T it. HL §. l. : 

_os DD., que tratão elas bemfeitorias, são, a sa
ber: Peg. ad Ord. Tom. 1. Proem. pag. 50. e seg.; 
Barb. Remiss. Ord. Liv. 4. Tit. 97. §. ~a. n. 11.; 
Cald. Per. de Nornin . q. 18. n. 51. et de Renovat. 
<]. 8 n. 9. ct de Extinct. Cap. 10. n. óO.; Valasc. 
Part. Cap. 13 . n. 1 J\2.; Calcl. Per. q. For.; Gam. 
Decis. ~34.; Valasc. de Jure Emph. q. 13.; e na 
ConsuJt. 13. n. 116.; Almeid. Lob. Trat. dos Praz. 
Tom. 1. e Tom. ~.: no Direito Romano vid. Hein. 
Pand. Lib. õ. Tit. a. §. 70., Lib. 6. Tit. 1. §. 89., 
Lib. ~õ.-T. 1.; Guerr. Tr. ~. Lib. 3. Cap. 6. n. 85., 
Tr. ~·4. Lib. f>. Cap. 3. n. 9G. 

39 
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Bens vagos. 

§· XIV. Os bens vagos sem herdeiro ·conheci .. 
do são inventariados pelo Provedor dos Residuos 
em Lisboa, e nas -Provincias pelos Provedores das 
Comarcas, que elevem arrecadar as heranças não 
adidas, e que não tenham herdeiro algum, que 
ncceite os bens heredilarios de qualquer pessoa fal-

. Jecida, pertencendo a herança aos Captivos na fór
ma da Ord. Liv. L Tit. 90. §. L e L. de ~8 de 
Janeiro de 17 88 na fórma seguinte: "Declaro, e 
"Ordeno qne o Provedor dos Resíduos, e Captivos 
,, desta Cidade, é nella e no districto da sua 
"jurisdicção o privativo Magistrado, a quem com
" pete a jurisdicç·fio privativa, e exclusiva para fa
" zer as arrecadações das heranças jacentes, e não 

·"adidas, e que a elle só pertencem consequente
" wente as habilitações dos· herdeiros, aos quaes 
" possão tocar as referidas hernnças, no caso <le 
"comparecerém,' ou no tempo·, em que se fazem, 
,, ou depois ele feitas as mesmas arrecadações, sen
" do nas ditas habilitações ouvido o Promotor <los 
"Resíduos, e Captivos, como parte legitima, que 
"é em todas ellas; e sem Õ que, sob pena de nul
" ]idade, nenhuma habilitação poderá ser julgada 
"por 8entença, nem sortir effeito algum.,, V. Ord. 
L. ~. Tit. g6. §. 17. Tit. 3l>. §. !H. Cabedo. 

Bens de Absentes. 

§. XV. Os bens de A bsenies, de que não se 
pôde saber se elJes são mortos, ou vivos, por não 
haver quem delles tenha cargo, na falta de ·Mu
lher, Pai, ou filho, ,que seus bens administrem, e 
delles tomem .c0nta, pertencem ao Juiz dos Orphãos,_ 
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o qual deve dar Curador aqs bens por Inventario 
para os administrar, Ord. Liv. 1. Tit. 90.; o Es
crivão do inventario ha <le ser do J uizo dos Orphãos; 
esta é a prática, de que atlesLa Bai·b. Remiss. 
Ord. Liv. 1. Tit. 89. n. ~.,respondendo á Ord. 
Liv. I.Tit. 7H. §. 1 :1. e ao Tit. 78. §. 7. V.§. ~U. e 33. 
deste Cap. XII. Barb. Rem. Liv. :s.Tit. l. §.a. n. f>. 

C(wlas Precatorias. 

§. XVI. As Cartas Precatarias, Citatorias, 
A vocatorias, Executorias, fJUe são enviad·as de 
umas Autoridades a outras, deve1t1 ser logo cum
pridas pelo Juiz deprecado, as q uaes são remetti
das sem traslado, levando a Certidão do Escrivão, 
qu~ a cumpriu, attestando que fez a diligencia: 
as Cartas de Inquirição são conferidas por outro 
Official de Justiça, Ord. Liv. 1. Tit. ~4. §. JO. 
Tit. 79. §. ~8.; os Escrivães tem perda de Offi
cio, pngando as perdas, e damnos ás Partes : as 
Inquirições hão de ser remettidas no seu original, 
ficando o traslado no Cartorio do Escrivão; dos 
Embargos opposlos ás Cartas se concede Vista ás 
Partes no Juizo deprecante, não competindo ao 
Juiz deprecado mais, que mandar fazer a sua re
messa, citadas as Parles, de que se passa Certi
dão nos proprios, e orig·inaes Autos da Carta, pas-_ 

· sada pelo Escrivão, a quem pelo Despacho do 
:::::: Cumpra-se= f&r <listribuida naquelles Territo

. rios, onde ha mais de um Escrivão: nos Territo
rios das Casas de Bragança,, Infantado e das Rai

-nhas, é prática mandar ouvir o Pr.ocurador nas 
Cartas, em que os Moradores são chamados fóra 

· do seu Territorio, e J uizo do Domicilio; vide I;>e
creto de 17 de Agosto de 178~, Alv. de ?l de Se
tembro de 1785. 

39 * 
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Collaçáo de bens. 

§. XVII. Nas partilhas entre Irmãos é ne.ceS'
saria a Collação dos bens, que os filhos recebêrãa 
em vida de seus Pais por Titulo de Doação, como 
se disse no Cap. II. §. 10.: esta doutrina das Col
lações tem o seu local na Ord. LiY. 4. Tit. !.l 1., e 
no ,Direito Romano nas Pan<lectas, Lib. 37. Tit. 
6.; e no Codigo Justiniano, Lib. 6. Tit. !20., de 
cujas fontes sahiu a nossa Or<l. no dito Tit. 97.: 
os DD., que tratão esta rnateria, sito, a saber: 
Hein. Pand. no Tit de Collat. e no Tit. de Dotis 
Collat.; Valasc. Part. Cap. l~. e 13.; Car<lozo in 
praxim vid. Collatio; Cald. Per. Q. For. ü1 Com
menL ad §. sed hrec; Barb. Remis. ad Ord.; Mel
Jo Freir. lnst. Lib. 3. Tit. u. §. n.; Guerr. Tr. I. 
Lib. ~. Cap. 3. n. ~o. Tr. 4. Lib. 5. Cap. rn. n. !.l.; 
Gam. Decis. 310. Decis. H Decis. -:t. Decis. 333 . 
Decjs. 13'7. Decis. 308. 

Contas. 

§. XVIII. Ninguem é dispensado de <lar Corr
tas ela administração de bens alheios, ainda que o 
Testaclor queira clispensar, Ord. Liv. I. Tit. 6 ~ . no 
pr.; L. Õ. §. 7. et seq. D. de adrn. et peric. tut. 
''Nemo enim Jus publicum remittere potest lmJus
" modi cautionibus, nec niutare formam antirzuitus 
,, constifotam.,, Vid. L. ó. D. de adm. et peric; • 

· Tut. §. 7.: os Juízes dos Orphãos tem uma grande 
rnsponsabiliclade nas Contas, e tudo lhe fica impu
tado pela culpa, e neg·ligencia: os DD., que tra
tão esta inaleria, é Guerr. Tr. 4. de Rationibus 
redd. Vicl. Cap. 10. e Cap. 11. desta minha Obra, 
e na Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 2:2. até§. ~õ. 
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Conl ador. 

§. XIX. O J ~iz dos Orphãos, nem qualquer ou
tro Julgador póde servir o Officio de Contador dos 
salarios, e custas do Processo, e Autos de Inven
tario, e Partilhns, onde houver Oflicial público ha
bilitado com o titulo da sua Carla, e Provimento 
do Officio; e ainda mesmo quando o Contador de 
officio estiver impedido, não deve servir o Juiz, 
mas ha de nomear-se Serventuario interino, como 
é expresso na Ord. Liv. 1. Tit. 'J7. ==Que os Of-
ficiaes sirvão per si seus Officios =no§. :i : , onde 
é ordenado " E quando algum Escrivão da Cama
" ra, Almotaçaria, ou Tabellião do Público, ou Ju
" dicial, Enqueredor, Contador, Distribuidor, fôr 
"impedido por ausencia, doença, suspensão, ou 
"homizio, de maneira que não possa, ou não de
" va servir ... os .Corregedores ... cada um em sua 
"Comarca entregarão hS Serv~ntias a oull'O Offi
" eia! de semelhante Officio.,, Não é da dignida
de de um Julgador usurpar O ili.c io alhyio, não 
tendo Carta, nem 'Titula para servir um Officio 
estranho do caracter de julgar; entregando-se a 
um Escrivão para, Jhe fazer as Contas, para o 
Juiz assignar, e approvar os salarios, que elle E~
crivão, e Juiz muito a seu arbitrio quizer levar: 
este erro é . muito frequente nos Auditorios das 
Províncias; mas na Meza do Desembargo do Pa
ço foi dada providencia para a Cidade de Leiria 
no rnez ele Julho de 1830. 

Credores·. 

§. XX. O Inventario, e processo de partilhas 
não é competente para se conhecer das dividas 
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passivas do Casal, ouvindo os Credores, que tem 
as suas Acções competentes para demandarem o 
Cabeça ele casal, e mais herdeiros citados simulta
neamente no Juizo do Inventario, em quanto os 
bens heredilarios estão pro indiviso; mas ha de ser 
a demanda em prócesso separado, que não tenha 
influencia alguma com o andamento da Partilha, 
que não deve suspender-se com questões estranhas 
<lo J uizo Divisorio, onde nada mais se trata, que 
inventariar, e partir breve, e summa1;iamente: es
ta deve ser a prática, e é este o costume nos J ui
zos Divisorios. Vid. Cap. II. §. 3~. Guerr. Tr. 1. 
Lib. ~. Cap. 9. 

Curado1·. 

§. XXI. Em todo, e qualquer processo judi-· 
cial, ou negocjo, e contracto, em que os Menores 
tiverem interesse, ha de ser nomeado um Cura
dor pelo Juízo, onde estiver-em sujeitos; tudo é 
nullo sem esta solemnidade, que não pôde supprir
se depois de coócluido o acto, Ord. Liv. 3. Tít. 
41. § . . !}. : este Curador ha de tomar o juramento$ 
qu.ando já o não tenha prestado pela posse do Offi
cio de Cl)rador geral, ou Promotor; víd. L. 4., C. Si 
adversus rem judie.; Valasc. Part. Cap. 7. n. 4~. 
seq.; Hein. Pand. P. 4. §. 398. 

Declinatoria Fori. 

§. XXII. No Juizo das partilhas, e Causas l 

visarias summarissimas por sua natureza, em qt 
não se admittem questões de Acção ordinaria, tn 
ta-se sómente de inventariar bens, partir, e faze1 
Contas, e divisão do que está em commum; e por 
isso, logo que não haja impugnação sobre a Acção 
summaria, e que nã0 se questione sobre o direito, 
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que o Autor, Coherdeiros, e mais Censocios tem 
para compareoeJ'em no Juizo Divisorio~ superfina 
é, e até inutil a Declinateria Fori e·m um Juízo, 
onde não ha condemnação, mas sómente serve Pª'" 
ra fazer acabar a cornmunié'fo dbs bens, em que não 
querem con~etvar-se os herdeiros, socios, e confi
nantes, e até é mui lo adversa á paz, sooego, cul_. 
tura das fazendas, e sua administração: comlu
<lo , quando às Parles interessadas ti verem Juiz 
privativo com exclusifo de outro qualquer, como é 

-no J uizo do Fisco, e dos Orphãos, tem lugar a De
clinatoria, ou Avocatoria para o Juiz privativo; 
bem entendido que, ainda que o Juiz dos Orphãôs 
tenha jurisdicção em todas as Causas dos Orphãos, 

· em que forem Autores, e Réos, isto tem lugar 
nas Causas dos Orphãos do seu Foro, e Territori0, 
mas não em o Tcrritorio alheio; sendo regra ge
ral que, havendo iguaes privilegiados, deve o Au
tor ·seguir o Foro do Réo, que tem Juiz privativo, e 
o Foro, onde se faz o Inventario, e Partilha, e as~ 
sim se entende a Ord. Liv. 3. Til. õ. §. 3. Vid. 
Barboza Remiss. ad Ord. no dito Tit.; Per. e 
Sousa Process. Civ. §. \28. Artigo Compete11<:ia, e 
seg. : o Juiz do Inventario, onde ha menores, é 
por Lei o Juiz dos Orphãos do domicilio do defunto 
inventariado, Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 4.; deste 
Juiz ninguem póde declinar conlra Lei expressa, 
em quanto por Ordem Regia não für outro Juiz 
subroga<lo; vid. Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 45. e 
Liv. 3 Tit. 5. §. 3. Os Estrangeiros tem Conser
vadores. V. Per. e Sousa Processo Civil, n. 81. 

Delongas do Inventario, e Pa'rtilha. 

§. XXIU. Toda a brevidade é necessaria nos 
Inventarias, e Pa11tilhas, para evitar os descami-
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nhos, e demandas; a Lei assigna termos breves, 
acaute]a com sequestro, e castiga os Juizes omis
sos, Ord . . Liv. I. Tit. 88. §. 4. e §. 8. Liv. 41. 
Tit. 96. §. J\'2. e§. 13.: ha Partilhas litigiosas de 
~o, 30, e 4Q annos com grave dam.no das Casas, e 
familias Nobres; em a Cidade de Coimbra tem 
havido uma Partilha de uma Casa Nobre, que 
sendo a vocada para o J u izo da Correição do Ci vel 
da Cidade do Porlo, já passa de ~o ânnos de sua 
longa idade: os J uizes tem toda a culpa na delon
ga dos inventarios: . 1, 

0 pelo enredo dos Despachos, 
com que atrazão a carreira do Processo, devendo, 
logo que tem a descripção dos bens, e . a sua ava
liação feila, proceder á Parlillrn, ouvidas as parles 
antes da ParliJha, - e de pois de fei la antes de sen
tenciar; reservando para Acções ordinarias o que 
não se achar liquido, e provado nos Autos, e seus 
A ppensos·: !2.0 os salarios adiantados, que o~ Es
crivães levão, e recebem do Cabeça de Casal, o 
que ' eu tanlas vezes tenho i'mpedido: 3.0 os Re
querimentos, com que são admittidos os Cabeças 
de Casal, ou Senhores dos Morgado$, que ludo 

. querem seja Vinculo, e que seja Prazo de livre no
meação, dando lugar a Aggravos, e Embargos nos 
proprios_ A ufos da Partilha para ficar entravada: 
'1·.º pelo abuso de tomar conhecimento de questões 
de alta indagação, alheias <lo Processo summaris
simo, em que nada se decide da posse, nem da 
propriedade, nem podia conhecer-se contra a ordem 
'do Processo summarissimo.' · 

Determinaçâo da Partilha. 

§. XXIV. O acto de determinar a ·PartiJha é 
· identico com a mesma Partilha; o acto de marcar 
um Terreno é o mesmo, ·que delerminar o mo-
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id o ..<la sua ma1·cação, e estremos confinantes; o acto 
áe termin;ir a forma d-as Contas é o mesmo, que 
Janc;ar as Contas, o lJeve, e o Ela de lfaver; a sua 
Receita, e Despez;:t; a entrada, e sahida: no acto 
de vistoria para li<]uidar a questão é necessario 
determinar, o que se ha de vistoriar, e examinar; 
porém todos este .~ aclos praticados juJicialmcnte 
não são SenlerH(as inte rloculorias, nem decisivas a 
final, que obriguom o Juiz a proferir a Sentença 
antes da verdade sabida, e audiencia das Partes, e 
que o prendão para não emendar os erros antes de 
Senten~a final: não é necessario embargar a De
t-erminação, ou aggTavar, e appellar, como coslu
rn;1o alguns A<l vogados, embaraçando a conclusão 
das Partilhas, fazend o incidentes po'r làrgos an
nos: na Determinacão da Partilha evitará o Juiz 
estes Recursos, ma~danclo que as Partes digão an
tes de se proceder na Partilha; e quando esta es
tiver foi la, mandará outra vez, sendo necessario, 
ou sendo-lhe re<]t:Ierido, gi.1e digão antes da Sen
tença os erros, e defeitos, ou lesões; o que tudo se 
póde ernendm· antes da Sentença, q ue as julgue 
perfeiLas, e acab:idas: <]Uando as Parles pedirem 
Vista ela D ete rminação, o Juiz Jba concederá füita 
a Partilh.a, e antes da Sentença; mas querendo ag
grnvar deste Despacho . mandar-se ha autuar o Re
quet·imento em separado, e continuará' em fazer n. 
Partilha, ela qual concede ró Vista, sendo concluída, 
e assignada, e antes da Sentença. 

A mesma ma teria. 

§. XXV. Na Determinação Ja Partilha, que o 
Juiz póde fazer no mesmo Auto <la Partilha, co
mo se fal-ia em outro tempo, se ha de mandar se.:. 
parar os bens vinculados de Morgados, e Çapel-

40 
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Ja~, Pr~zos de livre norn~ação, Prazos familiares 
vj~[llicios, lleos d~ terceiro, e alheios, e tudo o 
mai~,. que pã.o f?r hei;~n~<\ pÇlrtivcJ,~ objecto u~ic.o 
<19 J u1zo f?ry1sorio: nao se mandar ao JJagar d1v1-
~as, separando bc~s, e fa~endÔ ciuinhões para os 
CrqJores, qua{ldo todos os Cohordeiros não con
sentir«;!m por um Termo no Inventario, ouvindo o 
Ç4rad~u· do~ Menores, e Pessoas administradas: 

. separ~o-~e o~ P,Qtes çloi:; Conj uges conforme as Es .. 
- criptura~ nup1pi~es, quando nffo existirem vivos os 

6lh9s, ou quando não os tiver havido; porque ha
v~pclo filhos elo Consorcio jit -rn'fo vale o Contracto 
para cadq u.m sahir com os bens, com que entrou 
paça o Casal; pois os filhos são Herdeiros necessa
rios nos bens, e heranças paternas, e maternas; 
~l?ié\ é a_ pr:\tica: separão-se os bens aclquiriJos na 
c9i;isl.élncia do matrinwnio conlrahido por Con
t11acto Qa fórma daürd. Liv. 4. Til. 4,(;. eTit.4•7., 
qun,ndo f~rem Heranças, e Doações, Legados, e 
outra cousa somelhante, vid. Ord. Liv. 4·. Tit. 44. 
§. !2.: esta. ma.teria se acha no Cap. 1 II des,la Obra. 

Embargos. 

§. XXVI. Quando feita, e sentenciada a Par0 

tilba apparecem nu.llidades, ou lesões enormissi
mas, erros gr;,1vissimo.s, que fação nullo o Proces
so, e nulla a Partilha, e que conste dos mesmos 
Autos, é melhor ~1nbargar a Pa1·tilba, cujos Em
bargos se recebem nos proprios Autos, e se dis
putào com Appellaçi'i.o em ambos os effeilos, sus
pensa a execução <le Partilhas, como dissemos no 
Ca.p,. V. ;, e por is~o neste caso é mais prompto o 
:t:'f,t;\le~io <lo~ Embargos, que o da App.ellação, ou 
~~1i'avo ord.inario,. que ntio suspende a extracção 
d<i>~ fonuae.~, e Cartas de Partilhas, mas serve pa-
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ra a emenda eia Parl.il'ha já executada; <linda que 
tambem se pode an1111llar, apparecendo h11llié1àdes, 
e lesões enormissimas no J uizo <la segun'<l;I lnsllln
cia; mas é já com mui la perda, e <lespeza depóis 
da posse dos· bens, que cada um tem, sendo ne- / 
cessario um novo Pr, ;cesso, uma nova Parlilhâ; 
esta é a razfo, poi·que o J uíz deve facilitar aos 
Herdeiros a Visla ante,; ela Pa1·liJlia, e depois dá 
Partilha antes da Sentença, que a c0nfirmc, afün 
ele se conhecerem os erros a tempo de serern emeh
claJos, supprimidas . Iodas as hullidades, schdo es
cusado embargar n Delern1inaç:1o ~hi Partilha, nem 
appellar; pois não é Despacho, n~m Sehténça , . 
é sómente uma ÍÓi'llli.t, qüú se assigna aos Pàr
ti<lqres para se g·overnarem no arranjo da Partilha, 
e }ançar os quinhões dos I-lerdeiros, que tudo se 
póde emendar antes d:.i Sentença, faze'ndo o Juiz 
conferencias com os Partidores: grandes tem sido 
os erros em considerar como Sentença a Determi-
nação das Partilhas, não tendo clla este caracter. 

Flabilifoçôes de l-11 rdeirvs. 

§. XXVII. A legi timidall'e das pessoas é ne
cessaria em todo o Juízo contencioso, q!:lando mor
re algulna daS Partes litigantes, instaurado já o 
Processo com o defunto pela citação; em quanta 
os Herdeiros do defunto não são jetlgados habilita
dos, suspende-se a Causa principal para se tratar 
do incidente da habilitação nos mesnfos Autos, em 
que figurava o defunto, e perante o mesmo Juiz,; 
onde comec;ou a demanda, qué já tem a jurisclic
ção preventa: formados á.rtigos Je habilitaçfü•>, re
cebem-se, e é nomeado Curador aos. MênoreS', ci· 
tados passando a-jdade da puberdade; junta-S'e Cer• 
tidão do obito, e com tres testemunhas sé prova a 

40 * 
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jdenlidade dos Herdeiros, e a posse <lo~ bens cl.1 lie--
1·ança: é melhor logo confessar a habilitação por· 
um Termo nos Autos, evilando custas, e demo-
1·as: o processo da habilitação é suinmario; fJUan
do as Partes não conlestão; mas quando negão 
corre urna Causa ordinari;1, que é prejudici:d, 
e nfio póde correr a C:rnsa principal. Em as Exe
cuções de Sentença, e Cartas de l':ulilhas, havenJ 
do Senlença-de habilitação passiva a favor, .ou ct1nJ 
tra, compele o recurso de A ppellaç;io, ou Aggra
vo ordinario, vid. Per. e So1:1sa, Proc. Civ. Nola :10 

§. 34.0 ~ mas na -habilitação activa compele Aggra
vo de Instrumento, ou Petição: quando na Execu
ção alguem não é julgado habilitado para cr1ntra. 
cllc correr a Execução, ha recurso de Appellação,. 
e Ag·gravo ordinario: nas oulrns Causas fóra da 
Execução, quando aigueni é julg.ado habilitado,. 
compete Agg-ravo no Auto do Processo; mas quan
do se julga não habilitado, compete Aggravo de. 
Pel ição, ou J nstrumento. Vid. Per. e Sou~a, Proc. 
Civil, Nota ao §. 386. Almeida Lobão, Acções 
summarias, Art. 3. pag ~74 .. 

Heranças J
0

acenl cs. 

§. XXV III. Herança é a uni versa.Jiclade Jus· 
})ens de um defunto com ns seus enc:irgos; com~ 
11rebende todos os hens do Casal do fallecido, os. 
móveis, e de raiz, os direilos, e :icções, as dividas 
hcl.ivas, e todo o seu patrirnonio obrigado a encar
gos, e dividas p:issivas, que na sua vida tivesse 
conlrahido; a herança lambem se chama o direito 
de snccessão; esta consiste na adição, ou acceila
çfío da hernnça, sem a qual ngo ha adquisiçi'io <ló 
direito liereditario, e de propriedade; a herança, 
é uma das cspecics de direito real, adquirido pe-



NO'f AS ar~nAES 317 

la successão uni versai ex testamento ou ab inlesta
to; a herança é um dos modos, com que se ad
quiro civilmente o nosso patrimunio; elb é legi
tima, ou testamentaria; a herança jacente é aquel
Ja, <]UC ainda não foi acc~il:-i, ou adida fielo Her
deiro; a sua arrecadação niio se faz pelos J uizes 
com pelentes, em quanto m'ío é sabido o direito 
<los Hcr<lciros, quando o defunto morre ab fritestalo , 
e sem parentes conhecid os , Alv . de !2 1 de Outu
bro de l 7G:I; a sua a<lmini s trnção perte nce aos Pro
vedores dos R esíduos. e das Comarcas, que s[ío os 
compele nles para julgar a habilitação dos Herdei
ros legitiu;ios; Aviso Jcl!l de De ze mbro de 'J78f>, 
·e A lv. dc :-2 8 cleJaneirodeJ788: os be ns <las her:rn
ças jacentes sfio vendidos pelos Provednres em has
ta publica, remettido o seu producto ao Erario; Alv. 
de Jõ de Dezembro de !BOI. Vid. Cap. III.§ . 19. 

Inventario. 

§. XXl X. No Cap. II . §. ü. se tratou do In
ventario dos ue 1Js para fazer a Partil h a entre Her
deiros, e ttdministrar a fazenda pupillar, e de ou
tras pessoas, a quem é nomeado Curador, e Ad
ministrndor: o Juiz dos Orphãos é obrigado a fa
zer Inventario dos bens d liS Orphfíos menores de 25 
annos, e de todas as pessoas incapazes de admi-
11istrar os seus bens, ou quando ha Herdeiros au 
s entes; dentro de 30 <lias depois do fallecimento 
do defunto se ha de começar a fazer o Inventario; 
sendo necessario mais tempo, pede-se uma Pro
visão do Desembargo do Paço: no Testamento não 
póde prohibir-se o Inventario: o Pai, ou Avô, que 
dentro do termo da Lei não procurou concluir o 
Inventario, ficão privados do usofructo; a Mãi, 
ou A "ó Sito excluidas da tutéla, Or<l. Liv. 1. Ti t. 
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as. Tit. 79. §. 1 :L: quando os bens são de peque
no valor, em que a despeza é maior, não se <le
ve fazer Inventario; mas não ha <le ficar o Pupil
Jo sem Tu!or ;_ vi<l. Barboza a<l Or<l . Lib. J. Tít. 
88. §. 4. n. ~ .: a materia de lnvenlarios se acha 
cm Guerr. Trat. 1. Cap 1. do Liv. 1.; Valasc. de 
Parl.; Peg. ml Ord. Lib. 1. Tit. 9. §. U. a n. l '!B. ~ 
Garn. Decis. -f.!.8. 1\2 l. :l5-t . ; Barborn ad 01·d. Lib. 
1. Tit. 87.; Frngos. de Reg·. Rcipubl. p. l. Lib. 6. 
Disp. 1 ú. §. ~. : u Escrivão tem obrigação <lc gu:u.:
<lar os In venla rios 1 com pena de suspensão, e de 
se reformare111 á sua cus ta; pnssados :lo annos não 
tom guarda; Ord. 1,iv. 1. Tit. Ç"tl-. §. ~ L Tit. 8-L 
§. LL: o Escriv:1o dos Orph:fos escreve com o sett> 
Juiz nos Jnventarios <lt1s Orphãos, menores, pródi
gos, desasisndos, e de herdeiros ausen lês, OrcJ. Li v ... 
1. Tit. 38. §. 15. Tit. 78. §. 7. Liv. 4,, Tit. 102 ~ 
pr . Tit. 103. pr. Tit. 90. pr. e§. · 1. 

LfritaÇâo. 

§. XXX. No Cap. ll. §. l l. se tra.tou c.l::ts Li
citações nos Inve-nlario3 para se adrnittirnm no 
Juízo <livisorio, quando os Co·herdeiros o req~rnre
rem antes da. partilha; remedio este, que de tem
pos lvngissimos <• Foro Porluguez lcm approvado; 

' como i:.unbem era usado nos J uizos divisoTios Ro
manos, L. ~:l. §. 1. e e.>,, D. FamiJ. ercisc. L. 3. C. 
Com. divid.; e no Foro Francez em o Cap. 7; art~ 

· J 686. e seg. do Cocligo Civil; Hein. Panei, Lib. 10. 
TiL ~. §. ·2:,),:1. O remedio, que se chama ern al
guns Anditorios deste Reino Alimpaçáo da Parti-' 
J ha, que se dev e conceder aos Herdeiros an les d.a 
DeleFminação da Partilha, é de grande provei to 
pa.ra evitar o osqueeimenlo de alguns bens, que 
não fôrão descriplos; o erro, e malícia das avalia-
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ções; a divisãp de Predios foi ta pelos Louvados 
sem coasentimento doa Coherdciros, e ordem do 
Juízo; a confosr'io da descripção; bens de tercei
ro descri plos como proprios do Casal ; bens vincu
b<los, e Prazos vitalícios, e familiares, como bens 
hereditarios; dividas aotivas, e passivas sern titu
to de credito, e obrig·ação; e outros muitos tlefei
los, e anomalias, que se deve1n e\'Ílar por uma 
.A.limpaçáo, manif-e~rando o Inventario f\OS Coher
deiros, ou seus Prncuradores p1ra rnq"uerorem a 
emenda em tempo, evitando recursos, quando o 
mal já está feito, causando mais lrab:1lho, dospe
eas, perdas, e inquietação nas Félmilias. Requeri
da que seja a Alimpa·ç4o, e a Licitação por um, 
ou por todos, clla será concodicb pelo .Iuiíl, mad 
deve guardar a decisão de tudo para a Deter mi na
ção da Partilha, proferindo Despachos, de que 
não possa competir Aggravo de Petição detJtro dos 
mesmos Autos do Inventario, que deve estar sem
pre expedito para se lançar a partilha, lo~o que 
os bens estejfio avaliados; pois C]Uilnd > h·1ja erro 
ua p:trtilha pócJe ai legar-se antes de sentencia
da. Nos bt'ns doados p:-ira casamento, q11e já es-. 
tiverem na posse dos dot.11dos, nfio se deve ad
rni Lti r Lic.i laçiío, por<J ue . tem él escolha de \•;dor 
no tempo da doação, ou do tempo da morte do 
Doador, e pódcm já eslar alienacln~, Ord. Liv. 4. 
TiL ~J.7. §§. 4. l '~. e 15.; porém nas outras doa;
ções de bens, que Se d(•Vetn Conferir µe)o V<liOI' ,flO 
tempo da morte uo Doador, quando os-dotados não 
desistirem da herança para se levantarem com os 
seus Dotes, ou Ooações,, póde haver Licitação, 
porque (>s bens doados oonser~ão a natureza de 
bens hereclitarios, e ficão igualados aos outros ben 
dividendos, Ord. dita,§§. 4. 5. e 6. Vi<l . Yalasc . 
P.art. Cap. 10. n. 9. Guerr. T1-. 1. Lib. !!. Cap. 3. 
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. n. 19. Ant. Fab1·. in Cod. L. 3. Tit. ~7. Defiu. 
14. Voet. Tr. Famil. erc1sc. 

Prescripçl'io. 

§. XXXI. As Acções mixtas de reacs, e pes· 
soaes, como são as acções nos J uizos divisorios, 
Pamilire erciscundre, Commimi dfoidundo, Finium 
regundoru?n, produzem jus in re, e Jus ad 1·em si
multaneamente; estas Acções nascem de um qua
si contracto, ou obrigação de en treg·ar a seu dono 
o que lhe pertence pelo direito hereditario, e do
minio, fazendo separar o que é meu, e o ciue é 
teu, que se acha p1·0 ·indiviso (Panclect. e Cod. Ro
mano no Livro 10. D. no Tit. l. Tit. \2. Tit. 3.; 
e no Cod. Liv. :L Tit. :rn. 37. 38. e 3~>.): comre
tem estas Acções contra o Cabe((ª de casal, e Co
herdeiros, e possuidores dos bens em comrnu!n, e 
pro fodiviso dentro dos :rn annos; ou dentro <los 10 
annos entre presentes, e ~o entre os ausentes con
tra o possuidor por titulo singular. Não temos em 
o nosso Codigo Legislal~il'. · i especial para a prescii-
1pçfío destas Acções; e como é omissa, temos a 
Jiccnca de usarmos do Direito B.omano na fórma 
de L~i de 18 de Agosto de 1769; na L. l. C. de 
annali exceptione italici contractu.s tollenda, et de 
dinersis temporib1ts, et exceptionibus, et prrescriptio-
11ibns, é estabelecida. a pre::;cripção destas Acções; 
a saber: ,, Nemo itaque audeat, neque actionisfa-

. "mitire e1·cisc1ewlre, neq11e commitm'. dividundo, ne
ct que fiuimn regumlorum . .. neque alteri'us CUJtJ,s
" cunq1te personalis actionis vitam longiorem esse 
"triginta annis interprelari. " Pela nossa Ord. Li v. 
4. Tit. 79 é geralmente a prescripção de 30 annos 
nas Acções pessoaes, qu'e nascem <lo quasi contra
cio; o mesmo tenípo é estabelecido na Ord. Liv. 
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4·. Tit. 3. §. I.; para ter lugar esta prescripção não 
e necessario ti tu lo, nem provar boa fé na posse; 
porque tuuo é supprido pelb espaço de. ao annos 
na forma desta Ord. "E vindo a coiese,i obrigada a 
poder de possuidor sem titulo algum" a má fé nun~ 
ca se presume, mns é necessario provar-se por 
aquelle, que demanda o possuidor; vid. Mello Fr. 
Inst. Lib. :J. Tit. 4. §. \!J. §§. á. e <i. Esta ·mesma 
prescripçfio é para os qens sonegados no Inventa
rio, e para a Acção da ';rutéla, e de Contas; porque 
sendo a acção pessoal, e de quasi contracto, tem a 
mesma Lei no Tit. 79. citado. O possuidor por ti
tulo singular, que não contrahiu contracto, nem 
quasi contracto, mas que adquiriu a posse por ti
tulo singular, legal, e jurídico, goza da prescripção 
de 10 :rnnos entre os presentes, e ~O enlre ausentes, 
Inst. de Dir. Civ. Lib. 2. Tit. G. pr. : são pois 
duas as prescripções; a saber: de 30 annos para 
demandar os coherdeiros possuidores, ou seus her
deiros; e de lO annos para demandar o possuidor 
_por titulo singular, e que não seja coherdeiro nos 
bens pro iruUviso. Vid. Hein. Pand. L ib. 41. Tit. 3. 
Vinn. ad lnst. Lib. ~. Tit. 6. Valasc. Part. Cap. 38. 
Vinn. Q Selecl. Lib. 1. Cap. 34. Voet Tr. Fam. 
erciscundre. Peg. F~r. i:om. 4. Cap. i>~. n. 4, 

Promotor, ou Curad01·. 

§. XXXII. Na Cidade de Lisboa ha Oilicio de 
Promotor <lo J uizo dos Orphãos nas quatro Repar
tições das Varas de Alfama, Bairro Alto, Bairros 
do meio, e Termo da Cidade, com ,to Freguezias 
na Cidade, e 36 no Termo: este Officio tem Re
gimento do anno de 154 l; elle deve requerer os 

'. Inventarias, passados os 30 dias da morte do In
_ventariado, _havendo Menores, <lando uma relação 

. 41 , 
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dos falleci<los aos J uizes para serem inventariados 
aquelles, que tiverem filhos, ou herdeiros Meno
·res: nccusa os bens sonegados no Inventario; pro
mO\'e as Tutorias; ha de ter um Livro para cada 
Juiz, onde carregue as Causas, que correm com 
os Orphãos: assiste nas Licitações em os Inventa· 
rios; nas Arrematações, e Arrendamentos, e quaes
quer outros Conlraclos: a elle se continúa Vista 
de lodos os Processos, Demandas, e Li.tigios com 
os Orphãos, e pessoas administradas peJo Juizo: 
os Cabeças da Saude devem apresentar-lhe uma 
relação dos follecidos com filhos Menores: ellc 
assiste ns avaliações dos bens, e ha de ser ouvido 
antes das partilhas; é .presenle nas Contas dos 
Tutores, assignan<lo termo de Curadoria, e nos 
Inventarias, onde ha de responder, como tambem 
para os alimentos: estas são as obrigações do Pro
motor pelo dito Regimenlo, e Alv. de 19 de De
zembro de lli ·l.!l, e Provisão de 18o/l8 por Consul
ta, que confirma esta Alv. : tem de Salario no ca
minho das avaliações, e nas Contas 1100 réis; e 
nas respostas \:200 réis por uma vez sómente. Na 
Cidade do .Porto ha Promotor de Officio; porém 
nas outras Cidades, e Villas ha Curador nomeado 
pelos Juízes, que devem requerer, e promover os 
Inventarios, e Causas dos Orphãos, assignando Ter
mo de Curador com juramento, quando .não hou- . 
ver um Curador Geral com juramento para todos 
os l?rocessos, e negocios do Juízo, como ha D": Ci· 
dade de Leiria. 

Questões 1ws luvelJitarios. 

§. XXXIII. São muitas as questões, que appa
recem nos Inv-entarios, e J uizos divisorios, como 
se disse no· Cap. II. §. 30. § .. 34.; toda a delonga 
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das pal'tilhas procede das alterações, e disputas 
sobre a natureza dos bens parlivejs; qualidade de 
herdeiros, e porções hereditarias, bemfeilorias; 
collação de bens doados; Morgados; Prazos vita
licios; Dotes de casados; incompetencia de Juí
zo; dependencia .de lnvenlarios; Licitações; no· 
vas avaliações de bens descriptos; accusação de 
bens para descrever; Cabeça de Casal para Jingua · 
do Inventario; di\tisão de Predios em Glebas; ad
judicação de Predios inleiros; dividas passivas; 
frulos do Cas::il antes, e depois do Inventario; pa· 
gamento de Tornas em partilhas já feitas; separa
ção de Terças testamentarias. Estas, e outras mui
tas mais questões, que fazem o Processo divisorio 
eterno, enredando as farniliasi e causando perda 
nos bens, o Juiz deve atalhar, ordenando o Proces
so de maneira, que não haja occasião de inciden· 
tes, Embargos, Aggravos, ou Appellações antes 
da partilha féi la, sentenciada, e de todo ,acabada, 
evitando nullidades, ou lesões enormíssimas, que 
fação nulla a partilha, e qu e não possão ser sup
pridas antes <la Sentença. A regra fi xa nestes Jui
zos é não admittir questões, que retardem a par
tilha, e se devem remetter para o Juizo, e Acçffo 
ordinaria, Iog·o que um dos coherdeiros impugne a 
partilha, pois esta sómente tem lugar, quando tudo . 
é liquido, e certo sem dúvida alguma por Doeu- · 
meatos, Sentença, e Confissão das Partes, ou co
herdeirns: é liquido que os filhos · tem partilha nos 
bens dos seus Pais; a Mulhel' na meaçi'io do Ca
sal, quando não ha Escl'iptura de Contracto; os pa
rentes mais proximos nos bens do .defunto; os So
cios para pedir Contas; os Pupillos, e pessoas 
administradas para pedirem Contas; os Successo
res dos Prazos vitalicios, e dos Morgados para ex~ 
cluirem da partilh<J estes bens. Quando o J u.iz se 

4 1 * 
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julgar competente, achando o Inventario, e dt:!scri
pção feita .com as avaliações; tendo ouvido os co
herdeiros, e Partes, a quem admi ttirá para allegar 
todas as dúvidas, e queslões, nada decidirá po1· seu 
Despacho, ou Sentença anles ela parlilha, a tudo 
deve deferir, remettenclo-se parct'o Auto da parti·
lha com despachos nesta maneira= No Auto da 
partilha se ha de deftwir, e attendcr ao que se re
que1·, comofôr dejustiça=. Feitas as allegações, 
e impugnações, oppostas ás dúvidas, e todas as 
questões no Processo do Inventario, •mandará o 
Juiz que lhe vão os Autos conclusos para determi
nar a parlifha; esta se mandará fazer Je ta do, que 
estiver liquido, mandando reservar para as Acções 
competentes todas as questões de Morgados, Pra
zos, Bemfeitorias, Bens de terceiro, e outras de
mandas prejudiciaes, que carecem de Sentença em 
Acção, e processo separado; conservando o Cabe
ça de casal na posse dos bens em questão, até que 
haja Sentença final no J uizo competente; proce
dendo a fazer a partilha nos móveis, e mais bens, 
em que não houv~r dúvida, que sejào partíveis. A 
J>rática de muitos annos me tem ensinado estas 
advertencias aos Juízes, que ainda não tem adqui
rido prática para sahir do Jabyrinlho divisorio: o 
Juiz deve conservar tudo no staiit quo, nada in
novan<lo, nem decidindo no Processo <lo Inventa
rio questão alguma prejudicial, que seja necessa-

. rio uma Sentença em Juizo, e Acção compelenle 
para se conhecer; conservará a posse a quem a 
tiver, porém naquellas cousas, que achai· com 
evidencia não pertencem ao J uizo divisorio, man
dará separar da partilha, e se entregarão a quem 
tifcr direito. Vid. Almeida Lobão, pag. '277. e 
~34. Trat. das .Acções Summ. 
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Q tt iul1óes dos lterdei1·os presentes, e mese~ites . 

§. XXXIV. Quando na partilha da herança do 
falleciclo inventariado os herdeiros Maiores quize
rem fazer a divisão da herança com seu Pai, ou 
Mãi para partir a meação do Viuvo, e d~r os qui
nhões aos outros filhos, em que haja algum Me-
11or, ausente, mentecapto, sandeu, pródigo, surdo, 
e mudo, ou ·desmemoriado, pódem com autorida
de do Juiz, a quem pertencer, feito o Inventario, 
separar ametade para o Pai, ou Mãi, que vivo fi
casse; porém a outra ametade <los filhos, em que 
entrar o Menor, ou ausente, e os outros adminis- · 
tra<los, ha ele ser partida com os Partidores nomea
dos pelo J ui?., para se fazer o quinhão de cada fi
·Jho, e herdeiros, menores, ou ausentes; esta parti
lha é concedida pela Ord. Liv. 4. Tit. !J6. §. 6.; 
porque o Pai, ou .Mãi não são herdeiros, mas ~só
mente Jhe pertence a meação do seu Casal, que é 
necessario separar-se com autoridade do Juiz cios 
Orphãos, onde ha Menores; mas esta partilha não 
tem uso, pois no Juízo do lnvenl.ario se faz a di
visão das meações, e dos quinhões simultanea
mente. Não se deve confundir a jurisdicção do 
Juiz dos Orphãos com a jurisdicção dos Provedores, 
(juando ha ausentes, e se l.rala de fazer Inventa
rio; porque os Provedores, como Contadores da 
Real Fa7.enda, devem inventariar sómente os bens 
vagos, que s!io do Fisco, Ord. Liv. ~. 'Tit. !26. §. 
17. Til. 3õ. §. H.; estes bens são aquelles, que 
ficão vagos por morle daquelles, que não testárào, 
e não se conhecem os seus parentes, e herdeiros 
Jegitimos alé ao decimo gráo, não Jbe sobreviven
do o Conjuge, Ord. Liv. 4. Tit. 94. Mello Fr. Inst. 
Liv. 3. Tit. u. ~· lB. (Vid. Cap. II. §. 36.Cap. 11.L 
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§. 19., e neste Cap. XII. §. 14.) Os Juizes do9 
1 Orphãos fazem o Inventario, e Partilha, quando o 

fallecido ex testamento, ou ab intestato tem herdei. 
ros ausentes, e presentes, e é sabido a quem per
tence a herança, que não é do Fisco sen~o em o 
caso da fallencia de herdeiros ab inteslato até ao 
decimo gráo; pois ainda quando sejão incogpitos. 
os herdeiros ausentes, incerto o seu domicilio, du
vidosa a sua existen.cia vitalicia, não ha herança ja. 
cente, nem bens vagos, porque os herdeiros pre. 
sentes tem o seu '}Uinhão hereditario, e póde1n 
pedir o quinh:fo dos ausentes sem; parentes coher. 
dei ros, dando uma fiança; O;d. Li v. 1. Ti t. fi~. 
§. 38., e Reg. do Desembargo do Paço, ~· ôO. Ün· 
de a herança tiver herdeiros presentes, ou ausen· 
tes não estão os seus bens vagos, nem pe~lencem 
á Fazenda Piscai ; põ1· ésle modo se entende a 
Ord. Liv. 1. Tit. 78. §. 1. Tit. 7!:1. §.Ia. Tit. 90. pr. 
e §. I ., que se expressa por este moclo: "E finan
" do-se ·alguma pessoa, que nãô lenha herdeiro al
" gum, que sua herança deva h~ver, ou qne a não 
"queira acceilar, nem Mulher, que sua herança 
"queira haver, segundo nossa Ord., em tal.caso o 
"Juiz dos Orpbãos o fará logo saber ao Mampos
" teiro Mór dos Captivos da Comarca (Provedor), 
"aos quaes temos feito mercê de taes heranças." 

Salarios da Lei de 7 de Janeiro 1750, e ~ l 
de .Tunlto 17 b9. 

§. XXXV. Os Salarios não se pódem pedir an
tes de feitas as diligencias, nem os Escrivães os 
pódem levar antes de contados ; Ord. Liv. 1. Tit. 
u. §. 3. Liv. 3. Tit. 86. §. \20. Liv. 1. Tit. ~4. §. 41. 
§. 46. §§. 46. e 47. O Juiz nos leventarios não tem 
caminhos, nem diarios para a descripção, e ava-



NOTAS GERAES 3:!7 

Jiação de bens, mas sómente pelos Termos, Parti
Jhas,, e Contas; a saber: pa:ra J uizes Letrados só
mente; porque os leigos tem o Salario da Ord. 

Juizes Letrados. 

Nos lnventarios até 30 $ 000- 100 rs.) Sulario dos 
De 30 $ 000 até .. : 400 $ 000 - ~00 rs /Termos .de 

. • Inventar1os. 
De 4.00 $ OOQ para cima ...... 400 -rs. 

Nas Partilhas até 1t00 $ exclusi-
ve, tem dez por milhar, não l 
excedendo de . . • . . . . . . . . . 300 rs. Salurio da~ 

De 400 $-até 1 :000 $exclusive BOO rs. l'urtilhas. 
De 1:000 $ale ~:ooo $exclusive uoo rs. 
De !:OOO $ para cima ........ ~000 rs. 

Nas Contas <las rendas até 30 $ 60 rs.J 
Chegando até .....•.... 100 .$ !200 rs. ::-C~alario das 
eh d l • 'fl O ontas. egan o a e .......... 300 yp 4 0 rs. 

Partidores. 

De ao$ até 100 $ 6·00 rs. p.ªambos~ . 
De 100 $até 400 $ 1000 rs. 
De 400 $até 800 $ 1600 rs. Salario dos 
De 800 $até !:000 $ ~400 rs. p1trtidoree. 
De~ :ooo ,$até 4:000 8 4 800 rs. 
De 4:000 $para cima 6400 rs. -

·Loitvados. 

Pelas avaliações vencem o Salario por dia con
forme os seus officios mechanicos, uso, e coslurile 
do local das avaliações. 
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Provedores. 

Nas Contas <le Revista nos Inventarios tem o 
lJlesmo Salario, que os .Juízes Letrados; e nas ou
tras Contas 'ue-s Concelhos, Confrarias, Recebedo· 
res, etc. lem os Salarios da Lei de 7 de Janeiro 
de 171>0, §. 17.,. e de 15 de Julho de _ 175i>. 

Conta dos Salarios. 

A Conta dos Salarios nos Ioventarios, e todas 
tts suas Dependencins, e Causas no J uizo dos Or
phãos, Cível, e Crime, ha <le ser feita pelo Con
tador do Juizo do Geral, e compelente por Carta 
de Oficio, ou Provimento do Tribunal competen· 
te; os Juizes não pódem servir de Contadores, En
'lueredores, e Distribuidores, onde houver estes 
Officios creados pelo Soberano, . pag·ando os novos 
Direitos da Chancellaria; assim eslá ordenado na 
Lei, e Provisões da Mez:l do Oesembarg-o do 
Paço. 

Tutores. 

§. XXXVI. Os Tutores são obrigados pela sua 
malícia, dólo, culpa lata, e nt>gligencia para in· 
demnizarem a perda da Fazenda dos Menores; 
quando são muitc1s, elles ficão obrigados in. soli-

. dum; ha contra elles Acção de Tuté.la, e Acção de 
Contas; elles devem metter o alcance liquido no 
Cofre. Vid. Guerr. Tr. 4. Almei<la Lobão, pag. 313. 
Tr. das Acç. Summ. Or<l. Liv. 1. Tit. 88. §. ;1. Liv. 
4. Tit. mi. Liv. 3. Tit . ..t 1. §. 3. Hein. Pandect. 
Lib. t6. e Lib. ~7.: os Tutores lem a Vintena ·do 
que os bens renderem. Ord. Liv. 1. Tit. 88. §. 1>3 . 
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'Guerr. Tr. 4. Lib. ~. Cap. 10. n. 9.0.; os seus húns 
estão hypothecados aos se1,1s Pupillos, L. 120. C. de 
Adm. Tut. Guerr·. T1·. l. Lib. 4. Cap. 10. n. 71. 

Umras. 

§. XXXVII. As Usu.rns são os· rendimentos de 
b por 100, que os Tutores devem pagar, quando 
-0s bens não fôrão arrendados em hasta pública; e 
~tambern daquelle dinheiro, que os Twlores devem 
metter no Cofre, ou dar a juro, não achando bens 
de raiz para comprar, ou bemfeitorias a fazer, ou 
<Jllando converteu nos seus usos o dinheiro pupil
la.r: é prática do Juizo dos Orphãos carregar nas 
Contas estes juros aos Tutores; porém o Juiz ad
vertirá que deve fazer arrendar os bens dos Orphãos, 
evitando que o Tutor os desfrute para sómente pa
gar os juros de b por 1-00 com valias dos bens mui
to módicas do I nvenlario: tamuem não deve carre
gar nas Contas juros de juros, como por absurdo 
se faz em nlguns J uizos deste R eino; é prohi
hido em Direi to levar estas Usuras= Cum Jwlicio 
bonce fidei disceptatur; arbítrio Judir:is usumrum 
modas ex · more regionis, ubi contr·acturn est, con
stituitur; ita tamen, ut Legi non offenda.t, L. 1. 
D. de umris: ==vide Tit. de usuris pupillarib. in 
Cod. Just.; Hein. Pand. Lib. \2!2. Tit. l.: é pro
hibido o anatocismo,- usura de usura, L. ~9. D. de 
usur., ou converter as usuras em .principal sorte 
para vencer juros, L . !28 . C. ele usur., como lam
bem as usuras de frutos pedidas como frutos, quan
do não ha perda dos Pupillos, L. 15. D. <le usur.; 
achando o Juiz que o Tutor não foi negligente em 
comprnr bens, ou em dar a juro o dinheiro pupíl
lar, não deve carregar juros, se elle não conver
teu em seus usos o dinheiro dos Menores. L. 3. C. 

4·!'l 
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de usur. pupillaribus §. 30.; vid. L. de 6 de Agos
to de 17b7, e de ~l de Junho de 17ó!L 

Uso dos Salarios. 

§. XXXVIII. Grandes abusos tem sido intro
duzidos de Salarios no Juízo elas Partilhas pelos 
Escrivães, Partidores, e Contadores, exigindo um 
providente remcdio, que muito pódem emendar 
os Juízes evitando caminhos sup~rfluos, avenças 
das Partes, para oblerem a expedição da sua Par
tilha; notificações triplicadas para encerramento 
de lnvéntario, determinação da Partilha, e outras 
citações superfluas além da primeira; o excesso, 
e informe extracção do Processo nas Folhas, For
maes, ou Cartas de Partilhas; as excessivas parti
das de Contas para augmentar o Salál'io do Conta
dor, abusando do seu Regimento, ha poucos annos. 



TABELLA CRIMINAL 
Crimes contra a Ordem p{eblica. 

Apostasia. Blasphemia. Perjurio. Simonia. 
Sacrileg·io. Sortilegio. Feitiçaria. Superstição. 
Matrimonio clandestino. 
Tomar Ordens com Reverendas falsas. 
Arrancar arma na Igreja, ou Procissão. 
Ferir na Igreja na presença do SS. Sacramento. 
Violar os Sepulchros. 
Publicar Escriptos contra a Reljgião, e bons 

costumes. 
Concubinato. Estupro. Rapto. J ncesto. 

1 Bigamia. Sodomia. Lenocinio. Freirice. 

l Entrada de Convento de Freir.as para fim eles
· honesto. 

Forç·a ele mulher. 

(Dizer mal do Rei. 

1 

Desobedecer ao Rei no serviço público. 
Quebrar segurança Real'. Menti r ao Rei. 

·ã3 1 Falsificar Diplomas Regios . 
.i::: Abrir Cartas do Rei . 
.g Descobrir segredos do Rei. 
~ 1 Enjeitar moeda do Rei. 
~ Comprar desembargos. 
;à°~ Usurpar Officios públicos. 
_g 1 Vender Officios públicos sem Licença do Rei. 
~ Prometter despachos do Rei. 
Cl:S Usar de titulos, insígnias, e brazão de Armas 
.ê 1 sem autoridade. 8 Arrancar arma na Côrte. · 

Acolher desservidores do Rei. 
j Não chamar a voz do Rei nos arruidos. 
1 Corromper mulher do Paço. 

4~ * 
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Crimes contra a Ordem pitblicr;. 

Casar sem Licença Regia, st>ndo Donatarreo 

1 

da Corôa. 
~ Ferir, ou matar na presença do Rei. 
0 1 Empenhar bens da Igreja sem Licença Regia ~ 

"1::J Introduzir, ou impetrar Bulias Pontificias sem 
~ Beneplacito <lo Rei. 
~ j Transgredir .Mandados Apostolicos, que tem· 
.9P 1 Beneplaci !o Regi o. 
~ Excommungar Ministros do Rei. 
~ Sahir para fóra do Reino sem Licença Regia . 
.,, llmprimir, ou publicar papeis contra a Pesso<l' 
f do Rei. 
~ Crimes das Coutadas das Matas, e Montarias 

Reaes. 
Livros impressos sem Licença Regia. 

Lesa Magestade. Alta Traição. 
Jnconfi<lencia. Rebellião. 
Sedição com tumulto, e motim popular. 
Assuada. Arruido em Juizo. Latrocinio. 
Roubo, e força em estradas, ou ermos; nas ruas 

das Cidades, ou Villas, e caminhos públicos.. 
Furto de mais de marco de prata clandest.ino 1 

ou artificioso. 
Recepção de cousas furtadas, ou roubadas. 
Acoutar malfeitores. 
Quadrilhas de salleadores de cstraJas, cair11-

nhos, e povoações. 
Sociedades, ou conventiculos secretos. 
Associações de malfeitores_ 
Resistencia armada: Desafio. 

~ 1 Andar armado com homens escudados. 
8 Homici<lio voluntario. 
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ü·imes con~ra a Ordem pitblica. 

Ass;,ssinio, ou morte violenta, e atraiçoa~a. 
Ferimento no rosto, OI) de noute. 
Ferimento com bésta, ou arma de fogo. 
Aleijão. 
Tiro com bésta, ou arma de fogo seni feri

mento. 
Espancar, ou injuriar, tomando p-essoa Íls mãos. 
lncendio acintemente. Envenenar. 
Falsificar moeda. , . 
Falsificar obras de officios mechanicos. 
Testemunho falso. 
Violação dos muros da Cidade, ou Vi]la. 
Arrombamento da cadêa. 
Soltar preso da eadêa. 
Falta na guarda dos presos . 

..§ Dar preso sobre fiança. Fugida ele preso. 
~ ~ Tirnr preso das mãos da Justiça. 
Cl) Quebra de degredo. Carcere pri vauo. 
~ Arrombamento de Portas. 
~ Arrancar arma contra seu Pai, QU Senhor. 
:::i Máo tratamento de filhos, aprendizes. 
~ 
cn Curar de Medicina sem Carla·. 
: Receitar para Boticas de parentes em segun- . 
h do grfo. 
8 Abuso d~i Aut.oridade. 

Erros de officÍQs públicos, e Sala rios excessi
vos. 

Abrir cartas assignadas por Desembargadores, 
e Officiaes de Justiça, e Fazenda, e sella
das com Sello Real. 

Abrir cnrtas das Pessoas Reaes, ou dos Fidal
gos, e Prelados. 

Depósitos em mãos de Officiaes de .Justiça. 
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ci: 
§ 
'"' :::s 
~ 
cn 

Crz"mes confra a Ordem publica . 

Offensa, e desobcdiencia, ou injtíria a Julga-
dores. ' 

Im1~etrar Beneficio Ecclesiastico de ·homem 
VlVO. 

Tornai~ posse de Beneficio Ecclesiastico setn 
autoridade do Prelado Ordinario. 

Satyras, e Libellos famosos. 
Lançar cor'nos á porta de casados. 
Subornos de Eleições. 
Extravios da Real Fazenda. 
Contrabando. Concussão. Peculato. 
Avença de Rendeiros públicos, e dos Conce

lhos~ 
Descaminhos dos Bens dos Concelhos Munici-

: paes. 
~ li Crimes Militares de mar, e terra. 
8 Açoutes . em mulher. Bofetada. 

Escriptos contra o Estado. 

(Banca-rola. Monopolio. Contrabando. 
Travessia. Medidas, e Pesos falsos. 
Mistura no ouro. 
Falsificar mercadorias. 
Exportar ouro, ou prnta para f6ra do Reino. 
Levar fretes além da taxa. 
Assoldadar-se em Navio estrang~iro. 
Inverter a escala do Navio. 
Falsifrcar Letras mercantís. 
lnfracç.ões dos Estatutos da Companhia dos 

Vinhos do Douro. 
Infracções dos Estatutos, e Regulamentos 'dé;ts 

Fabricas Reaes, e das Lsirrias <lo Riba
Tejo. 
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Crimes contra a Ordem piebli"ca. 
> 

1 J ncendio em predios rusticos. 
1 Metter gado nas fazendas alheias. 
·Manadas de gado com Pastores, lançadas nos 

campos do Mondego. 
Córte de arvores públicas. 
Damninhos, e Ladrões formigueiros em fazen

das, terceira vez conde.mnados. -
Entrada em fazenda alheia. 
Gado em lugares coimeiros. 

Viaj~r sem Passaporte. 
Mendigos sem licença. 
Vadios Ciganos. 
Meretrizes públicas. 
Armas prohibidas. 
Fogos de artificio sem licença. 
Tiros de noute. Descantes de noul.e. 
Sahir de noute depo.is do sino corrido. 
Vender matcrias venenosas. 
Mascaradas. Pedras. Brigas. 
Jngos illici tos. . 
Casa de Jogos prohibidos . 

. Cortar carne fóra <lbs Açougues .. 
Caçar, ou pescar nos mezes prohibidos. 
Vender poJvora den trn do povoado. 
Mercadorias corruptas. 
Ruas, e caminhos obstruídos. 
Precipícios, oµ ruínas de casas. 
Fazer munição ruiuda sem licença. 
Inquietação dos Theatros, ou Brincos públi-

cos, e Feiras. 

1 
Gritos de noute. 
Corridas de Touros. 
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Crimes co,ntra a Ordem pública. 

1 Exce<ler a taxa- dos Ceifeiros do Alem-Téjo. 
Tirnr agua dos cano,,, ou Aqueduclos de tis-

boa. · 
Casas de prostiluição pública. 
Recepção de Freiras fóra do Convenlo sem 

licença. 
Ter, ou ler Livros prohibidos. 
Cartas, ou Pasquins, e Trovas <liffamalorias. 
Insultos de injúria publicamente. 
1 ndecencia nos Templos, e seus Adros. 
Bulha de Tabernas. 
ln fracções dns Posturas M unicipaes. 
Infracções do que se manda nos Editaes dos 

Ministros da Policia a favor do soceg·o, san
de, e cauléla de perigos, e damnos, e At
tentado a costumes de honestidade. 

Nota. · Vid. as Leis da Policia de ~5 <le 
Junho de l 7fi0; ~o de Outubro ele 17fi3; 15 
de Janeiro de l 780; 14 de Agosto de 17 51; 
Decr. de 4 de Novembro 'de 1755; L. de li! 
de Março de 1603 ; . ;iode Dezembro de 1605; 
~á de Março de 174'.2; 6 de Dezembro de 
1660; H de Janeiro de 1604 .. 
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C1·imes contra particulares. 

(l . ' . b l I . ' . 1 nJur1a ver a . nJur1a rea . 

L 

Injúria simples. Injúria atroz. 
Pancadas. A meaços. Aleivosia. 
Injúria a J.ulgadores, ou seus Offit:iaes. 
Mexericos. Abrir cartas alheias. 
Saltar para matar, e fazer mal. , 

3.37 

Nota. Vi<l. Ord. Liv. l. Tit. 6õ. §. ~õ. até 
ao. Ord. Liv. 6. Tit. ~. §. 4.; Tit. 37. Tit. a. 
§. b. : Tit. 50.; Tit. 8õ.; Tit. 84. §. S?.; Tit. 
117. §. ã.; Tit. 134. 

r
Ferimento simples. Contusão. 
Nodoas negras. Pisaduras inchadas. • 

1 
Rixa nova. Tiro com pedra. 
Tiro com arma de fogo sem ferimento. 
Damninhos. Ladrões formiguei ros. 
Simulação de contractos. 
Adulterio de mulher. 
Defloração até 17 annos. 
Marcos arrancados. 
Marcar sem autoridade. 
Falsidade de Escri ptura. Bulro'l. 
Prevaricação. Usura. 
Córle de arvores .fructiferas. 

~ ~ r Furto simples, industrioso, clandestino. 
-; ~ Dito, que nâ'.o exceda marco de praia. 
~ ~ lDa~no em .Hortas, ou Pomares. Vid. Ord. 
Q~ .Ltv. l. T1t. 6õ. §. 31. e 3!2 . 

43 . . 
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Crimes com devassq ex officio. 

Arrancar arma na lgreja, Procissão, ou na 
Côrte. 

Assuada. Açoutes em Mulher. Aleijão. 
Assassinio . Arrombamento de Cadêa. 

~ Arrombamento de Portas, e Janellas. 
f As,mciação de Malftjitures. Bufeiada. 
CD 
eo Carcere privado. 
~ Casamento· de Donatario sem licença Regia . 
.., C11nlrabando. 
i! Criml's nas Coutadas, e l\!Jatas Reaes. 

Crimes Militares. Desafiu. Eovehenar. 
Erros de Offic1us pí1 hl icos. 
Escriptos contra o Estado, e Segurança pública. 
Ferimento co111 Bé-ta, ou Arma de fogo. 
Ferimento nu ros to. Ferimento de noute. s 

e.-> Força <le Mulher. Fugida de Preso. 
~ Moeda falsa. Furto de mais de marco de prata. 

1 nconfidencia. ~ 
0 Ince::idio acinte~ e de proposilo. 
~ Lesa Mageslade. Latroc1nio . Libellos famosos. 
~ Lançar cornos ri. porla de casados. 
~ Morle voluntaria. 

Mercadores quebrados c.om banca-rota. 
Motim popular. 
Publicar papeis cont1·a a Pe.::soa do R ei. 
Quadrilhas de ~alleadores. Rebelliào . Roubo .. 
Rt>sisteocia armada. Salarios excessivos. 
""ediçiío. ~atyras. . 
Sociedades, ou convenLiculos secrelos. 
Traição a EJ-Rei. 
Tirar Presos <la mão da Ju~tiça. Vid. Ord. Liv . 

. 1. Tit. 6b §. 31. Process. Crim. de Per. e S. 
l Cap. !. Not. 49. ; Repert. ~bs LL. ex !r:wag. 
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Processo c1·irni1wl. 

O Processo Ioquisilorio começa por Que
rela, Denuncia, Devassa, ou ~ummario de 
Policia, formando o Corpo de D'eliclo para 
constar da cerleÚ do G~irnc, e descobrir o Ag
gressor, por meio do CXétme no Co~ro, onde o 
de1icto deixou sign11es; Oll rela achada do ob-

0 jeclo do crime, arm11s, e instrume1Jlos do faci
;@ noroso; ou p<>r inf11rmaf;fio de duas, ou tres 
cn testemunhas presenciaes do Cl'ilIH', e J

0

Uramen·a g to do riucixoso, com que é supprido o exame 
- phvsico, quando não existir · o Corpo do .crime: 
~ a exis lencia du Deliclo ba de ser certa, physica, 
~ 
0 ou mornlmenle, para evilar ·a nullidade da ac-

'5::; cusação, <J ue tem a sua base no Corpo do De-
1 icto. Vid. L. de \20 de Agoslo de l 7f>8, e de 
4 de Sdemhro de 1765; .io de Our ubro de 

, 176:1, 14 de Novembro de 1757, e de 30 d~ 

1 

Agosto de l 7 57, §. 8. ; . L. de ô de M,1r~o de 
l7!JO; Decr. de 171)6. Ord. Liv. fJ. Tit. 117. 

L§· 6. Tit. ~7. §. 2. e :i. 

Nota. Os Summarios de Policia tem lu
gar nos crimes, em que q11alquer Pessoa do 
Povo póde de>nunciar na fórma da Or<l. Liv. 
b. Tit. 117. pr. in fin.: formado o Auto da 
culpa sé perg·unUlo oito testemunhas, e se 
remei te á Iniend encia da Pol icia, para mandar 
fazer a pronuncia, e o processo accusatorio, 
tendo lugar na Lei, qw1ndo os casos nào são 
de Devassa ex rfficio: ha S11mmarios de Po
licia de vida, e cos tumes, que a Policia man- · 
ela fazer. 
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Processo criminal. 

f • O Processo Accusatorio Summario come
ça pela Certidão da prisão do Réo, com o Pro
cesso Jnquisitorio appenso, onde se achão a 
pronuncia, as perguntas, a acareação do Réo 
com as testemunhas, o sequestro dos bens nos 

o crimes de pena capital, para ser remeltido ás 
~ ReJações com o Réo. L. ele á <le Março ele 
~ 1790. Vid. Proc. Crim. de Per. e S. Cap. 4iL 
§ O Processo Accusatorio ordinario começa 
< 1 com Auto de Prisão, ou Carta de Seguro, ou * AJvará de fiança, Citaçc'io, Libello, Termo 
:g de J udiciaes, contrariedade, e mais artigos, 
A; l provas, (FoJha corrida, não havendo Parte,). 

e ~entença final. Vi<l. L. de 6 de Dezembro 
de 16n, §. 18.; Process. Crim. Cap. 14. e 
Not. ~Oa. As Devassas geraes fórão abolidas 
pela Lei de 18!3, e Port. <le 7 de Dezemhm 

Lde 18t4 . . 

Ordem J.uli.:iaria. 

( Accusação ordinaria se faz po1· Querela 
perfeita, Denuncia, ou Devassa, precedendo 

:8 Cofpo~ de Delicto com ~ummario de testem u
~ nhas, com Pronuncia obrigatoria a prisão, ou 
~ a . livramento como Seguro, para se formar o 
.o Processo nccusaforio com Libello em Processo 
~ ordinario, ficando o H éo preso seguro, ou afi
S ançadu;Ord. Liv. f>. Til. 121 Til. l~i.!. Tit. 
~ 1~4. Tit. Uf>. Tit. 1~6. Tit. !27. §. ~. e a. Tit. 
~ ~8. §. 5. Tit. ao.§. 3. Tit. 111. §. 6. Tit. ~. 

§. 6., Liv. 1. Tit. 63. §. 31. e§. 37.; L. de 
~o de Outubro de 1763. §. l. e §. !?. 
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Ordem Judiciaria. 

A prisão não tem lugar an(es de Quere
la, Denuncia, ou Devassa com culpas obriga
torias pelos Summarios das testemunhas, e Cor
po <l e Delicio, salvo em fragante delicto, ou 
nos roubos, assassinios, mortes violentas, homi.:. 
cidios voluntarias, Jatrocinios, salteadores de 
estradas, rapinas nas ruas, estradas, e cami
nhos, sedições;· Ord. Liv. ó. Tit. l UJ. Til. U6. 
§. l l. L. de 19. de Outubro de 17õ4, \20 de 
Outubro de 17 63, §. !l. 

A CHrta de Seguro concede-se em todos 
os casos antes do Summario; e Pronuncia, ou 

o depois nos crimes leves, que prova<los nào tem 
-~ pena corporal, ou perda da liberdade, mas uma 
~ pena de extermínio para fóra de certo lugar, 
o ou pena pecuniaria sórnenle . 
.2 Tambem se concede Carta de Seguro, 
~ quando :-i vista do ~ummario <le testemunhas, 
f: e pronuncia nf.io apparece prova. com eviden
;5 eia da culpa para se proceder pela J usl.iça, fal-

tando prova para total condemnação de algu
ma pena corporal, úU morte civil, e degredo, 
de que póde o Réo ser relevado ; Orei. Li v. J. 
Tit. 6t>. §. 34. e 38. Tit. 7. §. s. Tit. ó8. §. 
40. Liv. õ. Tit. l~~. §. 7. in fin. Tit. L'.6. §. 
11. Tit. U7. §. 1. Tit. 1 ~9. §. 1. Reg. de ~! 
de Dezembro de lôH, §. ~~. 

1 

Alvanís de fiança se concedem, ou se ne
g·ão da mesma fórma, que as Cartas de Se
guro, precedendo informe do Juiz da culpa; 
Reg. do Desembargo do Paço, §. !24. 'J. E 

Lporém. 
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Orllem Julli"cz"aria. 

Accusaçilo Summal'ia, precedendo Cor
po de Delicto, Querela, Denuncia, Devas
sa, e Summario, com duas perguntas, e aca
reação ao Réo, tem lugar nos crimes capi
taes, graves, e atrocissimos, assignando por 
Acordilo b dias para o R,,éo dizer de faclo, e 
direito: estes crimes são: o Assassinio; Ho
micídio voluntario; Roubo; Rapinas nas ruas, 
caminhos, estradas, e ermos; La-trocinío; Sal
teadores; Sedi<(Ões; Resistencia; Rebelliões ; 
Motins populares annac.los; Desafio; Moeda 
falsa, e todos os mais, gue na Relação fôrem 
qualificados por Acord<1o com o Regedor, co
mo delictos capitaes, que se acharem prova
dos: vide Decr. de Ia de Setembro de 1691, 
ris Leis da Policia de 1760, 171i::1, 1790; Decr. 
de 4 de Novembro de 1755, e de Q4 de Oú
tubro de~l764; L eis de 16 de Junho de ·1663, 
6 de D ezembro de Hil\:3; Or<l. Liv. 1. Tit. 1. 
§. 16. 

Tamhe m é ~um mar ia a accusacão nos Cri- · 
mes de Con1 rabando.1 Travessia de j1ão; os Cri
mes Militares julgados em Conselho de G uer
ra; Banca-rola; ns Residencias dos M ioistros 
triennrv's: vid. Estat. do Com mercio, Leis -de "26 
de Outubro Je J7b7, e 15 de Outubro de 1760; 
Decr. de Sl b de Janeiro d A J 679, 16 de Dezem
bro de 177 l, P2 7 de J ulbo de l 7!Jb, §. 4. Regim. 
do Tabaco; L. de ~o de Maio de 1774, L. de 
13 de Novembro de 1756, Regul. Militar de 
Infanteria, e de Cavallaria; Process. Crim. de 
Per. e Sousa. Nota 1>59. 
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Ordem Júdzciaria. 

São Summarios os Crimes dos Réos pre
sos nas Cadêas por mélis de tres mezes, depois 
que fôrão por Acordão admittidos a Livramen
to ordinario, de <JUe n;fo Lrat:.hão, constando 
por informação do Escrivão, que deve fazer os 
Autos conclusos á Relac(ão para conceth·r Li-· 
vramento Summario, assignando {) dias para di
zerem de facto, e direito; L. de ô de Março de 
17HO, §. 8. e 9. 

·§ · As injúrias verhaes , e processos com os 
gj ·Termos bene vÜJendi; Ord. Liv. 1. Tit. 65. 
§ §. \2[l, 

r:.n São Summarios os Crimes de visita das 
Cadêas da RelaC(ão, e Limoeiro á vista dos Sum
marios, e informação dos M iuistros Criminaes, 
corno são os Crimes de Vadios; .Ladrões formi
gueiros; Damninhos; entrada . nas fi'azendas 
alheias; uso de Armas defozas ; A rrn ncamen to 
de Arma na Côrle; Furtos se m qu a lidade; Fe
rimentos em rixa nova sem Parle; venda de 
carne fóra do Açou,gue; Furto simples, e indus
trioso, ~inda que exceda marco de prnta, e le
nhão Parte. Vid. Process. Crim. de Per. eS0 11-

sa, Nota 5 68; L. ele 5 de M::ii·<'o de 1790. 
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Penas. 

Morte nntural =Morte civil com perda 
do estado, e liberdade pessoal= Confiscnção de 
bens. 

Nota. Nos crimes de pena de morte, 
faltando prova inteira para total condem
nação, . são necessarios seis Desembarga
dores para a pena maior de cinco annos de 
degredo; bastanJo tres Desembargadores, 
quando a pena for até cinco annos: os 
Juízes tem arbitrio nas penas extrnordina
rias, não havenJo prova para a ordinaria; 
Ord. Liv. 1. Tit. 1. §. 6. Tit. õ. Tit. 66. 
§. 1. Tit. U6. Tit. Jt27. Tit 1312. Tit. 
140. Tit. 38. Tit. ~6. Tit. •tçi. Tit. 13. 

Estns penas tem lugar em Crimes capi
taes, atrozes, e aleivusos, em rrue o Réo fôr 
convencido por Corpo <le Delicto, e provas in
teiras, ou por confissão, que aggrave mais a 
culpa do Aggressor, quando fôr perguntado 
em duas perguntas judiciaes, acareado com as 
testemunhas da culpa, para constar a certeza 
da insidia, prnposilo, grande malícia no de
licio, e no conselho, ajuda, e favor, com que 
o Réo concorreu. Vi<l. Ord. Liv. 1. Tit. 1. §. 
6., Liv. !'J. Tit. ã. §. 3. ·1. e õ., Liv. õ. Tit. 
6. §. 9. Liv. õ. Tit. 3H. pr. Tit. 1~0. Tit. H?6. 
Tit. H7. Tit. 1!29. Tit. 13~. Tit. 140., L. de 
ta de Novembro de 1773, L. de ~o <le Outu
bro de 176a, L. <le 16 de Novembro de 178:J, 
L. de õ de Março de- 1790. 
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Penas. 

Prisão temporaria =Degredo até dez an
nos =Extel'minio =AçiJutes =Calceta= Per
da de bens, ou pena pecuniaria == MuHa := 
Degreuo perpetuo, ou Prisã'.o perpetua sem 
pel'da do estado pesso_al, e da. liberdade civil. 

· Estas penas de Degredo para as Colonias 
da Africa, e da Asia, ou Extermínio para fó
ra do Lugar, Cidade, Villa, e Comarca · no 
Reino, tem lugar em Crimes não capilaes, 011 
naquelles, que, sendo capitaes, não .fôrào pro
vados plenamente por convencimento do Réo, 
ou confissão nas perguntas, para recahir a pe
na ordinaria da Lei, merecendo sómente a pe
na extraordinaria, ou arbiiParia, em attençào 
ao sexo, i<la<le-, ebriedade, tempo de prisão, 
dignidade do Réo; vid. Ord. Liv. õ. Tit. 66. 
§. 1. Tit. 140. §. 1. Tit. 1~6 §. a. V. Proces. 
Crim. de Per. e· Sousa, -Not. a7. 

As penns não capitaes tem lugar ,por via 
de regra nos Crimes, em que o Réo se Jivra 
com Seguro, ou Fiança; pois onde o Réo pe
lo Processo inquisitorio merece pena de morte 

· natural, ou civil, n:lo se concede Seguro, nem 
Fiança, nem livramento ordinario em Crimes 
graves, e p1·ovadl)s. Decr. de 169 f ; os Crimes 

L leves sito os da Lei de .J (i43. 

' 



T,o\DELLA CRIMINAL 

Perdáo. 

ri Os Perdões são por Com mutação= Mino-
ração= Remissão= Amnistia geral. 

1 

Esta Graça é da. competencia da Sobe
rania, que póde perdoar em todos, e quaes
quer Delictos por Consulla da Meza do Des-

1 
embargo elo Paço, ou por Decreto especial de 
Poder pleno, e absoluto, derogando a Lei Cri-

~ minai por motivos de certa -sciencia das cir
bll cumstancias do Crime, e do Réo, quando me
~ rece estar fóra ela Lei geral. Vid. Ord. Liv. 
·a 1 õ. Tit. 116. Tjt. u~. Tit. 130. Hegim. de 1 
!j de Junho de 1678, §. 7. Regim. do Desem
P e( bargo do Paço, §. 18 . ; Alv. de '2 de Outubro 
º~ 1 de 1658; L. i. C. de Sent. pass., L. fin. C. 
:§ de general. aboli t. 
*-. Nas éulpas de Residencias de Ministros 
~ 1 triennaes, falsidade de papei~, e delictos de 
l~ Igreja, e outros especificados no Regim. do 
~ Desembargo do Paço, §. 18., não é costume 
~ conceder-se Perdão Regio; Alv. de 1 a de Ja-

neiro de 1607, 3ô de Janeiro de 1630, e de 

1

1'2 de Novembro de J610; L. de ~6 de Abril 
de 1617; Decr. de Hi de Julho de 167!!. 

Amnistia, palavra grega, é o perdão do 

1 
Soberano, q'uando por um Edicto perdôa aos 
Desertores militares, restituídos ás suas Ban

L deiras. V. Alv. de 6 de Setembro de 176i> • 

• . . 
: 
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ADVERTENCIA 

PeTa prática, que tenho adquirido nas Rela
ções, Tribunaes de Justiça, e Com missões Crimi
naes, ten.ho observado os descuidos, que ha nos 
Juizes territoriaes das Províncias, e vem a ser os 
seguintes: 

Não se declara nos Summarios Crimes a dis
tri b~ição dos Processos fei la aos Escrivães, ficando 
Q Processo nullo. ·L. d!3 23 de Abril de 17?l3. 

Não se perguntão as testemunhas pelo costu
me, que manda a Ord. Liv. l. Tit. 86. pr. 

As testemunhas referidas esquecem ser pergun
tadas; e os Autos J udiciaes com falta de assignatu
ra de Juízes, e Parte. Or<l. Liv. 5. Tit. 111 : §. 6. 

O Corpo de Delicto ou esquece, ou se faz sem 
individu·ação do dia, local, hora, e mais circum
stancias para existencia certa do Crime, faltando 
Au,to de ach·ada dos roubos, armas, e lnslrumen
tos , do delicto. L .. de 19 de Janeiro de 1756.L.de 
!W de Outubro de 176:1. 

Os Summarios dos Crimes d.os Roubos violen- . 
tos, ou Latrocínios; Assassinios; Mortes volunta
rias, e violentas .de proposito, .não são remettidos 
ás Relações nos seus originaes, faltando -lhes as 
duas perguntas do Réo, e acareação com as teste
munhas da culpa. L. de 19 de Julho de 17!JO, §. 15. 
. As perguntas não são feitas com toda a indi
viduação, para o Réo ser ouvido com a sua defe
za, ' ou se aggravarem as culpas na fórma da Lei 
de ~o de Oulubro de 176 :3, §§. l. a.l é 4.; não são 
]idas as testem unhas ao Réo, nem Corpo do Deli~ 
cto .; o Réo não deve ser perguntado directamen
te pelo Crime, mas indirectamente pelo dia, ho
ra, local, o queixoso, e pessoas, com quem esteve 
para se mostrar inculpavel, e não' Aggressor. ' 

44 ~ 
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O Juiz deve advertir que os Crimes se comet
tem por obra, palavra, conselho, e~cripto, com 
ajuda, e favor: sete sno as. fürmqs nos Delic~os, 
que se .devem ai tender: l. ªa causa: \2 ªa pessoa: 
3.ª o lugar: 4. ª o tempo: i>.ª a qualid11de: 6.ª a 
quantidade: 7 .ªo successo; vid. L. 16. Q. de poo-
11is: todas estas circumstancias se <levem attender 
para fazer as primeiras, e sP.gund~s perguntas aos 
Réos, e a sua acareação com as teslemunhas re
commendadas n.a Lei de 5 de Março de 1190.,. §. 
1.0

; pois este é o modo de saber a malícia-do Réo 
p.ara lhe impôr a pena; não tendo já uso os tor
mentos, como é expresso na dila Lei, §. \-2. Fi
nalmente, é mais para advertir que sendo neces
sariêls as <luas perguntas para bem da Justiça, e 
melhor indagação da verdade, conforme a dita Lei. 
§. ~., ellas se de\·em fazer denlro dos õ dias, Lei 

- de 7 de Agosto de 170~, para que os Réos se de
fen<lão com as suas respostas, e coarctadas, n:'lo lhes 
sendo incognilas as t.estemunfrns perguntadas se m 
a cilaç;\o do Reo, que deve defender .se , oppon<lo-
1hes os defeitos do seu credito; r ,j'g este :teto de 
perguntas, admiti ido sómente nos Processos de
Livrarnento Summario, é mais para saber çi ver~ 
dade, e ouvir a defcza do Réo; que para o con
demnar sem outra prova mais, qu e a sua contis
são, pela qual elle não póde privar-se da vida, e 
honra, L. de I:\ de Novembro de 177:;. 

Nos Prdcessos de Livramento ordioario, ou 
summario guarda-se a Ord. do Reino, sem embar
go das LL. da Policia marcarem um procedimen-' 
to mais rapido . Dec-r. <~e ló de Setembro de 1'178. 
Os crimes atrocíssimos são os da Lei de b de Maio 
1761':!; Decr. de !J de Outubro 177fi: os crimes, que 
vem por A ppellação ás . Ouvidorias, si'io aquelles, 
cm que tem lugnr a justiç::i, e nã_o tem pena.Capital. 
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Aos que ainda não tem prática nos Juizos dit•isorias. 

l. O Juiz, ou Advogado para desempenhar 
o seu oillcio deve saber a L t'gislação, a theoria, e 
systema da Jurisprndencia divisaria, fazendo es
tudo das Leis, e ·DD., que adiante vão apontados 
no Catálogo., que offereço; este auxilio é um gran
de guia para os que começão no exercício do Foro. 

~. O Juiz deve fazer as A udiencias pessoal
mente, rnlü concedendo Comrnissão, salvo nos ca
sos de ter imp.edimenlo; esta prática das Audien
cias é necessaria não só para melhor administrar 
a Justiça, ouvindo as Parles; mas para adquirir 
uso do Audilorio forense, sem o qual o Juiz é 
sempre imperfeito: este abandono se lem introdu
zido geralmente em todo o Reino, ha poucos an
nos, com grave perda da Ordem .i udiciaria, esq ue
cidos os J uizes deste nobre Officio, em que tanta 
honra, e dignidade recebem propria do carne.ter 
de Ju·lgador; esta presidencia das Audiencias é 
recommendada na Ord. Liv. 1. Tit. 5. §. lf>., e. 
no Liv. :L Tit. 19.: nestéls Audieacias I1a absolvi
ções, e condemnações, despachos inlerlocu lorios, 
e sentenças, que o Juiz dev.e assignar, e ficaria tu
do nullo sem a sua nssig·n<1tura, Ord. Liv. l.' Tit. 

. 2:f.. §. l!>. Tit. 7!). §. f>.: a mesma Commissão, 
<]Uando houver impedimento. deve recahir no Jl!iz 
subrogado pela Lei nos impedimentos do Proprie
fario: estas A udiencias de Com missão illegal só
mente valem, em <]Uanto as Partes não ímpugnão 
antes de Senten<(a final. -

3. No Formulario dos Despachos, e Senten
ças observará o Juiz o estilo antigo da phrase, e 
Jinguagem forense, que ha de achar em os nossos 
Praxi~tas, Pegas For~nse, Cabedo, Phrebo, ·Ga-
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, ma, etc., e nos Commentarios de Pegas á Ord., 
onde apparecem rnodêlos eloquentes, e bem ex
pressivos dos fundamentos do .Julgado, que o Juiz 
deve manifestar debaixo de certa pena, Ord. Liv. 
3. Tit. 66. §. 7. : este defeito apparece no Foro, 
depois que tem sido desprezada a lição dos nossos 
Praxistas; tão necessaria para a instrucção dos 
Juízes, pois ' já não apparece aquelle caracter, e 
linguagem das Sentenças dos nossos sahios Julga
dores antigos; confunde-se uma Senténça com as 
allegações dos A d vogados , e os Termos dos Es
crivães; procura~se nos Autos a Sentença do Juiz, 
e não se acha com aquella loquéla proprra de um 
Julgado. 

4. Os breves no Processo judicial, em tudo 
que é Papel público, é urna incivilidade, causan
do uma intelligencia arbitraria, e obscuridades 
com amphibologias; tudo se deve escrever por ex-

. t.enso, não deixando e.m branco as paginas, ou fo
lhas, que se accusão, e citão para demonstrar cer
tas passagens necessarias para a prova, e intelli
gencia do que· se escreve, cuja falta augmenta o 
trabalho a quem examina o Processo. 

õ. Quando o Inventario com a sua partilha 
estiver concluido, julgado por Sentença dentro do 
anno da Sentença, o Juiz será facil em fazer a 

• emenda requerida pelas Partes, que apontarem o 
erro dentro <lo ventre dos Autos, e conhecido por 
djreito; não sendo necessario formar embargos, 
nem trasladar os Autos, começando outro Proces
so; um Requerimen_to feito ao Juiz, que mandárá 
responder as Partes, e q Curador,. quando fôrem 
Menores, é quanto hasta para se mandar fazer um 
Auto de emenda pelos mesmos Partidores: po
rém no caso, em que as Partt~s todas não conve
nhão na emenda por este modo breve, e summa-
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rio proprio do Processo divisorio, mandará o Juiz 
que se formem embargos para a disputarem, como 
se tratou no Cap . . 5. §§. !ll. 3. 4. 6. e 7.: este 
mesmo remedio se praticará nas Contas judiciaes, 
evitando delongas, e despezas de uma disputa or
dinaria de muitos annos com perda das Partes. 

6. Nas Tornas observará o Juiz quanto ellas 
pódem gravar ·os coherdeiros pela desigualdade, 
ficando uns éom a fazenda, e outros com o di
nheir~; estas Tornas sempre devem ser em Pre
dios rendosos, que não pódem dividir-se, mas que 
devem pagar os juros em quanto as Tornas não 
são salisfeilas; e quando houver execução para ·seu 
pagamento, deve-se vender o Predio, como se de
veria fazer ante~ ela partilha para que cada um 
dos Herdeiros levasse o seu quinhão por inteiro, 
Ord. Liv. 4. Tit . U6. § õ.; assim se tem julççado 
em ambas as Rt>lações, sendo eu Juiz, ainda que 
tem havido julgados parà se pagarem as Tornas, 
adjudicando os rendimentos, como nas execuções 
procedidas de dividas, que não tem origem em 
partilhas heredilarias; porém a melhor prática se
rá a venda dos bens, ainda que valhão o dobro das · 
Tornas; pois em alguns Assentos de Autos assim 
se tem julgado na SupplicaÇão, reputando as Tor· 
nas P,arte 'da herança fure /uzreditarz'o. 

7. O Juiz não deve contar os Processos, nem 
enquerer as lestemunhas fóra do11 casos da Lei; 
porque o juiz não é Contador, e Enqueredor por 
Carta, e mercê Regia, é sómente Julgador, ex
cepto naquelles Territorios, e Juízos, onde não ha 
estes Officios por Carta, ou <]1Jando a Carla do 
Juiz lhe conferir estes Officios, de que se ha de pa
gar novos Di ae itos; esta usurpação daquelles Offi
cios pelos Juízes foi estranhada ao Juiz de Fóra 
da Cidade de Leiria, e se mandou manter o Pro-
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prietario no uso dos seus Officios, como consta· na 
Meza do Desembargo do Paço, em Julho de 1830 
por Ordem Regia, que foi accusada nesta Obra 
em o Cap. U~ §. 35. pag. :1~8. : naquelle Tribu
nal sa pódem requerer as Certidões desta Reso]u. 
ção a favor do Proprietario daquelles Officios, que 
pódem servir para t9do o Reino, Ord. Liv. 3. Tit. 
64. §. 2. -

8. Os Escrivães tudo devem escrever por éx
tenso sem algarismos dentro dos Termos j ud iciaes 
dos Autos; tudo deve ser por ietra intelligivel, 
não deixanuo claros, nem papel cm branco, como 
tenho visto em muitas partes em Termos de Au
diencia, e outros prejudiciaes: os mesmos Termos 
de Audiencia devem ser assignados pelo J11iz nos 
Protocollos, ou nos mesmos Requerimentos, que 
por escripto se apresentào por cóta nas Audien
cias, para evitar a nullidade por falta de nssigna
tura do Juiz, como aconteceu em unl._a Causa de 
Revista neste anno de 1831. 

~- É prática em o nosso Reino, em quanto 
o Casal está pro _indiviso, demandar o Cabeça de 
Casal pelas dividas passivas; assim como o Cabe
ça-de Casal p6de demandar as dividas activas por 
si, e por todos os coherdeiros, dando contas <la co
brança das dividas; porque o Cabeça de Casal, as-

, sim como o Testamenteiro representào os l-Jerdei-, 
ros todos, em quanto conservão a -administração 
do Casal pro üuliviso; isto mesmo affirmão os nos
sos Praxistas, e os Processos nos Carlorios, o que 
a ninguem prejudica, mas é utilidade de todos. 
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Á. PRATICA 

DOS 

INVENTAIUOS, "PARTILHAS E CONTAS 
DOS 

. 
JUIZOS DIVISORIOS 

Dll 

~~?</o Fffa,,,/o.:1 ck vlbengcd, 

EM QUE SE APONTÁO AS DIFFERENÇAS ENTRE A LEGISLAÇÃO 

ANTERIOR A 1033, E A QUE ACTUALMENTE REGULA 

ESTA MATERIA 

POll 

Á obra elo Auto1· sobre a prática elos Juízos di
visorios, e questões occorrentes ordinariamente no 
Foro de partilhas, actos preparatorios, cabeça de 
casal, ciraçilo, louvaçi'io,- descripção, curaçno, li
citaç:'io, bem feitorias, fórma <ly repar't ição, lesão, 
emenda de parti! ha, sonegados, recursos na 1. ª e 
~. ª lnstancia, reJucçã0 ele testamentos, e conta de 
rendimento, é de um mPreciment.o ,, xtr:10rdinario, 
que evidentemente dernonsrriio a vastidão, e pro
fundidade ele Jitlernrura, e a boa philosuphia em 
que funclamenra as suas opiniões, e o conhecimen
to elos intoleraveis abusos, adquil'ido pela longa 
experiencia de muitos, e diversos lugares de Le
tras, com tanta Honra, e Distincção, que_ se pro-

A . 
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poz cortar pela raiz tros J uizbs divisorios, de sua na ... 
tureza summarissimos. Esta obra é de absoluta, e 
indispensavel necessidade a todos os que cult.ivão a 
scienicia de Direito, e de mai-0t· vantagem, e utili
dade no nso do Foro. 

Corno porém a primeira edição desta obra foi 
publicada antes das novas ·instituições, que feliz
mente regem a · Nação Portugueza, e <las medidas 
Legislativas promulgadas, respectivas aos -meno
res, inventario, e partilhas, e outros objectos, me 
resolvi fazer estes ad<litamentos, e observações na
quelles em que ha d~terminaçào expressa, e positi
va na Novíssima Reforma de \i?l de Maio de 1841 
nos artigos ~99 = 390 = ;rn~ == 40•1=4.05=407=: 
4-08 = 4 lo == .. l 1 = -1.l \2 = 4 t;; = 4141 = tj, 1 6 = .. 1 7 
=418=4I9=·H.n =Sendo as opiniões do Autot· 
sobre os pontos capitaes da sua obra, muito solidas 
e seguras, e baseadas em Legislação expres~a, e 
deduzida da combinação de varios artigos da mes
ma, ou do seu espirita. 

Principío por o Capitulo b. 0
, que se inscreve 

de algumas causas, que os J uizes Ordinarios conhe
cem e julgão, seja qualquer que fôr o seu valor, e 
do processo, que nellas tem lugar . 

lnvenlario., e partilhas ehtre maiores. 

Art. ~99. Os Inventarios, e partilhas entre 
maiores, serão em tudo, e por tudo processados 
çonforlne a Leg·islação em vigor, e prática segui
da anLes do Decreto de Hi de Maio de 183~. N .º 
114 com as séguinles alterações. 

Á face deste ·artigo a dou trina do Autor des~ 
eB:v<õ'lvida na sua obra se deve seguir, e adoptar 
na •prática, noJuizo divisorio nas partilhas, tmmas 
motlific-ações, cp:te se especifieão. 
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§. Lº Todas as dúvidas serão prop.osias pell!ls 
interessados nu partilha, e m um lermo · perempto
rio p<1ra esse fim assigoad-o pelo Juiz. Este poderá 
0uvir em confernncia verb~l, ou po1· escripto, os 
mais coherd.eiros, ou intere~sad os; mas reservará 
a sua resolução para a de terminaç;lo da pru·lilha, 
da qual niio conce!ilerá vista, e guardará segredo 
até publ~ca.1· a sentença que julgar a mesma p&r
tiJha. 

Este sabio, e providonte artigo da L egislação, 
já e1·a seguido na prática por aquelles Juizes que 
cooheciào gue Q Juízo das par tilhas, é um Juizo 
summarissimo, que se não deve impedir, suspen
der, e embnraçar., com a concessifo de vista nos 
proprics A ulos, fJUe tend em a eternizar, e con
fundir as mesmas, e que todos os requerimentos, 
e pertenções ~los interessados se pódem decidir no 
acto da conferencia verbal, ou deduzir, e aUegar 

, por escripto por cada um dos inte ressados, afim 
de se attenderem pel u!'l Juizes na determinação de
finitiva 

§. \ll. 0 Se houver contestação entre Gs interes
sados sobre a fórma da •parlilha, o Juiz remetterá 
os autos au Juiz de Direilo e.la Comarca, para es
te a <letermin<1r, o Juiz Ordinario fJUC por si deter
minar a partilha havendo contestação de partes 
sobre a sua fórmn, é responsavel por perdas, e dam
nos que causar pr• r ignor:rncia de Direito. 

O Legislador jusla, e sabic1me nle considerou 
que sendo o Juiz Ordinario p"'ssoa illiLterata, e 
ignorante c.le Direito mio dev ia entrevir no conhe
cimento, e decisão de importantes questões, que 
ordinariamente occorrem ~ia conleslaçiio enli:e os 
ililteressados, e por est1~ motivo a reservou para o 
Juiz de Direito, com 11esponsabilidaJc ao Juiz Or
<linario, quando contra a determioaçào da Lei, se 

A '2 
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atrevesse a tomar conhecimento, havendo a mes
ma contestação, de que podia resultar grave pre
juízo ás partes, e contrahindo a responsabilidade 
da sua indemnisação, por este factq_ nullo, illegal 
e arbitrario. 

§. 3. 0 Se occorrer questão de alta indagação; 
deixará o Juiz direito salvo ás partes, 'para usa
rem dos meios ordinarios, e proseguirá na partilha. 

Por esta disposição o Legislador marca a es
sencial differença entre este J uizo summarissimo 
de partilhas, em que se trata unicame·nte de par
tir o que é liquido, certo e indubitavel, confor
me a disposição na Legislação anLig·a, e a melhor 
pJ"á t ica no Foro. 

Scbre este objecto a doutrina do Autor no §. 
30 paginas 49, bem como sobre as dividas acti
vas, e passivas §. 31 e 3~, cousas litigiosas§. a3 o 
34, bens de terceiro paragr. 35, habilitação de 
herdeiros §. 36, 37 e 38, até paginas 63, tem toda 
á applicação, e uso com a modificação no Inven
tario entre menores, cujos artigos Jogo se trans-
crevem. . 

A fórma . do processo nos Testamentos nuncu
pativos, e reducçào a pública fórma pag. G:I até 
70, será acompanhada com a declaração dos arti
gos da Reforma, ;j09, §§. I.º até 7 .º· 

Sobre a determinaç<'l'.o da partilha desde pag. 
7fJ até 100, se exporão algumas modificações con
forme a Legislação actual. 

O processo das suspeições segue uma marcha 
inteiramente diversa. Os Juizos de Commiss11o es
Hio inteiramente abolidos pela Carta Constitucio
nal de \29 de Abril de 18~6. 

§. 4. 0 Da senlença que a final julgar as par
tilhas poderão as parles appellar para o Juiz de 
Direito da Comarca, se o valor do· casal inventa-
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rfa<lo não ·exceder a sua r.lçada, ou para a Relação, 
se exceder. No primeiro caso a appcllação terá 
ambos os ~ffeitos, e por elle subirão os proprios Au
tos sem ficar . traslado no J uizo inferior. No segu·n
do terá o effeito devolutivo sómente. 

A Lei nà.o concede recurso de quantias mui
to insignificantes, que não excedem a alçada, con
siderando que seria mais prejudicial ·á õocieJade a 
accumulação de taes recursos, e que todo o Juiz de
via julgar taxativ-;imente, até. certa somma. No re
curso porém excedente a alc,ada par:1 o Juiz de Di
reito, 11rdena que su bi\o os proprios A u los para mais 
facil, breve, e prompta expedição, e sem o vexame 

. de custas inuleis com trasladas. Do recurso para a 
Relação concede a appellaç:fo no effeito devolutivo 
sómente conforme a nal u reza da capsa, e a Legis
Jaç~fo antiga; Ord. L. 0 4·, Tit. 96 §. u, e o art!go 
681 da Nov issi ma Reforma §. 7 N. 0 6. 

§. 5. Dos despachos proferidos neste processo 
poderào às partes nggravar, no Auto do processo, 

· por petição, ou inslrnmento, qual no caso couber. 
- Tuclo pois quanto o Autor expõe sobre parti

lha entre maiores, das duas especies de partilhas, 
judiciaes, e extrajudiciaes, cabeça de casal, louva
ções; inventario, cifac:ões, collações, desde o§. 4. 0 

até 30 do Cap. Q, é applicavel no syslema actual. 
E é doutrina fundada em Leis, e na pnüica in
alteravel, e inconcussa. 

A theoria e prática sobre licitações .desen-
. volvida com grande erudição desde a pag. 3 l até 
4,s, foi seguida, mas restringida, e rnoditicada pe
]o artig·o .411, §§. I. 0

, ~.º, 3.º ·e 4. 0 da Novissima 
Reforma. 

Quanlo ao modo <la partilha, como presente
.mente não ha partidores, ao Juiz incumbe· no des· 
pacho ela determinação seguir uma fórma simples, 



clara, e preeiiSa, ohserva·da porém a devicla. jguaf
dade entre os interessados. 

A materia dos recursos desde pag·. UO até-
14·9, e ~ dos sonegados até pag. l f>fi, está muito 
bem tratada. Des<le paginas ló7 até ~~fi se apont.ã<i» 
os formularios dos lermos .do inventario e partilhas. 

Des.criptos pois, e avaliados os bens~ e ass.i
gnados todos os termos j udiciaes pelas partes, se
gue-se o despacho do ,Juiz sobre a fórma da de
terminaç.ão. Este despacho é que serve de b11se e 
fundamen lo da mesma. Nelle o Juiz regula o mo
do de divisão, e decide as dúvidas ciue hajão ele 
ter oocorrido, ou na conferencia verbal, o'l:l nas ex
postas e allegadas por escripto pelos Advogados 
d0s ir.ileress ~ulus. Deste de:0pacho compet.e o re
curso de a•gg·ravo de petição, ou instrnmenLo, qual 
ri10 c~1s0 co1:1be'r, no Inventari.o e pa·rtdhas entre 
menores na fórma do art. 413 da Novíssima Refor
:ma. Não se póde pois denegar este rec1.irso na par
tilha entre maiores. Nesta p<1rte não se pó<le actual
roenLe sustentar a opinião do Aulor, que no§. ~.º 
pag. 77, denega todo o rectarso d.o despacho que 
dá fórn1a á partilha. 

Quanto porém á mate:ria que o Autor expõe 
sobre :a. parlilh(l, com aprazimento dos interessados 
no§. :J pag. &6, sobi:e dividas activas, e passivas, 
§. 10 pag. 87, partilha de frutos pag. 89, divisão 
de proprieclades prohibidas pag. 91, prazos de li
n .e nomeação, 0 1u <le familia, e práüca processa
ria até p;ig. 101, estas doutrinas sãe. correntes, e 
.apoiadas, lílas citadas Leis. 

Testamentos nuncupativos, e reducçáo 
a pitblicafórma. 

Quanto ao Testamento n:uneupativo FIO §. :rn 
pag. 63 7 Testamento .escri,pto sem Tahellião §. 40 
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pag. 60, reducção do Testamento escripto pag. 66 
até 69, quanto se expõe é <le Lei, e praxe do Fo
ro. A fórma porém do processo actua!me.Ale está 
determinada no arl. :JO!J §. l. 0 até 7. 0 da Novissi• 
ma Reforma, que abaixo se transcreve. 

Art. 30!>. As causas de reducção de . Testa
mentos nuncupativos, preparão-se da maneira se .. 
guinte: 

§. 1.° Faz-se urna petição ao Juiz Ore.li nado 
do lugar onde o testador tiver feito a sua disposi- . 
ção nuncupativa, na qual, expondo-se qual foi es
sa disposiç~o, qual era o estado do testador, quan. 
do a fez, e falleceu sem convalescer, e quaes as 
testemunhas, que a presenciárão, se conclue re
querendo ci lação dos i 11 teres~ados, is to é, daq uel
Jes que, a não ser esM disposição serião herdeiros 
necessarios, (lara verem depôr essas testemunhas, 
e seguir os mais termos até final. 

· §. ~.º O Juiz manda próceder á citação; e 
ncc1Jsada en1 audiencia, assigna <lia pata a inqui ... 
riçâo das testemunhas. 

§. 3. 0 No dia marcado procede o Juiz ó in .. 
quiriçi'ío em audiencia, escrevendo-sé por ex tenso 
os depoimentos, e finda que ella seja, pódem os 
jnteressado~, que se quizere m oppôr á reducção, 
e tiverem p,é\f'a esse fim junto procu!açlío aos A u
tos, offerecer em duplicí1do os embargos, que a el .. 
la tiverem, com tanto que seja até a segunda audien
cia. Para isto porém não haverá vista <los Autos. 

§. 4,,º Opposlos o!:,l emh:~rg·os, se•rão contesta• 
do-s até á seguinte audiencia. 'fa'flio sobr·e eHes, 
como sobre a. sua contestnçifo ~e pódem produzir 
novas pt'0va'S. 

§ .. t>. 0 Não haveró nestas causas interven·"ifo 
de Jurados. · 

§. 6.° Com quaesquer testemunhas, que se 
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houverem de produzir, e em lodos os mais acfos 
preparatorios, que fôrem necessarios, excepto ré
plica e tréplica, que não tem, seguir se-ha a fórma 
do processo estabelecid i~ neste Cap. para as causas 
ordinarias. 

§. 7 .º Se passar a segunda audiencia, depois 
de inquiridas as testemunhas, sem apparecerem 
embargos á reducção, o Juiz Ordinario remetterá 
immediatamente o processo ao Juiz de Direito. 

Do Inventario, e partilha entre menores. 

-
No Tit.. 13 <la Novissima Re forma do Juizo 

dos Orphãos Cap. I .º Disposições Gemes, se esta
belece no art. :!87, que as funcções orphanologicas 
atlribui<las aos Juizes de Paz por Decreto de lô de 
Maio de 18:.l~ N.º '!26, ficão pertencendo nos Jul
gados de Cabeça de Comarca, e nas Comarcas de 
Lisb1ia, e Porto aos J uizes ele Direi to; nos outros 
Julgados aos Juizes Ordinarios respectivos, debai
xo da immediata fiscalisaçào dos Juízes de Direi
to, nos termos da Lei, e com ·as seg·uintes restric
ções. 

No §. unico designa os Districtos, ou Bairros 
de cada um dos J uizes de Direi lo para o exerci cio 
de suas funcções de Lisboa, e Porto. 

No art. asa. Nos Julgados de Cabeça de Co· 
marca, estando ausente, ou impedido o Juiz de 
Direito, o Juiz Ordinario é quern o substitue pa
ra aquelles actos, que ficão sendo da com pelencia 
dos Juízes Ordinarios, nos outros J11lgados; mas 
os que são da exclusiva competencia dos Juízes de 
Direi lo,, sómente .poderão set· exercidos pelos seus 
Substitutos. 

A1·t. 38!1 . .Junto dos referidos Juizos aos Cu-
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r11dores Geraes, e Agentes do Ministerio Público, 
que são Curadores natos conforme o que fica esta
belecido no art. ~.a, para defendei· os orphãos, au
sentes, e mais pessoas incapazes ele administrar 
seus bens, sendo ouvidos ácerca do que disser res· 
peito aos seus interesses e direitos. 

No art. 391 -=Determina que os sobreditos 
Juizes sejão auxiliados no desempenho dos seus de
veres pai·a com os menores, ausentes, e todos aquel
Jes q1:1e segundo o direi to devem prover, por um 
Conselho de familia. No §. unico, que o Conselho 
de familia terá lugar todas as vezes, que morrer 
o Pai ou Mãi de qualquer menor, ou aquelle passar 
a segundas nupcias, 01:1 se ausentar, ou tornar in
capaz de reger sua pessoa e bens. Conforme pois a 
Leg·islação vigente o Juiz de Direito, ou Ordinario, 
o Delegado, ou 8ubdelegado, e o Conselho de fa
mil\a intervem nos lnvenlarios, pelo modo, que se 
passa a especificar. · . · 

Ar·~. 39:.l. Logo que a·Jguem fallecer, e os he1·
deiros presumptivos fôrem orphãos, menores, ausen
tes, ou outras pessoas, por direito incapazes de re
ger, ou adminislrar seus bens, o Juiz <le Direito, 
ou Ordinario, segundo competir, proverei que se não ' 
exlraviem as cousas da herança, e fará prnceder a 
Inventario, o mais lardar, no formo de um mez, 
depois do fallecimento do inventariado. Se o não 
fizer, é respônsavel por seus bens a todos os prejui
zos, perdas e damnos que soffrerem os herdeiros. 

Art. 39:!. A pessoa que ficar cabeça de casal, 
e o chefe da casa, onde faJlecer alguem, cujos her
deiros sejão cios mencionados no artigo antecedente, 

.será o_brigado a dar parte do decesso ao Juiz dos 
orphãos respectivo dentro em oilo dias seguintes, e 
perernptorios, sob pena de pagar 5 até :eoo $ ooo réis 
ele multa, applicada pa1·a as despezas mun.icipaes. 

B 
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É esia uma providencia nova para acauielar, 
e prevenir q1~e os J u izes dos orpbãos deixem de ter 
noticia do fallecirnento de qualquer pessoa, de que 
se deva fazei· Invenlario conforme a lei, e no prazo 
marcado. 

Relativameflle ao negocio do Inventario, e par
tilha entre menores, e pessoas que não regerem e 
adminislrqrem seus bens, se achào as seguintes dis
posições n.os arligos 4°04·== 405 = 406 == 4.07 == 408 
=:40!l == 410:=4.Il ==4·12=413 :=414,:=415= 
t lG == 417 == 418 = •t.19 = 4:21. 

No art. 40:!>= O processo começará convooan
do o Juiz o Conselho de familia, para a nomeação 
de tutor ~os herdeiros presumptivos, que fôrem or
ph~los, meno~es, ausentes, ou outras pessoas, que 
por direito n'ão pó<lem reger-se, nem administrar 
seus bens. Na mesma occasião se nomearão louva
.dos para a avaliação dos bens da herança, lavran
do-se auto por todos assignado. 

Art. 40f>. O . Juiz procederá a ordenar a des
cri pção dos bens na presença do tutor, e mais pes
soas interessadas, e do$ louvados, que avaliarão os 
moveis, como sefôrein. descrevendo, seguindo-se os 
mais termos, segundo a Legislação existente, no 
que não fôr alterada pelas presentes disposit;ões. 

Art. •t06. O Juiz é obrigado a ouvir o cura
dor em todos os despachos, e decisões, em que os 
rneno.res possão ter algum interesse. 

. Art. 407. Os herdeiros, que quizerem accei
tar a herança a beneficio de Inventario, ou abster
se della, deverão declará-lo por termo antes de se 

-p,roçeder á d.elerminação da partilha. Aquelle, que 
o :µão fize,r, não poderá a provei tar-se do beneficio 
da Le.i. · 

Art. 408. O tutor acceitará sempre a heran
~a. a beneficio ~e Inventario, com é\ pena de ser 
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responsaivel pelo prejuizo que sobrevier aos meno-
res. 

Art. 4·09. O Juiz respectivo fará vender em 
hasta pública, com as solemnidades legaes, as he
ranças que ficarem jacentes pela abstenção dos her
deiros, e fará logo recolher no Deposito público, 
ou na Arca de <]Ue trata o art. 4!2o, o producto des
sas heranças, com a decfaração dos encargos a que 
estiverem sujeitas. 

Art. 410. Todas as .verbas da descripção dos 
bens serão numeradas seguidamente, e o Juiz an
tes de se proceder á partilha, examinará a exacti
dão da numera<~ão. Se algum número estiver emen
dado obrigará o Escrivão a- fazer uma declaração, 
que o Juiz assignará. 

,Art. •J•l l. Feita a descripção, e avaliação o 
Juiz concederá vista por vinte e quatro horas pe
remptorias, a cada um dos interessados, não só pa
ra licit.arem sobt'Pv a avaliação, mas para expôrem 
o que lbes·convier sobre a fórma da partilha. O Cu
rador será ouvido em ultimo lugar. 

§: I. 0 Aquelle, que disser sobre a fórma da 
partilha, e não licitar então, não póde mais ser ad
mittido a licitar. 

§. ~.º A continuação da vista a cada um dos 
interessados para dizer sobre a partilha, e licitar, 
terá lugar segundo a ordem da juncção das procu
rações, excepto ao cabeça de casal, e inventaóan
te, ao qual será feita em ultimo lugar antes do Cu
rador. 

§. :~.º As licitações não serão admitiidas senão 
nas propriedades, que provável mente couberem nas 
legitimas de cada um dos interessados. 

§. 4. 0 Não h_averá relicitações. 
Art. 4HL Logo que o Inventario chegar aos 

termos, em que deve ter Jugar a partilha, o Juiz 
n ~ 
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Ordinario o remeiterá ao Juiz de Direito, para es~ 
te determinar a fórma della; proferido o despacho 
da determinação da partilha, ou, quando delle se re
correr, depois de decidido o aggra vo, se fôr de pe
tição, ou de trasladadas as peças, se fôr de instru~ 
'mento, descerão os autos do Inventario ao J uiz 1 
onde tiverem começado, para ahi se proceder aella 1 
julgar-se por sentença, e proseguir nos mais termos. 

Art. 413. Do despacho, que dá fórma éÍ parli
Jha, compete aggravo de petição, ou de instrumen
to, qual no caso couber: da sentença, que julga a 
partilha, compete nppellação, que será rnccbida 

·no effeito devolutivo sómen le. 
Art. 4M. A respeito das dividas, assim :leti

vas, como passivas, tomar-sc-ha assento em Con
selho; e o que fôr determinado a respeito da sua 
percepção, pagamento, ou divisão, se observará 
juntando-se o dito assento ao lnventar-io. As dcs
]Jezas do funeral sahirão do monte commum. 

· Art. 416-. Os bens dos orphãos não poderão 
ser dados em pagamento aos credores pelo preço 
da avaliação, senão depois de terem sido rostos· / 

em praça com as formalidades legaes, e não ter 
havido lançador, que dê maior preço que o da ava
liação. 

Art. ,J,16. Os vínculos, e prazos serão descri
ptos no Inventario, e estes continuarão a ser en
cabeçados, segundo o <]llC se acha disposto na le
gislação existente. Dos bens partiveis fará o Juiz 
separar os que devem vender-se, ou adjudica~·-se 
aos credores, nos termos do precedente artigo, se
gundo o. que tiver sido deliberado pelo Conselho 
de familia, e separados lambem para a meação, e 
·para a terça, se a houver, do resto fará tantos mon
t.es quantos fôrem os herdeiros. Cada um <lelles se
rá designado por uma letra do alphabeto, e preen-
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chido com tantos números da descripção quantos 
fôrem necessarios para o seu pagamento. 

Art. 4°17. O Juiz convocará para-sua casa os 
herdeiros, os credores, o tutor doR menores, e o c·u
rador, e na presença de todos fará melter em uma · 
urna as letras, q~e designarem os montes, e em 
outra os nomes dos herdeiros; o tutor tirará da ur
na uma letra dos montes, e a conservará occulta 
até <]Ue o curador ti~e um nome da outra urna, e 
o entregue élO Juiz, que o lerá em voz alta: então 
o Escrivão escreverá adiante do nome= Pertenceu
lhe o monte 1fosignado por a letra tal, á qual cor
respondem os números tal e tal= e os escreverá 
no Inventario; e assim se continuará até ao fim. 
Os herdeiros póden1 trocar entre si os montes, que 
Jhes couberem em sorte, e o tu ror póde fazer o mes
mo por parte dos menore~. O Juiz mandará lavrar 
um ·auto, em que se declare o resultado do sortea
mento, e das trocas dos quinhões, quando as hou
ver, o qual rubricará, e fará assignar pelo curador, 
e tutor. 

Art. ,J.f8. Por toda e · qualquer emenda, ou al
teração, qne se encontrar nas letras que designa
rem os montes, e nos números que designarem às 
verbas, sem estar resalvada pelo Juiz, o 'Escrivão 
será s~spens~ do Oilicio, e inhabilitado para nun
ca mais servir. 

Art. 4,UJ. Junta aos autos do Inventario a par
tilha feita por letras, e números, será julgada por 
sentença pelo Juiz a quem competir, e servirá pa
ra se dar por ella a cada um dos herdeiros o titu
lo do que lhe pertencer. 

, §. l.0 Este titulo sení extrahido pelo Escrivão 
com a denominação, e fórnrn de sentença, e conte
rá : l .º O nome do Juiz, que o mandar passar: ~.º 
O dia, mei, e anno, em que se fizer o Inventario, 
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e o nome do inventariado: 3 .º Uma relação dos 
bens que pertencerem ao herdeiro, com o valor, em 
que Jhe fôrem adjudicados. 

Art. 4~1. Nos lnventarios não serão admitti
dos outros termos além dos declarados neste De
creto; e toda e qualquer .contenda que se possa mo
ver, a resp~ito da successão, será tratada no Juizo
contencioso. 

Estas tão sabias, e justas providencias abre
vião os Inventarias, e partilhas tão privilegiadas, 
que antigamente com grande escandalo, e grave· 
prejuízo dos menores, e outros interessados se pro
tdavão, e eterniza vão com longuissimos prazos con·
tra expressas, e positivas determinações das Leis 
do Reiuo, por meio de vistas, · requerimentos ille
gaes, e moratorios, misturando e confundindo ques
tões de alta indagação, exame, e prova, que sómen
te se pódem discutir no processo civil ordinario. 
Por este rnotivo marcados simplesmente os termos: 
precisos para a descripção~ e avaliação dos bens, 
e actos preparatorios para se partir o que é liqui
do, certo, e indubitavel, o Legislador reservou pa• 
ra o Juízo contencioso as questões ordinarias, que· 
se não podião ventilar, e discutir no Juizo summa
rissimo das partilhas, não se demorando estas com o 
illiquido, e que clependià'.o deoutros exames, e ave
riguações que não podi~1Q competir neste J uizo sum
marissimo sem prejuizo dos interessados, a quem 
fica salvo o meio competente. 

A respeito de Contas, de , que o Autor trata 
de pag. !2~,6 em diante, deve notar-se algumas dis
posições da Novíssima Reforma e do Codigo Admi
nistrativo, que mareão e designão as competencias 
das A utoriàades nas Contas respectivas aos meno-
1·es , Testameateiros, Administradores de Vinculos, 
e Capellas, Irmandades, e Confrarias. 
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Nas dos menores esta ;ltfribuição pertence aos 
Juízes com intervenção do Conselho de familia, co 
mo se determina no art. 403 da Novíssima Refor
ma. Além das allribuições dos artigos 400 == 401 
==ito~, no art. 403 declara expressamente que as 
contas geraes da tutéla <levem ser ex?minadas em 
Conselho de familia quando o menor se emancipar 
antes dos ~f> annos. E neste Ólso para vender, tro
·car, ai hear bens de raiz, e fazer assentamentos por 
mais de tres annos. 

E nos artigos 446 := 447 == 448 == 449 = 4·50 
.e 4õ I se estabelecem as seguintes disposições. 

Art. 446. Os tutores são ohrigados a dar con
ta todos os annos da tutéla ao Conselho de fami
lia, que pa ra a examinar será convocado pelo Juiz. 

§. unico. Quando o rendimento dos bens dos 
menores fôr Uio tenue, que apenas chegue para pa
gamen lo dos salat·ios, as contas não se tomarão an
nual rnente, mas com maiores intervallos, quando 
ao Juiz, e Conselho de familia parecer que nfio são 
!g'ravosas aos interesses dos menores. 

Arl. 44.·7 . As contas apresentadas pelo tutor, 
serão examinadas por duas pessoas intelligentes, 
escolhidas ou dentre os membros do Conselho defa-, 
mil ia, ou de fóra <lelle, e pelo curndor; e com o 
parecer de todos, o Conselho as approvará, ou não, 
em todo, ou em parte. 

Art. 44·8. Logo que os menores cheguem á 
maioridade, ou se emancipem, o tulor lhes entre
gará uma conta geral da sua adminislra<;ào. Qual
~uer alcance do tutor para com os menores vence
rá o juro da Lei desde o dia em que se verificar. 

Art. 4•t9 . . O tutor. não poderá fazer contracto 
algum corp o menor, ainda que chegue á maiorida
de, senão dez dias depuis que lhe tiver dado conta 
da sua adnTjni~traçãe>, e obtido delle recibo geral. 
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Arl. 450. O tutor, que dissipar' o rendimento 
do menor, e. não tiYer bens para o· indemnizar, se
rá preso até pagar todo o alcance . 

Art. ' 451. A :.lcção do menor contra o tutor 
para o obrigar a dar conta, ou para veri fica1· a con
ta geral que este lhe entregar, prescreve por dez 
aanos contados do dia em que chegar á maiorida
de, ou se emancipar. 

As questões sobre contas do Testamentos per
tencem á auloridade judicial na fórma do §. ;.i.º 

do art. 848 da Novissima Reforma. 
As conlas do cumprimento dos legados pios 

aos lcslamenleiros, e aos Administradores de Vin
culas, .Morgados e Capellas pertencem aos Admi
nistraclores dos J ui gados na fórma do §. ~ .º <lo art. 
Q47 <lo Codigo Administrativo de 18 de Março de 
184':'.il. Bem como pelo §. 3. 0 do mesmo artigo lhes 
pertence tomar contas ás Irmandades, Confrarias, 
Hospitaes, Misericordias, e quaesquer oulros esta
belecimentos de piedade, e benefice ncia. E aos Go
vernadores Civis pertence, na fórma do §. t>. 0 do 
art..2:2!J do mesmo Codigo, em Conselho de Ois
~ricto approvar os Orçamentos, e regular definiti
vamente as Contas das 1 rmaadades, Confrarias, e 
mais Estabelecimentos pios, e de beneficencia. 

FIM DO ADDITAMENTO, 



• ,.· ·· · <t 
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