
ninguésrm. entretanto, o so6reexcederia ern Simplicidad4, 
- 	, 

em  afeição carznhosó  em  interesse sincero e altruisticó pgra com: 
os seus  amigos, seas 'alunps, seus colegas, seas  auxiliares e 'parentes. 

, A  sua casa na Rua Paraiba era ci esse ponto  um  inodao. Dentre 
' dela ,havia lempre um anfritrião que se 'ado  deixava superar em de- 
li,cadezds, dignidade, em convivenCia mais =chid e seusibi_ „ 	. 	„ 
iizadorcr. 

Pois 
, 

foi ,esse homem aparentemente SOliiáriO, afastado  das . co  
sas banais do mundo, que  sabia medir  as  palavras,  de lima.  discriçõe 

:a..tôda  a  prova,  quem V,- pouco  antes de morrer  no Rio, a ,30  de  junho 

de 1013, haveria de Pedir a Sabino„Barroso, Mendes Piinéntete Afro-
ata, de Mel(); Fianeo, que: seu corpo  fosse  enterrado em Belo Ho-

rizonte, em comovida demonstração de  amor  a  cidade que ele viu 
. 

 
nascer z e:'crescer, Capital' do  Estado, qae o dotou :para sempre em 

, 
sua história.' 

Diante de uma vida tão  altamente vivida; de um: vulto dotado 
de No excepcionais  qualidades  morals e  intelectuais cuja entelequia,, , 
Para .,usar um termo  grato  a Goethe, :dada pertnanece .  tão uiva e tão 

‘ tocante na. memória  das gerações, bèrn merecem ser lembrados ague-

. lei .versos do quinto atO, com que se  coroa o segundo,F:austo: ' 

"Saltio está do mar 
nobre Membro do inundO. dos espiritos. 

Ao que)seMpre se esforça  ria ábra 
podemos ,  redimir 

se o protege o  amor  do Alto, 
côro ,bemaventurado 

o  receberá Cordialinente". 

Perene há de ser sem davida a lembrança de tão superior juiz 
e. insigne jurisconsulto. 
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ariações sôbre recursos 

SUMÁRIO  

Especi 	
. 	 . 

de 	 -*7Preisuposk pro.;  
cessuats- 	formais e de . 	Interposição 

'anterior, e Sistema nigente 	Efeitos 	Varia cão de  ré- 
cursos 	Quadro admissível ' 	Embargos 	Recurso  de 
registro e 	 Ordem  na interposição  dos  
recursos na  primeira  e  544atida znsIanias- 

PRor  Luiz  ANtólkno ,  DA 'COSTA . CARvAtitia ,  
Catedrático  da  Faculdade Nacional  de 

. Direito  áti.Urdveraiditde cp'6  Brasil  

São espéCies de reeursos,  rio sistema do' nosso direito, 
conforme o • Decreto  n.° 3.084, de 5 de novembro - de 1898, 
3.a.parte, artigo 678, osegUintes: a) embargos'  à  sentença; 
b) apelação; c) agravo; d) recurso extraordinário; e) 
Carta testemunhável. 

Como o  citado /decreto _era D regulador  do  processo  na - 
,justiça federal,  temos  tine -  nesta' tais ,  eram , as  espécies de 
recursos,  ao  passo  clue- na' justiça  local,  anteriormente  .à Yi-
gencia dos' C6digos, a Matéria era regulada pelo Regula-
mento ,:n.° 737,  de  25 de  novembro de 1850, e pela Consoli-
dação das Leis de Processo • Civil, de 28 de  dezembro  de 
1876. 

- .0 Regulamento  comercial  admitia; Pelo seu sistema, as 
seguintes espécies" de recurso : a)‘ embargos; b) apéla-
ção; cy revista;. -  d) agravo; e a Consolidação, de seu 
turno, daya: a) agravo; b) embargos' sentença;'  c) 
apelação;  e d) revista. 

411 



U'1II5yRUDtN : CIA  MINEIRA  

O  Código de  Processo  do Distrito Federal admitia as se. 
guintes espécies:' 	apelação; 	) . embargos,  - 3)  agia

vo; - 4) carta testemunhável; 5) revista, 	6) recur- 

so extraordinário. 
Os Códigos do Pará Ceará Paraiba Pernambuco,' Ser. 

	

„ . 	• 
gipe,  Bahia, Rid de • Janeiro e Santa Catarina admitiam, 
essas espécies,  exceção  do de revista e,os ,C6digos do Arla. 
ranhão, Rio Grande do ',Norte, Espirito Santo e Minas Gerais 
não contemplana,,,révista e carta testemunhável; sendo que 
este • ultimo incluia o `.`:recurso  propriamente - dito", que era 
interposto da sentenga que- julgasSe .a•oposição ao Registro 

‘Torrens. 

.0. Codigo do, Paraná distinguia as decisões de 1.°- e 
instancias, admitindo,  para as primeiras,- embargos de de- 
claração. apelação, agravo e avocatória, e, para as segundas, 
cihbargos, ,recurso, extraordinário e Caita Testemunhável. 

Õs.  Códigos de ' -ãO Paulo  e Rio Grande dd Sul  não  in-
cluiram na especificaçao dos recursos os 'de embargos; carta 
testemunhável, e ,extraordinário, sendo  que, este  ultimo, pela 

. razão de ser recurso que. so  se admite nos casos expressos 
na COnstituicdo Federal não figurava entre o§ admitidos  
pelas leis estacivais. • 

	

A exclusão dos outros- dois 	embargoS- e Carta teste- . 
munhayei 	da', -enumeração...taxativa decorreu da  circun- 
itncia  o1& o Legislador não 	 recUrsos 

sentido tecnico, do' vocal-n.116, Sendo  que q' primeiro- 	ser' . 	. 
"simples: dependência ou fase da apelaçãe; o segun00, 

. porque "meio,  apenas.  . de se .fazer efetivo, o' recurso  de 
agravo:',, ou ``veículo. para a sua apresentação  i - superior 
iristfincia". ,  

0 Ministro ARTUR 1113EIRO DE OpyEIRA,  quando  - elaborou 
o Anteprojeto de Código de Processo, Civil„Brasileiro,,riessa • 	, 
parte, admitiu somente os seguintes ,recursos: al., unbar-
MOS;  b) apelação; c) agravo; di revista; e) recur-
So extraórdin(orio. 
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'.A  Comissão  nomeada,  pelo  Ministro  da 'Justiça  declarou, 
no art. 	 • e Vinte  e oito)''do• Anteprojetcl' ilifè 'or- 
ganizon, 	-impugnação ‘ da 'sentença far-Se-4 -  por meio  
de recursosi' nos  limites,  nos ' modos e  nos T4riii6S'PreviStos, 
na  Lei",. declarando no arf. ‘1 , .0,29•'que 6§  recursos admitidos  
são -os seguintes: a) , • apelação, 	agravo, c embar- 
gos  de nulidade,. d) • embargos  de  declaração, 	rev's. 
ta;) f) recurso extraordinário. 

* * 

'Código de  Processo  Chid decretado pela  lei n.b•1:0013!, ,de, 
18,' de Setembro de 1939, e" p6g.t6."em vigor em f.°_de  março  de  
1Pli)  por Virtdde d6 ljeeretci4ei 905::' de ":16 de; idneiro. 
desse  :and; para reqe,  em  todo tetiltóiló brasileira,  o pro  
cesso eiVii , e'cOniereiO1 (4o2s:feitos Oie: .iteto":66riOtüërii Objeta 
de lei' especial  declara 'n6 /rt.! 84* Cp.te  são  'AdMiSSiveiS' os 
segunites. ,recursos: Apelação,  II embargos  , de nub- 
dade oh infringentes co  julgado, 	agravo,  

: ,iiStd!; 	'61ribargók• devdeelardção;:' W' 	recurso  extra- 
!' °Minh:Ho:1 

6 iteprójet. BAn tSTA MARTI -Ns, admitia, pelo art. 1.029; 
as, seis espécies; de recursos que  menciona  e o Códigh,..pelo 
Art. ; 808,  manteve  .essas espécies,-• acreseentando ,  aos ,em-
bargos  de  nulidade  óS. infringentes, do,  julgodo,„e  alterou, 
porem,  para  pior,  a ordem em que  elas  vinham ; alinhadds ,. 

De ,fato,,- porque  coloca . eni- :segundO lugar  os  'èmti, uetiVos 
ofensivos' para colocar  em 'sexto lugar ;  - cleStacaddinente,  as 
embargos  ' de de6lorágijo, que, como e  sabido,  nãO,  são mais  
que modalidade  do  recurso  de  embargos,  não  sendo  'ariesnio, 
para  alguns  escritoies; -  senão  • O'meio  simples de  promover  
e obter- o "esclarecimento da sentença  que  seja ainbigtia, 
omissa ou  contraditória, .senas . alteração qualqUer ,  da sua 

45ubstância." 
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Incluindo,  na . enumeração  dos  recursos, os, embargos 
.declarativos que a bem dizer , não.  são recurso: no sentida 
técnico-processual, porque por ,eles não se Modifica,, anula: 
ou, reforma qualquer decisão, deixou o C6digo de incluir a 
ação,re.scisóriai  que,  sendo  meio de atacar a sentença, é, sem 

, 
 

nenhuma dúvida„ da ponto de ,vista  da doutrina e da .téc-- , 
nica, um recurso, embora, na prática, se apresente, sob a. 
forma de ação. 

* 

Sabido que presSupostos processuais  oil. requisitos de 
validade  processual-  são os ."antecedentes necessários para 
que o Juizo .'tenha existência juricliça e validade formal"; 
conforme- o ensino , CONTURE e Preciso considerar que 
tais "antecedentes necessários" têm de existir para que se-
jam  admitidos os recursos e dêles possam conhecer os td-
bunais superiores, para Os quais são interpostos, e dar-lhes. 
provimento. 

Qs pressupostos .dos recursos são de, duas ordens ou 
,classes: pressupostos formais ou processuais  e pressupostos 
de mérito. 

Os reqUisitos de admissibilidade do  recurso,  ou sejam 
seus pressupostos processuais saw.. a) ser caloiVel, porque 
a lei  haja concedido como meio de obter' a reforma da sen-
tenga,recorrida; b) set., interposto' .  legitimaniente, isto" 
por .  quern,. por lei, possa fazê-lo, qual a'patte ou 6 terceiro 
prejudicado;, , c) ser interposto n¼a foraria legal. 

OS arts. 820, 833, 839, 842, 846, 851, 853 'e 863, tratam 
do cabimento dos recursos;, os art; 814 e 815 da sua in-
terposicão; sos arts. 823; 834 839, § '11°, 841, 854e 864, dó praza 

•  legal dentro do qual os recursos ,pociend ser interpostos; .e 
os arts. 821, 834, 840, 844, 847, 852, 854 .e 864, da forma le-
gal. de  interposição .dos, diversós reetirsoS que a nossa lei 
admite. 

'Os pressupostos. ou requisitos •dé Mérito dos reCursos 
são aciuêles que devem apresentar e dos quais se devem re-

. 
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vestir para que  possam  ser  providos,  ou  seja para  clue a 
Juiz  superior, dêles Conhecendo,  possa acolher  o  pedido  d. 
reforma dã deCisão, 

Tais requisitos, em 'suma, são a ,  demonstração efetiva e 
real' da existência  de um gravame  feito ao recorrente pela. 
decisão ou desPacho,  visto como na prova do preluízo as-
senta a  justiça  do pedido. 

Milo' havendo o gravamen decorrente de ,sentença injus. 
ta- não ha lugar para o  recurso,  por faltar-lhe, a„ falta de 
interesse, .(econômico ou moral, legitiriao; direto,  atual),  

fundamento  legal autorizatite do seu érnprêgó. 
O recurso é remédio que a terapêutica jidiciaria ofe-. 

rece para  os que carecem de atender a  lesão  poi ventura 
sofrida pelo  seu  direito, 'que é o seu "interesse juridica-
menté protegido”,  do mesmo modo que da terapêutica zn6- 
dica se socorrem os 'ènfêrrnos do corpo. 

Por  isso  foi  que  LOPES' DA Cosrk escreveu:' "O 'são não 
carece de remédio. Q tribunal não tem  clinica  de nerpo- , 
sos: não atende aos •doente.s imaginários". 

* * * 

Os  recursos - eram -  sempre iriterp6stose perante o Juiz.' 
que tivesse. proferido a Sclecisão; por despach6 	têran6 nos. 	'1 
autos; em audiência; assinado pela parte o têrtn.o'respectivo 
para serluntO aos autos; e em cairt6no, pot. térrno nos autos, 
assinado pelo  recorrente e , duas testemunhas, independencies , 
de térmo a ..  oposieãO', de ernbargep -. - 

A.- interposição deveria verificar-se nos  prazos inaxca- :  
dos 'e ,que eram coutados da publicagão'da  decisão. em 

. 
	au- 

diência,  se estivessem  as partes ou seus :  procuradores pre-
sentes; dá intimação que, n á forma da lei,  lhes - fôsse feita; 
e da, ciência decisão manifestada, inequivocamente pela 
parte,  contando-se 6 prazo, para o terceiro prejudicado, da, 
dia em que' êle  tivesse conhecimento daAdecisdo, ,não po-
dendo, porém, dela  recorrer se ja 'éstivess Sendo execu- — 
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O  rECtirSia interPoSto -por,iiMa das partes: aproveitava aos  

-litiSCOnsorteS. Salvo qUOndo, distintos' ou: oppatos.  os seus  in- , „ 
--teréasés.• 

,Podiam. ..recorrer, alein,, da parte I itigani e. o assistente, 
recorrendo 	ássiStido; 	opóérite, o, chamado 	autoria.  o 

. 	. 	 ,. 	• 	 . 	• 	. 
terceiro ,einbargante e 0  terceiro prejudicado.  que-, tal se 

Considera sõmente o ,que .  poderia sofrer  prejut4o ern, algum 

direito,  não podendo, entretanto, recorrer oS7,, our expressa 

ou tácitamente tivessem  se Conformado CDM, a decisão, ou 

praticado  algum ato  tige revelasse ou . iMportasse 4 suá, apro-

vação; a parte que tivesse confessado a ação e a que tives-

se se transigidb Sôbre o julgado.  

No  ,ça,s,o..  de conter a  sentença  partes distintas podia: 0 
recurso..„ ser restrito- a .,qualquer  delas,  especificando-se. no 

térrno á parte de que se  recorria,  sem que  ficasse prejudi- , 	 , 
cada pela decisão do recurso a parte não Tecorridá, a qual, 

,esgótadó6 prai6 	interposigao, adquiria autoriclade  de  . 	. 
cousa j ulgada 

Assim era) no regime anterior e .quanto Ao sisteiná vi-
gente  a'•eSpéCie 6 regulada pela forma seguinte: 

A iMpugnagiio da sentenga, pOderk ser total ou parcial, , 
presumincio,sei  total quando o recorrente. não especifica 
.parte du (pal. recorre. :  

Prazo, pre. 6,, de quint& dias para o recurso de tipe7  
será,'nesse -caSo i: contatba: kU data da leitura da seu-

tença-  (art.. ,  271) em a.udiência (art .. :  812) ; . 

prazo,  send') dc, agra,vo' ou de embargos.  o  recurso  
, é de. cifico ,:iou, -.dez  dias. 'contado, ,nõ primeiro caso, dè,:acôr-
do con-ifo, art', 28, e no -segundo,' da data da sentença  (art. 

interP6siãO do recurso, -  sej a: qual 	pelo terceiro 
prejudicadO,  está regulada pelo  art: 815; Segundo`o  qual  
prazo, 	inesmo coneedido as" partes para. recorrei, eon- , 	 , 	 , 	. 	• 	-- 
tondo-Se támbém da, da-ta da publicagão da sentença„ cum 
as  exepeçõeS estabelecidas nos §' § 1.9 e 2.9 -  désse Artigo, 

•  
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0 recurs() interposto por um dos litisconsortes a  todos; 
aproveitara,  salvo se, Como se diz no art. 816,, forem dis-
tintos ou opostos os seus interêsses. 

Os recursos, seja m.  quais forem, 'serão  interpostos por, 
petição  na  qual , 'observados os  requisitos  legais (art. 158,, , 
ns. I e II),, sera feita 'a  exposição  do fato  -e do direito, adur 
zindp-se as razões fundamentais do pedido de nova, decisão 
(arts . 821, 839, § 1.° e 846) 

Só o agravo no auto do processa poderá ser  interposto  
verbalmente óu por  petição, reduzido á tênilo em  qualquer 
hipótese .  

* 

Interposto e razoado o recurso,  sobe 816 ao Juizo  ad  
quem  e ali, observado no que  lhe fôr aplicavel  o que está 
disposto quanto  aos prazos  no  Livro  I, Titulo III ,  segue-se ,  
a ordem do processo estabelecida no Titulo VIII, do Livra 

arts;‘ 870" e Seguintés: 

licito ao  recorrente em qualquer tempo, antes do jul..
gaMento, desistir do recurso que haja; por 'Ventura, inter-
posto,' sendo que,  nesse caso,  o Juiz", suPerior não conhecerá 
do "feito se a outra 'parte não houver  também recorrido' 
(art. 818).: 

0 provimento do  recurso,  do qual o tribunal conheça, 
nao piorará á situação do  recorrente  em  benefício  'do  que 
não houver recorrido. 

' A propósito dos efeitos-  atribuidos . .aos recursos declara 
o Código no art 808  que  "o' 
vista  não suspendem  a  &iicúçtia da sèntezik'' j36r4iie evi- 
dentemente, so- -  tem efeito meramente de/viol/iron. 	" 
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iexercicio deste importa  a  renuncia daquele  Dai  resultc_ 
que  se.unza:das.. partes, por exemplo, uscc dci'de" etnbargos 
.e a outra do de  apeiação  o  primeiro fera  iirecedgncia."ein 
411a ,  respectiva marcha  - e  julgameuto"' - „ 

Importa  - izer, quanto à variação dos recursos, que o 
..:, Código de Minas Gerais consignava, como todos os demais 

Códigos também faziam,' inadrnissibilidade  do protesto de , conhecer por apelação,- se 'ó  caso  fôsse - d'e'itgrdvo". 

Entretanto, cornet ja havia feitg, a Lei n‘.°. 547, de 27,, de , 
,. ‘setembro de ,1910,. permitia o ,Códigò, Mineiro, quando Va-  6 

cilante a jurisprudência, quanto ao recurso cabível, :  a con- 
versi'to do julgamento em  diligencia  pára o recorrente cor- 
rigir,  querendo,  'o  erro  da interposição e prosseguir no pro-
cesso do  recurso  competente. 

, 
Essa regra  liberal é relevante, de efeitos' benéficos, 

pirada no  principio  políticoeconôrnicO que  informa o  pro-
cc sso, só encontrava 'Similar no dispositivo do "art. 1.143, do " 
Cõrligb dc ProcesSo'Civil.de 'Distrito Federal;  como  no Ante-. 
projetta' elaborado 'pelo Ministro  ARTUR RinEtrao 6 -E '6i.,&EIRA, 

:clue foi o -Autor do Código 'de Minas Gerais. 
O Códiga Nacional .  de .1939  adotou  também essa  regra 

ue inscreveu no seu art. "810; de modo  a evitar possiveis 
prejui.zos às partes por ignorância ou  descuido  dos seus pro-. 
curadores. 

So na hipótése„pois, de má-fé otr êrro grosseiro  não  
serão, havendo interposição de upit., por outro recurso ;  os 
autos  enviado  S Camara ou Turma à que competir para 
julgar  como  de direito-. 

Na  segunda  instância,  que é a dó recurso, podem open-- 
. se  aos  seus acórdãos embargos de  declaração e infringentes 
ou de nulidade (C. P. C., arts.' 835 e 863), sendo que das 
41  ecisifies  sobre  agravos são cabíveis- apenas,  embargos  de 
tieclaração. 

São inadmissiyeis segundos enahargos ou emtbargos de 
, matéria- velha, salvo os de declaração.. 

JURISPRUDÊNCIA MINEIRA 

Parecera,  porque não  faz o Código quaisqUer, outras  
isenções ;  que  os  demais.' recursos são  stispeniivos. 

Não é, entretanto; assim porque os agravos de  instru -
mento  e  no'auto' do' processo ' sio meramente  devolutivos,  
,salvo  as exceções  legais constantes do art: 843, § 1.° e § 
alétir dc que e de.  notar  Ser apenas'devautivo' o efeito da 
apelação  nos  casos  dó--art, 830, 'modificado pelo  art 33 do' 
Decreto-lei  n.° 4.565, de 1942. 

Quando o recurso e apenas devolutivo a sentença ou 
despacho tem execuçao imediata embora em caráter ,pro-
visório, sujeito o exeqiiente  as consequências do provimento 
do recurso, ó que, entretanto, não sucede  quando  e  suspen-
sivo o efeito,  caso  em que o' processo  fica paralisado ate 
julgamento do recurso. 

* * * 

Todos  os  Códigos -locais de processo civil estabelecian- , . 
como também o do Distrito Federai, art. 1..108, e o' Ante-
projeto '. ARTUR  RIBEIRO, que "new e  licito  as  partes usar, ao 
'henna tempo, , de dois'recursos contra a mesana  decisão, po-
dendo, entretanto, variar no que houver  interposto, quando  
cabipel,-,dentro. do  prazo  legal" 

; Fm:, sentidO semelhante,' e  alias hem, dispõe o Código 
Nacional  no art. .809,  dispondo  no art: 810  sobre  não haver 
prejuízo  da parte  pela  interposição,  salvo a hipótese de má fé.. 
ou êrro grosseiro, de wp recurso por  outro,  permitindo, 
nesse  caso,  sejam os' autos, ertyiá.00s A, Camara;  ou Turma,  a - 
que competir o julgamento. 

E ésse( dispositivo, dó art. 809, Tie  repete  um velho as-
. sunto das nossas leis processuais e assim explicado por 

PAULA. BAPTISTA, PTOC. Civil,  § 218: 

'nab se  pode  CUmulalivainente exercer dois  recursos  
contra a  mesma  seiztena, mas  o  recurso  que  e  concedido 4 
parte para o inesniô Juiz Concé.- 

que prioridade  no dida para  juiz ' ‘iiperiOir de 'tat' '' 
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Das decisões finais dos Tribunais de Justiça ou de suas 

Câmaras  ou Turmas ,revista é o recurso admissível nos 

termos do art. 853 do Código de  Processo  Civil. Cabe tam-

bém de- tais decisões o recurso  extraordinário,  sendo caso, 

na conformidade do art. 101, n.° III, da Constituição Fe-

deral. 

0 recurso de revista, importa notar, é independente de 

recurso extraordinário, sendo, entretanto, comum o prazo 

para a interposição de um e de outro; no caso, porém, de 

interposição simultânea, porque a decisão seja duplamente 

cabível, dos dois recursos, ficará sobrestado o  processo  do 

recurso extraordinário até o julgamento • da revista. 

Esta, portanto, a ordem a ser observada na interposí-

ção dos recursos na primeira e na segunda instância, res-

pectivamente,  embargos  (declarativos, infringentes ou de 

nulidade), agravo e apelação; e embargos (de' declaração, 

infringentes ou de, nulidade), revista e recurso extraordi- 

nário. 
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Notas siibre a condenação a prestar uma 
declaração de vontade especialmente em 
relaçáo as promessas de contratar. 

SUMARIO 

0 pagamento — As obrigações de fazer — Os atos in-
fungíveis — A prestação que consiste em declaração — A 
prestação  jurídica — A promessa de contratar — Orde-
nação felipina — 0 art. 1.088 do C. Civil — A forma do 
contrato preliminar — A outorga uxoria — Os contratos 
susceptíveis de promessas com execução específica — A 
forma de execução : art. 1.006 do C. P. C. e lei zz.° 649 
de 1949 — As promessas de contratar e os terceiros — A 
execução de sentença — A reforma da sentença execu-
tada. 

A. LOPES DA COSTA 
Desembargador do Tribunal de Justi ça de Minas Gerais 

O Pagamento 

Em sentido técnico, pagamento é a solução da obri-
gação. Neste significado o empregou o C. Civil (L  III. 
T C II . C. II) . 

Solver urna obrigação é pois dar ou fazer o que se 
prometeu. Solvere dicimus 611171 qui fecit quod facere 
promisit. (Ulpiano — Digesto 50, 16, 176). 

A prestação há de consistir precisamente naquilo a que 
o devedor se obrigou, quod promissum, le du, was geschul-
det wird. 

Não pode ser substituida por outra, sera consentimento 
do credor. Aliud pro alio  muito  creditori solvi non potest. 
(Digesto -- de rebus Creclitis L 2 § 1.°) . 
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