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mas, não, puderam eximir-se  à mais fundada  crítica ,  e .des-
confiança,  por .isso que, emaubstituiçaio,aos„Critériostradi 7 , 
cionais,.acoiniadosi'de empíricos, nada, oferecerám, de Sólidp 
ou p9itivo PreMatUríssima . 6 a afirmação  de clue os 
ciós psicológicos, são SuseeP,' tíveis do Mesmo método 
vo do exame dos indícios materiais. A psicornetria conti-
nua send!? um sonho  quimérico.  A prova psicológica da 
credibilidade não e Mais que uma  serie  de Juizos temerc'x-
riás.No há método  cientifico,digno deste  noMe:' para 
desvendar  o Pensamento ou aferir 'do 'valor do  que  dizem 
acusado  eTéstemMiliai. 04,que bá são  apenas conselhos ou  
critérios• de  cautela, mas  desprovidos  de exatidão rigorosa. 
Resitifou no insucess6'a' tentativa de se elaborar uma "ci-
ência da• prová'jiidiciária"'. Nii6 é exato qué -o princípio do -
lib're 	 d6 Atli; como Prefende 
tenha §iab substituído pelo da 'avaliação- 
das proVas. Tôda  a vez" 	não Se aprésenta evidência' 
imediata  ou direta (ern' què'res ipsa' loquita r), a  prudên-
cia  Indica que  são preferíveis os silogismos  'dentro da" 
Periência geral  as  sutilé.ias  da  .psé'ildoitncia  title préien-
de ler 	intimidade PSíquièá i, Para -  Surpreender recônditos 
,sentimenios on! l'iènsanientoS. Os Menog contingentes cri-
térios. de Tie  dispõe  o Jazo penal' Colitra'a falsidade  ou  in-
sinceridade  de 'acusadOs • e 46temmihas, são ainda ós pre- 
ConiladoS pela 'cláSSica' "teria ' 	' proVas'",• c•pie constitui 
um  capítulo de lógica aplicada ou da arte 'do • raciocínio  
córn bák  na  iperiência cornum.  O  calculo' de probabilida: 

.

des, mediante o reciocínio silogístico guiado Pela lição  dii 
quvd , plerumque accidit, pefsiste men'os'insegUrb do que os 
devaneioS da investigação Chamada pSicorógica. 

A liberdade dos meios de rova teria' de ser riscada, 
do direito positiVo, se redundasse em dar crédito  ao s• ima-
ginosos roteirOS' dos 'pie se dizem exploradores da . psique 
humana, que, eíitretant6, continua sendo urná terra incóg-. 
nita; uni descOncertante e irredutível mistério. 
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reVélia do autOr  Ii  aU4.1ê1lCi 	AbS6,1- 
„ 

vição de instância Restituição ao estado 
.anterior 	C . 	. C: 'art. 38 e' 266  n.°' i .  

do C . P . : Civil 

A. LOPES 	COSTÀ: 

Desembargador do Tribunal de 
Just iça ' 'de Minas 'Gera is. 

.■ 

Dispõe o art. 266, n.° I, do c,.p.C. sob p  titulo  "Da 
audiência". No caso de  ausência  -de qualquer das pessoas, 
Cujo comparecimento fôr exigido, proceder-se-á, sem pre-
juízo' de outras  sanções,  da  maneira , 

 — Se do prbairitclar do cittior'será o réu absolvi-
- do da instância '(art. • 201 , n.° 

Parágrafo única 	Se Õ  procurador  de qucdquer das 
.: partes não comparecer, por inotivo -de  força  maior próVado 
até,  a  abertura  da audiênCid, autia será'designada pela Juiz,' 
correndo as despesas acrescidas por conta de quern houvel 
dado causa ao •adiamento.  

Sôbre êsse tetto os comentadores Batista Martins:' 
Carvalho. Santos, .Plácido 'e Pontes de Miranda 
poncó adiantam, 'A jtirisprudência doS.tribiinaiS, poréin, em• 
face dos casos que foram surgindo tem hesitado na inter ' 
pretação . 

Um acórdão do Tribunal de S: Paulo decidiu 'não 
. se - Over, aplicar Aquele .  texto, se na audiência 'prova algu-
'ma -  houver que ser colhida. (Rev."Trib. .178/888)'. Um do 
Tribunal .de Minas, que é dialiensaVel a  presença  doprocit» 
rador do 'autor se'audiência é apenas para debates orais. 
(Ac. no agravo de petição n.° 3.780, •de ,  Belo Horizonte, de 
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2 de abril de 1951). Um, do Tribunal do Distrito Federal, 

que o comparecimento do procurador do autor logo após a 

sentença  de absolvição a essa torna sem efeito. (Rev. For. 
113/426). Um, do Rio Grande do Sul, que a audiência em 
que se pode pedir a absolvição da instância é a inicial do 

processo. (Rev. Drib.  147/253).0 citado acórdão do Tribu-
nal de Minas Gerais manda que, antes de decidir,  mande  

o Juiz  seja ouvido o revel, para justificar-se. Eni sentido 
contrário, os tribunais do Rio Grande do Sul (Justiça 

27/824)., e Distrito Federal (Rev. For. 111/445) . 
Em dois pontos, entretanto, as decisões acordam: 

— em admitir a reforma do despacho que decretou a 
absolvição da instância pela revelia do autor, em provimen-
to de agravo de petição para restituição ao estado anterior. 

— em acentuar o aspecto demasiado rigoroso do art. 

266, n.° I. (T. J. Rio Grande do Sul, em Justiça 28/534), S. 

Paulo, em Rev. Forense 123/169) . 

11 

A unidade da audiência 

Ern primeiro lugar é necessário afastar aquelas de-
cisões que erradamente distinguem audiências, para  clas-

sificar aquelas a que o autor deve comparecer, sob as san-

ções da revelia, e as que dispensam êsse comparecimento. 

0 texto do art. 266, n.° I, está sob o titulo (Da. au-

diência), no singular, acentuando por êsse número gra-

matical o "principio da unidade da audiência", proclama-
do antes pelo artigo 270: "a audiência sera continua", nos 
mesmos têrmos em que o faz o art. 656 do novo C.P.C., 

português. 
f: um corolário do principip da oralidade. (Alberto 

Reis, C.P.C.  anotado,  vol. IV ao art. 656). 

0 adjetivo "continua" acentua com veemência o cara-

ter de "unidade" -  que reune tôdas as audiências, das quais 

unia não bastando • para ultimação  do processo, outras serão 

necessárias e forçosamente discontinuas, eis que sepa-

radas por espaço de tempo. 
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O principio é o da unidade,–ou da indivisibilidade 
da audiência (WEISMANN-LEHRBUCH 1/189) . 

Dêle, como ensina litscn, duas normas necessaria-
mente deriyam. A primeira é que, desdobrando-se em vá-
rias audiências o tratamento da causa, a parte que a uma 
delas falta, havendo embora comparecido às anteriores é 
tida não como revel em parte, mas integralmente revel. A . 
segunda é que em qualquer das audiências a parte pode 
oferecer novos pedidos, novos meios de ataque ou de de-
fesa. 

Esta última regra, entretanto, não se pode admitir 
entre nós cam a mesma extensão, eis que nosso processo 
obedeceu também ao principio da  divisão  em fases. (Art. 
157 — Quando o autor houver omitido na petição inicial, 
pedido que the era licit() fazer, só em ação distinta po-
derá formulá-lo). 

Mas aplica-se quando o ato cabe na fase em que a 
parte está agindo. Assim, enquanto o Juiz não der a pala-
vra às partes para os debates orais ou não houver dado 
por encerrada a instrução da causa, designado para os de-
bates um outro dia, podem ser arroladas testemunhas. 

I I I 

aparente rigorismo do art. 266, n•9 

As decisões dos tribunais não raro aludem à rigi-
dez pouco maleável dêsse dispositivo, que levaria ao ab-
surdo se aplicado com o rigor que a letra imprime ao texto. 

Isoladamente,  sem outra norma que procurasse 
acudir aos casos excepcionais, para temperar a dureza do 
artigo em questão, a observação caberia. 

Mas incivile est nisi  tola  lege perspecta judicare vet 
respondere. (D. L. 24 de legibus I, 3) 

Está sendo pôsto de lado o art. 38, como veremos. - 
I/ art. 266, relativamente à revelia do procurador 

do autor, tem duas normas: uma, a do n.'° I, que manda o 
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Juiz absolver da  instância o réu que assim o pedir; outra, 

a do parágrafo único, que a êle permite adiar a audiência, 
se houver prova de que a revelia é devida a fôrça maior, 

feita até a abertura da audiência. 

Isoladamente interpretado, o texto é absurdo. 0 réu 
seria sempre absolvido da instância, com prejuízo da outra 
parte, se até o momento em que a audiência fôsse aberta a 
ela não se trouxesse prova da existência de obstáculo im-
previsível ou inevitável.  Doença  grave e súbita do procu-

rador, acidentes de trânsito, greve de transportes, inter-
rupção de linhas de tráfego, tudo isso seria indiferente a 
sorte do autor, sempre tendo que ver o réu absolvido da ins-

tância e êle mesmo obrigado a pagar as custas do processo, in-
clusive honorários do advogado adverso. 

E sem remédio. 

Não seria possível admitir que o legislador chegas-

se a absurdo tamanho. 

Impossibilium nulla est obligati°. (L. 185 D. de R. J. 
50. 17) . Ultrapassaria as raias do ridículo a lei que im-
pusesse a alguém penalidade por não haver resistido... 
ao irresistível. 

Dois meios poderia empregar o legislador para evitar 
aquêle inadmissível resultado. 0 primeiro seria ouvir 

prèviamente o revel, como os códigos estaduais dispunham 
para purgação da mora, no processo para imposição da pe-
na de confesso (C.P.C., Minas Gerais, art. 274) ou da pena 
de deserção do recurso de apelação (mesmo código, art. 
1.468). 0 segundo, decretar desde logo a absolvição da 
instância, podendo o autor pedir depois a reforma dessa 
decisão, com o processo da restitutio in integrum. 

Foi o que o C.P. C., preferiu, à semelhança do código 
alemão, art. 233, que dá a restituição ao estado anterior 
parte prejudicada pela  sentença  contumacial e pelo C.P.C. 
austríaco,  art. 146. 

0 art. 38 completa assim o sistema do art. 266, n.° I. 
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Iv  

0 art. 38 do C.P.C., Restituição in integrum 

"Se por motivo de fôrça maior, qualquer ato ou di-

ligência deixar de praticar-se no prazo, o juiz poderá per-
mitir-lhes a realização, mediante requerimento fundamen-
tado devidamente instruído". 

E a restituição ao estado anterior. 

Abolida no direito civil, entre nós, não seria pos-
sível pó-la fora do Código de Processo Civil. 

Escrevendo sôbre o processo romano KELLER já ob-
servava que é no terreno do processo civil que a restitutio 
in integrum deve encontrar larga acolhida, pois em pro-

cesso, ao contrário do que sucede em direito civil, a parte 
esta estreitamente vinculada a limitações de tempo. (De la 
procedure chez les Romains/65). 

Direito formulário, com predominância pois de pre-
ceitos de jus cogens, obriganda„,,as partes à prática de deter-
minados atos processuais, dentro de certos prazos, sob a 
sanção dos chamados "onus processuais", não seria pos-
sível que os casos excepcionais de obstáculo insuperável ou 
imprevisível fôssem postos à margem, sem influências na 
lei do processo, onde não caberiam no leito de procusto das 
regras gerais. (WEismANN) . 

Pelo art. 266, n.9 I, do C .P.0 o Juiz, revel o pro-
curador do autor, decreta, se não houver recebido prova 
de impedimento motivado por fôrga maior, a absolvição da 
instância, , a requerimento do réu. (A referencia ao art. 
201. n.° VI). 

Pelo art. 38, o autor pode pedir a revisão Clêsse des-
pacho, com a reposição das cousas no estado an—tiTior, vale 
dizer com a permissão de nova audiência. 
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V 

0 processo da restituição 

Aqui  é que o art. 38 é deficiente, lacônico demais 
em seu texto. E defeituoso em seus têrmos. 

Defeituoso em seus têrmos, porque fala em "prazo". 
E nem sempre justamente como no caso, o ato tem prazo 
para sua realização. 

Como se sabe, o prazo é o limite de uma duração. 
Tem pois um momento inicial e um momento final (dies 

a quo e 'dies ad quem). HA, porém, atos processuais para 
os quais se determina apenas o inicio do tempo no qual se 
deva realizar. Fixam-se pois apenas com urn térmo. A du-
ração é ilimitada, salvo por circunstâncias de caráter geral. 
(A audiência se prolongou até tarde. Veio a noite. É neces-
sário interrompê-la) . 

"fêrmo  é o momento em que se há de realizar tun 
ato processual e, por translação, o próprio ato. Prazo é o 
lapso de tempo concedido para a realização do ato". 
(L. PRIETO CASTRO-DERECHO PROCESAL CIVIL, vol.  1/247). 

Nós sempre falamos em "têrmo de audiência". 

Substâncialmente, o que caracteriza o têrmo  é que 
o ato a nêle realizar-se depende da presença de ambas as 
partes. É como que um "encontro" e para êste se marca 
uma hora determinada e não um prazo, que obrigaria ao 
desnecessário dispêndio de tempo e de paciência. 

Nós costumamos designar o têrmo pela expressão "dia 
e hora". "Designe o escrivão dia e hora para a audiência de 
instrução e julgamento". 

"A hora marcada, diz o art. 264, o Juiz mandará que 
o porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare 
aberta a audiência". 

Se a restituição ao estado anterior, no caso de recursos, 
é a restituição de um prazo, a restituição de uma audiên-
cia  é restituição de um termo. 
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Mas há de se dar a palavra "prazo" no art. 38 o 
significado amplo que abranja um e outro modo de fixar 
o tempo no processo. 

Em segundo lugar, lacunoso é o dispositivo em 
exame; - 

Silencia sôbre o prazo dentro do qual se deva pedir 
a reposição no estado anterior, inutilizado pela fôrça maior. 

Antes ae tuao, é preciso fixar o têrmo inicial. 
0 art. 148, da Ordenança austríac a.  manda seja êle 

no momento em que haja desaparecido a fôrça maior cau-
sadora da perda do ato. 

Nada mais Tgógico e sensato. 0 procurador adoeceu 
de repente, Foi recolhido a uma casa de saúde, para ser 
operado, .0  constituinte  ignora o fato. Evidentemente que 
o prazo há da correr do momento em que êle tiver tido 
conhecimento do espetáculo que impediu seu mandatário, 
porque então o empecilho é -removivel com a outorga de 
outra procuração. (CARVALHO SANTOS, ao art. 38). 

Também não pode ser indefinido o prazo para o pe-
dido. Seria absurdo e impráticavel. 

A lei austríaca marca o de 14 dias. (Art. 148) . A 
alemã, igualmente (art. 232), fixando além disso um prazo 
absoluto,,  além do qual não é mais possível o pedido de 
restituição: (art. 235 um ano). 

Nosso código silencia. Razoável parece que o prazó 
deva ser o mesmo do recurso contra a decisão que se quer 
rever, que pôs termo ao processo sem lhe resolver o mé-
rito; agravo  de petição, pois (art. 846). Prazo de cinco 
dias. (Art. 841). 

Sôbre o procedimento também pouco e mal diz o art. 
38. Com  efeito manda-se ali seja êle unilateral: "me-
diante requerimento fundamentado e devidamente  instrui-
do",l  parecendo  assim  que a ,decisão:deva ser dada de plano, 
sem fórma hem figura de Juízo. 

Assim não é no processo alemão:- a parte contrária 
tem o direito de opôr-se à.restituição, (Z.P.O. § 238). 
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natural ,. que assim seja. As preclusões criam 

para a parte que perdeu o prazo ou o térmo uma situação 

desfavoravel. Mas, por outro lado, melhoram a posição  da  

contra-parte. 

Depois, não raras vezes, a prova da existência  da  

fórça maior há de fazer-se por testemunhas.. 

Além disso é  necessário  verificar a natureza do pro-

yesso dêsse pedido de reposição no estado anterior. 

Há de ser ação  ou recurso. 

Basta lembrar a restitutio in integrum do direito 

civil para evidenciar que a reposição não pode ser feita corn 

audiênea exclusivamente unilateral. 0 processo era pro-

cesso de ação. (COELHO DA ROCHA, Inst. de Direito -Civil 

Português, § 389, Lobiio-notas a Mello II, 13-8 n.° 2). 

- E por que, quando se tratava de urn ato  jurídico  de 

direito material o processo seria de ação, não mas o sera. Se 

o objeto do processo for agora um ato  jurídico  processual?- 

Von Schrutka, escrevendo sôbre a  reposição ao estado  

anterior do C.P.C. autriaco (Wiedereinsetzung in den vori-

egn Stand) considera-a como um recurso. (Crundrisz § 

126). Mas nêsse passo fax remissão- ao § 273, 'onde Mostra 

que é um recurso mascarado uma ação, tal como sucede 

córn 'a rescisória, urna e outra no processo austríaco  elas-

siticadas como recurso (arts. 460 e 529). Recurso extraordi-

riario,  recurso  em sentido geral. 

Se não há decisão nenhuma do Juiz e a parte  a  éle 

vem pedir que lhe  permita  praticar um ,ato processual que, 

pela decadência, não mais pode realizar proveitosamente,. 

é claro que se trata de ação, cujo pedido é de natureza pu-

ramente processual, com é o dos embargos de nulidade da 

penhora,  na execução.  

Se há uma decisão, como no caso de absolvição de 

instância, o pedido de restituição inda é pedido de ação,.. 

pedido que se funda -em fato now a provar. .05 embargos 

de  restituição  do antigo regime eram processo de ação. Ha 
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aqui corno uma rescisória, cuja competência a lei atribui 
ao Juiz de primeira instância (art. 38). Como o antigo 
caso da rescisória fundada em descoberta de documentos, 
(Carvalho de Mendonça M. I.. Da  ação  rescisória, 47). - ... 

O Juiz terá, proferido a decisão sem exato conheci- 
merry) da situação real dos fatos. 

Se ainda se pudesse admitir, atendo-se aos têrmos 
do art. 38, que a reposição no estado anterior se possa dar 
mediante simples audiência unilateral, quando não exista 
urna sentença, não é nem mesmo cogitável que, por meio '- 
de simples requerimento se consiga reforma de  sentença,  
como a que absolve o réu da instância, pondo têrmo ao 
processo. 

Ora, se o art-. 38 da em têrmos inequivocamente  ge-
rais o direito à  restituição in integrum, como acentúa Pon-
tes de Miranda, pondo relêvo  à  expressão "qualquer ato" 
daquele texto; se o comparecimento.'à audiência é um ato; 
se absolvição de instância dá-se por  sentença,  a conclusão 
é que a reforma dessa sentença não se pode obter median-
te simples requerimento. 

0 procedimento poderá ser o sumário do art. 685. 
0 recurso da decisão favorável seria o agravo au 

auto do processd. (art. 851, n.° H, — "que cercearei., 
de qualquer forma á defesa do  interessado".  Defesa aí esta 
abrangendo tanto os  meias  de ataque como os de  defesa).  

O lógico seria o recurso de apelação, dêsde que,  corno  
vimos, trata-se de um procedimento de ação. Mas o sisteL 
ma do código é contra as apelações intermédias. Embora 
proferida em procedimento de ação, a sentença sôbre a res-
tituição in integruin vem afinal a incorporar-se ao processo 
da: ação principal, nêle influindo para permitir its vezes 

prática de um ato processual, sôbre cuja impossibilidade 
a contra-parte já adquiriu o direito que lhe conferiu a 
preclusão„ 

No código autriaco não  há  .recurso  algum contra 
sentença  favorável 	reposição, (art. 153). Contra a  deci- 
são  desfavorável cabe o gravo (REKuas, art. 516). 
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Em nosso direito, contra a decisão desfavorável deve 
caber o mesmo recurso que caberia da  decisão  proferida 
sôbre o ato tardiamente realizado ou não realizado em au 
diência. (Schoenke-Derecho Procesal Civil, Trad. Prieto 
Castro, pags. 189). 

Ora, da decisão que decreta a absolvição de instânci: 
cabe o recurso de agravo de petição. (Art. 846). 

VI 

0 outro ponto sôbre o qual os tribunais  concordam  e, 
data vênia, a meu ver não andam ai acertadamente é con-
ceder a restituição in integrum em instância única, conhe-
cendo do agravo de petição sempre interposto pela parte 
revel com fundamento no art 846. 

0 art. 38 manda que a reposição seja pedida ao 
Juiz de primeira instância. 

Assim também o código alemão (§ 237), como o aus-
tríaco (art. 148), como o italiano (art. 208). 

A competência é funcional. Inderrogável, pois. 
Acresce que num processo de agravo não sera pos-

sível fazer-se a prova e a contra-prova da existência dos 
motivos alegados pelo recorrente, para que se lhe conceda 
a restituição. 

Para cúmulo ajunte-se que, provido o agravo, o 
agravado  -'é condenado nas custas, o que 6 absurdo. 

Se o agravante não tem culpa de ter sido tolhido por 
fôrça maior, muito menos por tal deve ser responsabilizado 
o adverssário. E afinal quem deu causa à  repetição  do ato 
e ao processo de restituição foi o recorrente, embora causa 
por assim dizer instrumental. 0 recorrido, porém, nem 
isso é. 

No processo alemão, as custas do ato repetido e as 
do processo _de  reposição  no estado anterior ficam a cargo 
do revel, salvo as do último, se o adversário se houver opôs 
to A. restituição. (§ 238, in fine). 
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't Também no austríaco, as custas do processo de res- 
tituição e as do processo inutilizado pela sentença favorável 
ao pedido incumbem ao revel. (Art. 154). 

O parágrafo único do nosso art. 266 manda atribuir 
parte cuja revelia deu causa ao adiamento da audiência 

as custas perdidas com a frustração do ato, mesmo que ela 
prove motivo de fôrga maior. 

As do processo de restituição, se o adversário a ela 
não se opõe são causadas exclusivamente no interêsse do  
recorrente. Fôra absurdo leva-las à conta da outra parte. 

0 art. 38, um dos mais importantes do nosso C.P.C., 
não tem recebido a atenção que merece, como se pode ver 
Lendo  os comentadores e passando a vista pelos repertórios 
de jurisprudência. Daí as mais estranhas interpretações 
dadas ao art. 266, n.°I, que não se entende sem entrosá-lo 
com o de n.° 38, eis que ambos se completam. 

Possam estas simples observações 'levar a uma me-
lhor construção- jurisprudencial ou contribuir para a proje-
tada revisão do Código, em andamento no Senado Federal. 
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